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Bem-vindo (a) a primeira edição da Revista PG MUNDO BR. 

 

 

 

É com muita alegria que nós da equipe PG MUNDO BR compartilhamos com você a 

primeira edição totalmente digital gratuitamente. 

 

Para iniciar esse projeto reunimos uma série de artigos de sucesso publicados 

anteriormente no jornal, diversos artigos de teologia, psicologia, saúde, educação e 

muitos outros, para levar até você conhecimento, entretenimento e prazer em ler. 

 

A princípio nossa revista terá edições trimestrais. Na próxima etapa reuniremos 

artigos novos de temas variados, incluindo artigos e análises dos mais diversos 

campos como política, religião, história, família, dentre outros. 

 

Para publicar seu artigo, texto, verso, poesia (outros)  na revista, de forma 

gratuita, entre em contato através do e-mail: pgmundo@outlook.com e informe 

nome do autor, título do artigo.  

*Importante: a responsabilidade do teor do artigo é de inteira responsabilidade do 

autor, salientando que plágio é crime conforme a LEI Nº 9.610/98. 

 

Você também pode anunciar seu serviço, através de contrato, no nosso catálogo 

de classificados ou ainda em seleções exclusivas, seu anúncio ficará permanente 

na edição lançada e se você contratar o plano anual seu anúncio será exibido aos 

nossos leitores em todas as edições lançadas, na última promoção você receberá 

gratuitamente um exemplar de cada lançamento. 

 

 

PLANO POR EDIÇÃO: R$ 9,99 

PLANO ANUAL: R$ 29,99 

 

 

Desejamos uma ótima leitura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
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Sofomaníaco: o “sábio” sem o saber 

 

 
 

No dia a dia, seja no trabalho, no curso, na roda de conversa ou na 

convivência familiar, é comum nos depararmos com uma pessoa que “domina” 

todos os assuntos e que impõe uma verdade própria. 

Mas afinal, o que é sofomania? 

 

Na etimologia tem origem no grego (σοφός) sophos: saber/sabedoria + 

maníaco: que corresponde a mania excessiva de tentar parecer sábio sem ter 

conhecimento/domínio sobre o assunto.  

 

A era digital abriu diversas oportunidades de aprendizado. Cursos online, 

artigos, matérias, livros e pensamentos.  

 

Os assuntos que antes eram desconhecidos da população começaram a ser 

discutidos e apresentados, sabedoria e leviandade travam um duelo árduo nesse 

novo tempo. 

 

A facilidade para “dominar” e a dificuldade para aprender coloca em choque o 

convívio; uma vez que o sofomaníaco acredita ter propriedade em determinado 

assunto, ele retém para si o desejo de dominância e a contrariedade revela seu lado 

sombrio! 

 

Ter opinião própria é diferente de ter conhecimento! 

 

“Todo excesso esconde uma falta.” 
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Uma frase bem conhecida na psicologia dentro da abordagem psicanalítica 

que dá boa introdução para essa análise. 

 

Um sofomaníaco, muitas das vezes, não tem sapiência sobre a condição que 

se encontra. As características mais óbvias são a possessividade, a agressividade 

ao ser contrariado, tentativa hiperbólica de controle externo, posse, compulsividade, 

competitividade e autoafirmação.  

 

Freud: “Dize-me do que te gabas e te direi do que te falta.” 

 

Por trás da persona sophos e dentro da armadura da verdade absoluta se 

encontra um ser que busca, de modo compensatório, preencher um vazio 

existencial.  

 

A autoafirmação nesse caso, nada mais é, que o desejo de ser aceito, de ser 

compreendido e de ser reconhecido. 

 

A somatização dessas manifestações inconscientes refletem no dia a dia do 

sofomaníaco causando irritabilidade, descontrole emocional, insatisfação de si 

mesmo, em alguns casos insônia; em casos mais sérios: hecticidade ou obesidade. 

 

Geralmente a sofomania acompanha uma projeção externa, a busca do 

yourself é projetada em um ego ideal, alguma figura de equivalência que represente 

a busca interna de conhecimento, poder, proeminência. Quando não correspondido, 

vem a frustração. 

 

Como conduzir: 

 

O atrito não é a solução. Um diálogo sincero, uma pontuação sobre os danos 

que isso tem gerado como por exemplo: desequilíbrio emocional, descontrole 

constante, agressividade, dificuldade de convivência, isolamento de convivência real 

e o mais importante: direcionar o sofomaníaco para a psicoterapia onde a questão 

vai ser trabalhada de maneira correta, elaborada e integrada. 

 

 

Autor: Cláudio R. Garcia 

 

Psicólogo, Supervisor Psicológico, Professor de Psicologia em Pós-

Graduação, Professor no Instituto Sapiência e Resiliência. 
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DROGAS: um resumo sobre danos 

 

 
 

Com base em dados comprovados por pesquisas científicas, elaborei um 

resumo sobre os danos causados pelo uso das mais variadas drogas. A liberação 

de substâncias químicas altamente viciantes e prejudiciais ao ser humano, sequer 

deveria entrar em pauta. 

 

 

Maconha: 

 

A maconha é a droga ilícita mais utilizada no mundo. Em uma pesquisa o 

LENAD (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas) – realizado pela UNIFESP, 

afirma que o Brasil tem 1,5 milhão de usuários de maconha. Dentre os prejuízos 

neuropsicológicos do Cannabis Sativa – em seu princípio ativo, o THC (delta-9-

tetrahydrocannabinol), está a ação perturbadora do sistema nervoso central (SNC), 

os déficits de aprendizagem, afetando a memória, a atenção e a capacidade motora, 

causando distúrbios do sono, transtornos depressivo e ansioso, bipolaridade e 

esquizofrenia.  

 

As técnicas modernas de produção estão potencializando os efeitos da 

droga, nos anos 60 um cigarro de maconha tinha por volta de 0,5 a 1% de TCH e 

hoje a mesma quantidade de maconha pode ter de 20 a 30%, ou seja, o usuário 

está exposto a doses 15 vezes mais fortes que há 50 anos.  

 

Em 2012, um estudo publicado na Biological Psychiatry mostrou que a 

variação do gene AKT1 exerce influência no risco de desenvolver transtornos 
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psicóticos em usuários crônicos de maconha. Isso quer dizer que se há a 

predisposição genética, o uso continuado da maconha é decisivo para a 

manifestação da esquizofrenia. O estudo mostrou que o uso diário da maconha em 

pessoas com a alteração genética aumenta em 7 vezes o risco de desenvolver o 

transtorno.  

 

Loló, Thinner, Lança Perfumes: 

 

O entorpecente preparado à base benzina, clorofórmio, éter e essência 

perfumada, tem danos potencializados e há grande risco de parada cardíaca, pois a 

respiração está suspensa durante o uso e a falta de ar pode fazer com que se perca 

a consciência. É importante lembrar que todas são substâncias cancerígenas. “O 

grande problema é que a droga tem ação sobre o sistema cardiovascular, aumenta 

a frequência cardíaca e deixa a pessoa vulnerável para sofrer a parada” – explica o 

cardiologista Pedro Rafael Salerno.  

 

Passados os efeitos, os resultados são fortes dores de cabeça, náuseas, 

depressão, arrependimento, vômitos e mal-estar, a droga destrói as células do 

cérebro e o uso seguido dessas substâncias podem levar a morte. As substâncias 

são absorvidas pela mucosa pulmonar, sendo seus componentes levados – via 

corrente sanguínea, aos rins, fígado e sistema nervoso. Ao liberar adrenalina no 

organismo, acelera a frequência cardíaca.  

 

O Dr. Salerno ainda explicou que é muito difícil conseguir socorrer alguém 

que tenha uma crise por cheirar loló. “A droga tem efeitos muito rápidos. A pessoa 

para de respirar e a falta de ar a faz cair e perder a consciência, depois o coração 

para e é fatal.”  

 

Cocaína: 

 

Trata-se de um alcaloide presente numa planta sul-americana – a coca, cujo 

nome científico é Erythroxylon Coca. De todos os indivíduos que experimentam 

cocaína, 5 a 6% se tornam dependentes dela nos dois próximos anos.  

 

A droga causa dependência, seja ela química ou mesmo psíquica, e os 

efeitos induzem o usuário a utilizar outros compostos químicos. Sendo o mais 

popular o álcool.  

 

Pode causar problemas de saúde irreversíveis e que em casos extremos 

podem levar até à morte. O consumo excessivo conhecido como overdose leva até 

mesmo à morte instantaneamente.  

 

É possível presenciar efeitos como:  
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A euforia, taquicardia, paranoia, irritação exacerbada (algumas pessoas se 

tornam muito agressivas imediatamente após o uso enquanto outras se tornam 

depressivas e melancólicas).  

 

Em usuários que fazem o uso contínuo da droga, além da alteração 

perceptível de humor, apresentam o quadro de perda do apetite, aumento da 

pressão arterial, batimentos cardíacos e elevação da temperatura corporal, 

contração dos vasos sanguíneos, aceleração do ritmo respiratório dilatação das 

pupilas, ausência de sono, náuseas, comportamentos estranhos considerados 

erráticos e até mesmo crises de violência, alucinações e irritabilidade, alucinações 

táteis que provocam a sensação de insetos caminhando, euforia intensa, ansiedade 

aguda, paranoia repentina, quadros graves de depressão, fissura pela droga, 

convulsões podem surgir após o uso ou mesmo quando há ausência da substância 

no organismo, infarto agudo do miocárdio, doença renal, doenças intestinais e claro, 

a morte.  

 

Essas informações foram retiradas de um texto assinado por Diego Tinoco, 

que é médico psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG, pós-graduado em 

saúde da família pela UFMG 

 

Na edição mais recente da revista Science, os cientistas da Universidade de 

Genebra na Suíça, mostraram como um estudo feito em ratos indicou que, além de 

a substância estimular circuitos excitatórios do córtex – algo que já se sabia, ela 

prejudica a produção de neurotransmissores inibitórios. Em outras palavras, o 

entorpecente não só acelera os neurônios, como também desliga os freios desse 

processo. 

 

O cérebro humano tem cerca de 100 bilhões de neurônios conectados. Essas 

células, no entanto, não são coladas umas às outras: elas conversam pela sinapse, 

um pequeno espaço em que substâncias químicas circulam, sendo liberadas e 

absorvidas. Uma delas é a dopamina. Quando o corpo recebe um estímulo de 

prazer — que pode ser uma fatia de bolo de chocolate ou uma droga como a 

cocaína —, algumas células nervosas liberam a dopamina, que é absorvida por 

outros neurônios que têm receptores para isso. Assim, a substância circula e 

garante satisfação à pessoa. O que os pesquisadores suíços descobriram é que a 

cocaína desencadeia um processo que resulta na inibição de neurônios que liberam 

o Gaba, principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. Essa 

inibição ocorre em uma região específica do cérebro, conhecida como área 

tegmental ventral (VTA, na sigla em inglês).  

 

Para chegar a esse resultado, os pesquisadores aplicaram injeções de 

cocaína em ratos geneticamente modificados e observaram o efeito no cérebro dos 

animais por meio de optogenética, técnica que consiste na expressão de uma 

proteína sensível à luz, facilmente manipulada pelos cientistas. Christian Lüscher, 
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um dos autores, afirma ao Correio que o estudo inovou ao olhar para os processos 

inibitórios na VTA. “Não há outras pesquisas olhando especificamente para a 

transmissão inibitória nessa região” – garante. 

O especialista acrescenta que a investigação traz muitas pistas sobre como o vício 

se forma e por que usuários podem sofrer com a síndrome de abstinência, grande 

desconforto físico que surge quando o uso da droga é interrompido. Isso porque 

essa inibição do Gaba perdurou por muito tempo. “O efeito foi observado nos 

animais por dias, senão por semanas.” 

O estudo mostra que o neurônio, sob efeito da droga, muda seu comportamento de 

forma duradoura e, talvez, até permanente.  

 

FREUD e a péssima experiência com a cocaína  

 

Freud perdeu pelo menos um paciente na sua aposta na cocaína. Ernst von 

Fleischl-Marxow, médico amigo de Freud, viciou-se em heroína por conta das do 

tratamento contra a dor de uma amputação de um polegar no trabalho de 

laboratório. 

Freud acreditava que a cocaína fosse um remédio ainda não testado para o 

tratamento do vício em opiáceos e recomendou ao amigo. Em pouco tempo 

Fleischl-Marxow se tornou dependente da droga, tendo morrido aos 45 anos de 

idade em decorrência do seu uso abusivo.  

 

O fracasso das teorias em defesa da coca na cura de histeria, problemas 

digestivos, asma e como um estimulante genérico levou o psicanalista a queimar 

dezenas de documentos sobre a droga quando a medicina reconheceu sua 

nocividade.  

 

LSD, Ecstasy, MDMA: 

 

Seja metilenodioximetanfetamina (MDMA), ou ecstasy, ou LSD que é uma 

droga conhecida entre a população e que causa efeitos psicológicos que são 

considerados devastadores. De acordo com o cientista Sealfon, da Escola de 

Medicina Monte Sinai em Nova York, o LSD assim como outros alucinógenos “afeta 

o mesmo tipo de ‘fechadura’ química dos neurônios. Trata-se de um sistema 

conhecido pela sigla 2AR. Os alucinógenos fazem esse sistema funcionar muito 

acima do que deveria.”  

 

O ecstasy se classifica como droga psicodélica porque atua sobre os 

receptores serotoninérgicos 5HT2A e 5HT2C, aumentando os níveis do 

neurotransmissor serotonina. A metilenodioximetanfetamina também modula outros 

neurotransmissores e substâncias reguladoras, como dopamina, norepinefrina, 

noradrenalina, ocitocina, prolactina e cortisol. 

O efeito concertado costuma ser redução do medo e aumento de empatia, 

confiança e intimidade (para não mencionar o risco de hipertermia, ou 
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superaquecimento, que já vitimou vários frequentadores de “raves”; como outros 

psicodélicos, a MDMA relaxa os controles da rede neural em modo padrão (DMN, 

“default mode network”, em inglês). Essa interação de regiões cerebrais como o 

córtex cingulado posterior, o córtex pré-frontal medial, o giro angular e o hipocampo, 

entre outras, entra em ação de forma automática quando a pessoa não está 

prestando atenção no mundo exterior.  

 

A experiência psicodélica propicia um afrouxamento dessa rede que permite 

a interconexão mais fluida entre outras áreas cerebrais, com consequente redução 

da consciência autoreferencial – algo descrito na literatura como “dissolução do 

ego”. Estando associado a patologias como alzheimer, autismo, esquizofrenia, 

depressão e estresse pós-traumático, além de efeitos indesejados, como aumento 

da tensão muscular e da atividade motora, aumento da temperatura corporal, 

enrijecimento e dores na musculatura dos membros inferiores e coluna lombar, 

dores de cabeça, náuseas, perda do apetite, visão borrada, boca seca, insônia, 

grande oscilação da pressão arterial, alucinações, agitação, ansiedade, crise de 

pânico e episódios breves de psicose.  

 

O uso a longo prazo do ecstasy causa muitos prejuízos à saúde. O excesso 

de serotonina na fenda sináptica provocado pelo uso da droga causa lesões nas 

células nervosas irreversíveis. Essas células, quando lesionadas, têm seu 

funcionamento comprometido, e só se recuperam quando outros neurônios 

compensam a função perdida.  

 

Estudos realizados em humanos consumidores dessa droga comprovam a 

perda da atividade serotoninérgica, que leva seu usuário a apresentar perturbações 

mentais e comportamentais como dificuldade de memória, tanto verbal como visual, 

dificuldade de tomar decisões, ataques de pânico, depressão profunda, paranoias, 

alucinações, despersonalização, impulsividade, perda do autocontrole e morte 

súbita por colapso cardiovascular.  

 

O uso do ecstasy pode causar lesão no fígado, que fica amolecido, além de 

aumentar de tamanho, com tendência a sangramentos. Dependendo do grau de 

toxicidade, o quadro evolui para hepatite fulminante, podendo causar a morte caso 

não haja um transplante de fígado.  

 

No coração, a aceleração dos ritmos cardíacos e o aumento da pressão 

arterial podem levar à ruptura de alguns vasos sanguíneos, causando 

sangramentos.  

 

Os usuários do MDMA apresentam elevados riscos de desenvolver distúrbios 

psicopatológicos, que são classificados como agudos (ocorrem nas primeiras 24 

horas depois do uso da droga), subagudos (frequentemente são observados 24 
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horas a 1 mês depois da ingestão do MDMA) e crônicos (ocorrem após Xavier, 

C.A.C. et al. / Rev. Psiq. Clínica (2008 99 meses).  

 

As mais frequentes complicações agudas são insônias, flashbacks, 

transtornos de pânico e psicoses, já as complicações sub-agudas incluem 

depressão, náuseas, ansiedade e irritabilidade. Transtorno de pânico, psicoses, 

depressão e distúrbios da memória constituem as principais complicações crônicas. 

Efeitos neurológicos do uso em curto prazo do MDMA também são descritos e 

incluem hemorragia subaracnóidea, hemorragia intracranial ou infarto cerebral.  

 

O consumo de ecstasy pode elevar a doenças degenerativas do sistema 

nervoso central, ou para os transtornos mentais que podem incluir sintomas tais 

como depressão. Alterações neuropsicológicas detectadas nos consumidores 

habituais de ecstasy podem explicar os processos de neurodegeneração seletiva 

que esta droga parece produzir a longo prazo nos terminais serotoninérgicos do 

cérebro.  

 

As descobertas datadas 

 

A MDMA foi sintetizada e patenteada em 1912 pela farmacêutica Merck. Até 

na década de 1950 haviam sido realizados estudos com animais e não 

encontraram, na época, aplicações medicinais. 

 

Na década de 1980, redescoberta como auxiliar para psicoterapia, fez furor 

nas casas noturnas com o nome de ecstasy, chamando a atenção da DEA (agência 

antidrogas dos EUA) que a criminalizou em 1985.  

 

O LSD foi descoberto em 1938 por Albert Hofmann (1906-2008), na 

farmacêutica Sandoz. A descoberta guardou o status de curiosidade até ser adotado 

pelo movimento contracultural nos anos 1960.  

 

Em 1966, a DEA incluiu o ácido lisérgico na lista de substâncias perigosas 

pelo alto potencial de abuso e por efeitos adversos graves, como reações agudas 

de pânico e crises psicóticas. Vários Estados americanos proibiram fabricação, 

posse e consumo, legislação que logo se espalhou pelo mundo. 

 

 

Autor: Cláudio R. Garcia 

 

Psicólogo, Supervisor Psicológico, Professor de Psicologia em Pós-

Graduação, Professor no Instituto Sapiência e Resiliência. 
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Frida Kahlo: um autorretrato do sofrimento 

 

 

 

 
 

Frida nunca se declarou feminista. Na verdade, era o oposto do que o 

feminismo descreve, viveu sua vida dependente de um relacionamento doentio, 

suportou traições, ofereceu inúmeros perdões e sempre expôs em seus pequenos 

escritos o quanto era dependente de Rivera. Pouco se comenta da ligação que a 

pintora mantinha com os animais. 

 

INFÂNCIA 

 

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon, ou 

popularmente conhecida como Frida Kahlo, nasceu em casa 

no dia 6 de julho de 1907, na cidade de Coyoacán, no 

México. Seu pai, Guillermo Kahlo (antes Carl Wilhelm Kahlo) 

era alemão, nasceu na cidade Pforzheim, na Alemanha, e 

chegou no México em 1891, com 19 anos, era luterano e 

fotógrafo. Sua mãe, Matilde Gonzalez y Calderón, era de 

origem indígena e espanhola, católica devota e segunda 

esposa de Guillermo. Juntos tiveram quatro filhos, Frida foi a 

terceira filha do casal. 

Por ter passado parte da infância entre trocas de tiros nos 

confrontos da Revolução Mexicana, em 1910, ela se considerava “filha da 

revolução”. 
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Aos seis anos de idade, em 1913, ela contraiu 

poliomielite, a doença deixou uma séria lesão no seu pé 

direito. Devido a deficiência ganhou o apelido pejorativo de 

Frida “pata de palo”, que significa perna de pau; por conta 

das piadas, Frida passou a usar calças e saias longas e 

exóticas.  

 

 

 

Seu pai sofria de epilepsia, por esse fator Frida o acompanhava em seus 

trabalhos, assim aprendeu diversas técnicas de fotografia. Ele pintava como forma 

de distração, mas nesse período ela ainda não se interessava pela arte. 

Estudou na Escola Nacional Preparatória de San Ildefonso, localizada na Cidade do 

México, entre 1922 e 1925, onde teve a oportunidade de interagir com grupos 

estudantis de diversas áreas e se identificou com os grupos voltados à arte e à 

filosofia.  Frida chegou a estudar medicina. 

Ela prendeu desenho e modelagem e aos 18 anos aprendeu a técnica de gravura 

com Fernando Fernandez. 

 

ACIDENTE 

 

 

Um trágico acidente roubou seus sonhos. No dia 

17 de setembro de 1925, aos 18 anos, ela estava em 

um bonde que colidiu com outro veículo, o para-choque 

de um dos veículos perfurou suas costas, ela teve uma 

fratura tripla da coluna vertebral, fratura pélvica que 

atingiu sua vagina, causou tripla fratura da bacia, 

fraturou a terceira e a quarta costela, onze fraturas na 

perna direita, deslocamento do pé esquerdo e luxação 

no ombro esquerdo. 

 

Passou meses internada, seu corpo precisou ser 

reconstruído. Ao todo foram 35 cirurgias, um longo 

período engessada e completamente imóvel. A partir 

daí passou a usar, obrigatoriamente, coletes 

ortopédicos de materiais diversos. Chegou a escrever: 

“Eu não estou doente, eu estou despedaçada, mas me sinto feliz por estar viva 

enquanto eu puder pintar.”  

 

A tragédia na juventude, causou depressão, Frida então passou a pintar 

durante a convalescença usando uma caixa de tintas de seu pai, um espelho foi 

adaptado frente à sua cama, assim como um cavalete, ali ela passou a retratar sua 

própria imagem deitada na cama. Sua primeira pintura foi “Autorretrato em um 
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Vestido de Veludo”, dedicado a Alejandro Gómez Arias, seu ex-noivo. Ela escreveu 

nessa época: “Pra que preciso de pés quando tenho asas para voar?” 

 

 

 
 

 
 

Seus sapatos, posteriormente, passaram a ser adaptados, um salto era maior 

do que outro para nivelar a deficiência. 

 

CASAMENTO 

 

Três anos depois do grave acidente que sofreu, Frida filiou-se ao Partido 

Comunista Mexicano, em 1928, e lá conheceu Diego Rivera, que já era conhecido 
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por sua arte muralista nesse tempo, ela já admirava o trabalho de Rivera e decidiu 

mostrar suas pinturas a ele, eles se aproximam. 

 

 
 

No ano seguinte os dois se casam e aí começa uma história amorosa 

conturbada. A cerimônia foi realizada no dia 21 de agosto de 1929, ela com 22 anos 

e ele com 43 anos. O jantar foi simples, com sopa de ostras, arroz com banana, 

pimentões recheados, mole negro e pozole vermelho; a decoração foi colorida, e os 

convidados foram os amigos do Partido Comunista, alguns fotógrafos e artistas. No 

casamento Frida sofreu uma grande humilhação, quando Lupe Marín, ex-mulher de 

Rivera, invade a festa e levanta a saia da noiva aos gritos: “Olhe para esses dois 

pauzinhos. É o que Diego tem em vez de pernas.” 

 

Ambos temperamentais, foram morar juntos na Casa Azul, onde Frida 

nasceu. Em 1930 a artista engravida pela primeira vez e logo sofre um aborto 

espontâneo. Nesse mesmo ano Rivera decide ir para os Estados Unidos, onde 

realizava exposições artísticas, lá moraram em Detroit, São Francisco e Nova 

Iorque, nesse período Frida engravida outra vez e sofre um segundo aborto. Eles 

ficaram nos Estados Unidos até 1934. 

 

Ao contrário do que os pesquisadores apontaram em um primeiro momento, 

Frida não tinha um relacionamento conturbado com sua mãe, Matilde Calderón de 

Kahlo, isso pode ser observado nas caras que a pintora endereçou à mãe. Matilde 

morreu em setembro de 1932 e, nas publicações, revelam que Frida ficou 

inconsolável com a morte da mãe. 

 

Escritas em São Francisco, entre 1930 e 1931 as cartas começam com 

“Mamacita linda” e assinadas com “sua Frieducha” 

Falam sobre a saudade: 

“Ontem, finalmente chegou uma carta do Carito e uma da Mati. Eles me disseram 

que você está bem, mas se você mesma pudesse escrever para mim, eu saberia 
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exatamente como você está se sentindo. Estou bem, até agora. Só estou bastante 

entediada e sinto muito sua falta.” 

 

Sobre os encontros polêmicos: 

“Todos nos recebem muito bem. Os Rockefellers nos convidaram para o almoço e 

para o jantar. O filho do velho é muito inteligente e agradável, mas não é simples 

assim entrar nessa classe da sociedade. No que me diz respeito, não me importo 

nem um pouco com isso.” 

 

E da carência: 

“Escreva-me com frequência. Você, mais do que qualquer outra pessoa, sabe 

quanto prazer me dá receber cartas de todos vocês, especialmente suas. Então não 

deixe de me escrever. Escreverei todos os dias, se conseguir.” 

 

Diego traia Frida constantemente, como mecanismo de vingança, ela 

também passou a manter casos extraconjugais com homens e mulheres, tendo se 

envolvido com nomes conhecidos da política e da arte, os casos envolviam também 

mulheres que o marido já havia tido relações, inclusive mulheres casadas. Rivera 

aceitava abertamente os casos de Frida com mulheres, mas não tolerava os 

envolvimentos com homens. 

 

Certa vez, Rivera se apaixonou pela atriz de cinema María Félix e declarou 

na ocasião que Frida “sofreu inutilmente” – porque a atriz nunca quis se casar com 

ele. Frida escreveu uma carta com desenhos de pombos para atriz, pedindo para 

que ela se casasse com seu marido, junto com ele recepcionou María no aeroporto 

do México com um buquê de flores. Dados apontam que passaram a viver um 

triângulo amoroso, María passava longas temporadas na Casa Azul, Frida pintou ao 

lado do estúdio os dizeres “Quarto de María Félix, Frida Kahlo e Diego Rivera” junto 

a outros nomes de mulheres próximas ao esposo. Diego pintou um quadro para 

María, anos mais tarde, na velhice, ela comentou que não foi de seu agrado. 
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Algum tempo depois Frida descobre o caso de anos do 

marido com Cristina Kahlo, sua irmã mais nova. Ela flagrou os 

dois juntos na casa em que viveram toda a infância, descobriu 

que a irmã deu a Rivera os filhos que ele desejava ter. Em um 

ataque, ela cortou as tranças que já faziam parte da sua 

característica e que o marido admirava.  
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Ela pediu o divórcio e focou integralmente nas suas obras. Na ocasião, fez 

um autorretrato onde mostrava seus cabelos curtos e várias mechas dele jogadas 

ao chão. 

 

Entre os relacionamentos extraconjugais de Frida 

destacam-se León Trotsky, Isamu Noguchi,Josep Bartoli e 

Chavela Vargas. 

 

No dia 9 de janeiro de 1937, o soviético marxista 

Leon Trotsky, chegou em Tampico, no México, junto com a 

esposa Natalia Sedova e os netos fugindo da perseguição 

de Stálin. Frida tinha 30 anos e Trotsky se aproximava dos 

60, quando a família foi acolhida pelo casal de pintores.  



 

19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frida e Trotsky passaram a trocar bilhetes escondidos dos seus consortes, 

que eram camuflados nas páginas dos livros que emprestavam um para o outro, 

como “História da Eternidade – Jorge Luis Borges, Canção de Mim Mesmo – Walt 

Whitman, A Serpente Emplumada – D.H. Lawrence. Assim o interesse mútuo foi 

surgindo e os amantes encontravam-se disfarçados em bairros afastados da casa e 

em outras cidades, depois passaram os encontros para o campo. 

Frida presenteou Trotsky com uma miniatura do autorretrato, e entre algumas cartas 

ela se referia a ele como “meu Piochitas” (meu pequeno cavanhaque). O romance 

proibido durou poucos meses e Rivera descobriu quando os amantes haviam recém 

terminado. 

 

Diego como tentativa de reconciliar com a esposa, abandona definitivamente 

Cristina e os filhos, que foram embora, mas Frida não o aceitou, e ele descontou em 

bebidas e mulheres durante essa passagem. Logo em seguida, em 1940 eles se 

reconciliam e se casam outra vez, em 9 de dezembro, o casamento continua 

tumultuado com brigas violentas. Ao reatarem, Frida opta por viver na casa ao lado 
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da casa em que viviam, na mesma identidade, com algo peculiar: uma ponte que 

ligava uma casa na outra, assim se mantinham como casal sem morar juntos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um relógio que marcava o dia em que terminaram e o dia que reataram foi a 

maneira que a artista encontrou para manifestar sua tristeza sobre a dupla traição. 

A partir de 1943 a artista passou a ministrar aulas na escola La Esmeralda, no 

Distrito Federal do México. 

 

Devido as inúmeras perfurações sofridas, Frida nunca pode gerar filhos. Ela 

sofreu um total de três abortos ao longo da vida e retratou isso em seus quadros. O 

quadro Hospital Henry Ford, retrata o segundo aborto sofrido, ainda nos EUA. No 



 

21 
 

diário ela escreveu: “A pintura tem preenchido a minha vida. Perdi três crianças e 

uma série de coisas que poderiam ter preenchido esta vida miserável. A pintura 

substituiu tudo. Eu acho que não há nada melhor do que o meu trabalho.” 

 

Ela tentou suicídio diversas vezes, usando facas e martelos. Em algumas das 

suas frases ela deixa claro seu tormento: “Pinto à mim mesma porque sou sozinha, 

e porque sou o assunto que conheço melhor.” “Tentei afogar minhas mágoas, mas 

as malditas aprenderam a nadar, e agora estou sobrecarregada com essa decente e 

boa sensação.” “Eu o amo mais do que a minha própria pele.” “Diego, houve dois 

grandes acidentes em minha vida: o bonde e você. Você sem dúvida foi o pior 

deles.” “Minha pintura carrega em si a mensagem da dor.” 

 

Em 1953, Frida amputa a perna direita devido a 

complicações do acidente da juventude e passa a usar uma perna 

artificial. Nesse mesmo ano a Galeria de Arte Contemporânea do 

Distrito Federal do México, organizou uma exposição em sua 

honra, mostrando seus trabalhos:  Autorretrato em um vestido de 

veludo (1926), Retrato de Miguel N. Lira (1927), Retrato de Alicia 

Galant (1927) e Retrato de minha irmã Cristina (1928). 

 

 

 

 

 

LA CASA AZUL 

 

Hoje é um museu histórico o 

local onde nasceu, viveu e morreu 

Frida Kahlo. Estima-se que a casa 

tenha sido construída em 1904 e 

passou a ser propriedade da 

família Kahlo na década de 30, 

assumida por Frida após a morte 

dos pais. A casa passou por muitas 

reformas, quando Trotsky foi 

abrigado a casa foi reformada e 

transformada numa espécie de forte, a estrutura funcionalista acumulou influências 

francesas e mexicanas. 

 

Em 1931, Rivera contratou o arquiteto Juan O’Gorman, amigo de Frida, para 

projetar a nova residência e ateliê, que contou com pedras vulcânicas na sua 

construção. No período da separação a casa vermelha virou moradia de Frida e a 

casa azul de Diego. A pintora não gostou do espaço do seu local de trabalho, 

considerando-os pequenos, e resolveu voltar a compartilhar da mesma casa que o 
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marido e o projeto de Juan O’Gorman tornou receptível para os hóspedes que os 

visitavam com frequência, entre eles artistas e políticos. 

 

O último desejo de Frida foi que Rivera mantivesse seus itens pessoais em 

segredo pelos 15 anos que sucederiam sua morte e que suas cinzas 

permanecessem na residência. Assim ele fez e antes dele morrer pediu aos amigos 

próximos que os cômodos selecionados ficassem fechados pelos próximos 

cinquenta anos.  

 

O desejo do casal foi cumprido. A residência foi transformada em museu em 

1958 e somente em 2004 foi aberto os cômodos. Itens pessoais, documentos 

importantes, o guarda-roupas da pintora, peças decorativas, foram encontrados. No 

quarto de Frida, sua cabeceira contém a pintura de uma criança morta, no pé uma 

montagem das fotos de Joseph Stalin, Vladimir Lênin, Karl Marx, Friedrich Engels e 

Mao Tsé-tung, o travesseiro está bordado com as palavras: “não se esqueça de 

mim, meu amor”, a cadeira de rodas também está lá, encostada num retrato 

inacabado de Stálin que está sob um cavalete que teria sido presente de Nelson 

Rockefeller, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. 

 

As cinzas também ocupam lugar especial na casa, atendendo o pedido de 

Kahlo. 

 

MORTE 

 

 

O relacionamento conturbado proporcionou 

o gatilho perfeito para o vício em bebidas 

alcóolicas e cigarros, ela já tinha a saúde debilitada 

e convivia com frequentes dores e infecções, 

resquício do acidente. No final da vida, ela estava 

mais depauperada do que nos anos de sua 

juventude e sua irmã Cristina, responsável por sua 

maior decepção, cuidou dela na cama. (Após a 

morte de Frida, Cristina continuou a vida sem 

Rivera) 

 

Oito dias antes da sua morte, Frida pintou o 

quadro “Viva La Vida”. Frida morreu sozinha, em 

sua cama, na casa em que sempre viveu, no dia 13 de julho de 1954, com 47 anos. 

O laudo médico aponta que ela tratava uma pneumonia avançada e teve uma 

embolia pulmonar. Acredita-se que ela possa ter cometido suicídio, com overdose 

medicamentosa, pois ao lado no seu diário ela escreveu sua última frase: “Espero 

que minha partida seja feliz, e espero nunca mais regressar – Frida” 
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Diego Rivera em uma entrevista a Gladys March, autor de sua biografia, 

comentou a partida da esposa: “Foi o dia mais trágico da minha vida. Perdi minha 

amada Frida para sempre.Tarde demais percebi que a parte mais maravilhosa da 

minha vida tinha sido meu amor por Frida, embora realmente não pudesse dizer 

que, se tivesse outra oportunidade, eu me comportaria com ela de maneira 

diferente. Não tive nunca moral alguma e vivi apenas para o prazer, onde quer que 

o encontrasse. Se amava uma mulher, quanto mais a amava, mais desejava 

magoá-la. Frida foi apenas a vítima mais óbvia desta desagradável característica da 

minha personalidade ”  

 

 
 

OBRAS 

 

Frida produziu 143 obras, sempre relatando 

episódios da sua vida. Um exemplo é a pintura A 

Coluna Partida, pintada em 1944, que expõe seu 

corpo cheios de pregos e um prego grande no seu 

coração. Os abortos e o desejo da maternidade 

foram marcantes nas suas pinturas, bem como o 

conturbado relacionamento com Diego Rivera. Um 

que foge da sua história pessoal é o quadro Unos 

Cuantos Piquetitos que ela pintou quando viu nos 

noticiários um caso passional que o marido 

assassinou a esposa e afirmou perante o juiz que 

se tratava de “apenas uns pequenos cortes”. 
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PÓS MORTE 

 

Muitos anos após a sua morte, em junho de 2019, o diretor da Fonoteca 

Nacional, Pável Granados, foi até Huamantla, no México, receber de um locutor da 

XEW Manuel de la Vega um áudio que afirmou ser de Frida. A gravação seria de 

1956, quando Álvaro Gálvez y Fuentes – popularmente conhecido como El Bachiller 

– conseguiu uma entrevista exclusiva com Rivera e Frida contribuiu com suas 

observações sobre ele. Álvaro tornou-se famoso por conseguir entrevistas com 

personalidades da época, como Jorge Luis Borges, Sara García, Consuelo 

Velázquez, José Revueltas, Xavier Villaurrutia e Alfonso Reyes. 

 

Análise: 

 

Na infância Frida passa por dois eventos marcantes, a Guerra Revolucionária 

– aos três anos de idade, e aos seis enfrenta a poliomielite que lhe deixou inúmeras 

sequelas, a lesão no pé e os apelidos pejorativos por sua deficiência. 

 

Nos anos seguintes, quando inicia seu ciclo adulto, iniciando a faculdade de 

medicina, aprendendo artes, convivendo com grupos diversos, ela vive um novo e 

traumático evento, o acidente de ônibus que lhe garantiu meses consecutivos no 
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hospital reconstruindo todo seu corpo, dores que lhe acompanhariam por toda vida, 

além da aniquilação do seu sonho de ser mãe quando seu útero é perfurado. 

 

De forma compensatória, Frida passa a pintar a si mesma, de maneira não 

convencional e completamente adaptada à sua nova realidade. Nesse mesmo 

período, termina um noivado. 

 

Três anos depois, quando já conseguia andar, Frida entra para o Partido 

Comunista, interessante lembrar que ela se considera filha da revolução por ter 

sobrevivido em meios aos tiroteios da guerrilha aos três anos de idade. Lá, ela 

conhece Rivera e apresenta suas pinturas para ele, o que dá um primeiro indício 

que essa filiação ao Partido pode ter sido um caminho para encontrá-lo, uma vez 

que sua história relata que ela já o admirava nessa época. E Frida demonstra em 

algumas pinturas a conexão com o comunismo, como por exemplo no corpete que 

ela usava. 

 

Com uma diferença de idade muito grande, Frida se casa com Rivera um ano 

depois e na cerimônia de casamento, que deveria ser um momento de realização, a 

pintora é surpreendida pela ex mulher de Diego que levanta seu vestido e expõe 

sua deficiência na perna esquerda para todos na festa com intenção de humilhá-la. 

 

Passam a viver na casa onde Frida nasceu. E Frida, dois anos depois sofre o 

seu primeiro aborto, manifesto em pinturas da época. Logo depois ela segue Rivera 

para os Estados Unidos, onde passaria quatro anos e teria seu segundo aborto, 

retratado em outro quadro. Cartas escritas para a mãe, Matilde, mostram o estado 

de carência em que Frida se encontra no exterior, mesmo em meio a vida social 

agitada. Isso também deixa claro que as condições financeiras do casal eram 

privilegiadas. 

 

Nesse período Diego Rivera já traía Frida descontroladamente, ela, como 

mecanismo de vingança, passou a traí-lo e incluiu nesses casos mulheres que ele já 

tinha se relacionado, ambos sabiam dos casos extraconjugais e Rivera não aceitava 

casos com homens, lidava bem com os casos da esposa com mulheres. Ela sair 

com as mulheres que o marido se envolveu revela sua mágoa, sua insegurança, a 

busca em tentar provar daquilo que seduziu o que pertencia a ela, em sentir aquilo 

que ocupou o lugar dela e foi objeto de um prazer que ela não ofereceu ao marido. 

Rivera se apaixona pela atriz María Felix, ele expõe que Frida sofreu e Frida por sua 

vez escreve uma carta a María pedindo que ela se relacionasse com o marido. 

Passam a viver um triângulo amoroso, Frida se submete aos caprichos e desejos de 

Rivera e o casal passa a ter o quarto da relação triangular. 

 

Anos depois Frida pega o marido e a irmã mais nova em uma relação íntima. 

Cristina ainda tinha dados filhos a Diego Rivera. Frida se magoa profundamente, 

corta as tranças que o marido admirava, o cabelo está intrinsecamente ligado a 
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autoestima, a feminilidade, ao amor próprio, quando ela corta as tradicionais tranças 

ela não só está punindo Rivera pela traição, mas está punindo a si mesma, se 

culpando, se automutilando de maneira indireta, tanto que isso também foi exposto 

em um quadro. É impossível que nunca tenha passado pela sua cabeça que os 

filhos da sua irmã eram filhos que ela nunca pode dar ao marido, filhos do seu 

marido, uma vez que Cristina não mantinha relações frequentes e vivia ali, debaixo 

do mesmo teto que ela. Ela resolve pedir o divórcio e direciona toda sua vida para 

sua arte. Nesse período passam a viver em casas separadas, porém algo chama 

atenção: além das casas serem idênticas, eram interligadas por uma ponte de 

acesso. Símbolo de um vínculo que jamais seria quebrado. 

 

Ela teve um romance com Chavela Vargas, sua amiga. Nesse meio tempo, o 

marxista Trotsky chega no México com a família e o casal, Frida e Rivera, os abriga 

em casa. Após proximidade pela intelectualidade, os dois passam a ter um caso 

secreto, com encontros calientes, que dura pouco mais de seis meses. O 

relacionamento com Trotsky parece-me uma tentativa de dar a Diego o que lhe deu: 

uma traição, com alguém íntimo, debaixo do teto em que vivem. Logo após 

terminarem ela reata com Rivera e voltam a viver juntos na mesma casa, 

transformando a casa vermelha em um local receptivo para os amigos. Ela retorna 

para ele, aceita a vida antiga e decide continuar junto com o homem que ela 

escreveu em cartas o quanto lhe causava dor e sofrimento. 

 

A traição de Rivera e Cristina e a reconciliação com o marido ficaram 

expostos na casa através de um relógio que marcava o dia dos acontecimentos. A 

representação no relógio é mais profunda do que a traição de corpos, é a traição de 

sonhos que ela não pode realizar, a irmã deu ao seu marido os filhos que ela nunca 

conseguiu gerar até o fim. 

 

Apenas em 1943 Frida despertou uma curta independência, quando passa a 

ministrar aulas. Mas logo ela sofreu o seu terceiro aborto. 

 

Ela tentou suicídio diversas vezes, utilizando facas e martelos. Sofreu com 

depressão boa parte da vida e sufocou suas mágoas com excessos de bebidas, 

remédios, cigarros e pinturas. 

 

Devido as inúmeras complicações, ela passa por mais uma grande perda: 

sua perna direita foi amputada e ela precisou adaptar-se a uma perna mecânica. 

 

Diego vivia fora de casa com constância, Frida, já no fim da vida, pediu que 

certos objetos e locais da casa permanecessem em segredo até 15 após sua morte 

e que suas cinzas permanecessem na casa onde morou. Fragilizada, recebeu 

cuidados da irmã, Cristina, sofria de pneumonia e infinitas dores, um triste e 

doloroso fim, o laudo de óbito apontaram embolia pulmonar mas conta-se que Frida 

cometeu suicídio com uma alta dose de remédios. Frida estava presa em uma 
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cama, com o marido distantes nas aventuras que sempre a magoaram, recebendo 

cuidados da irmã que foi a sua maior decepção; o suicídio nessa fase marca a sua 

total desesperança, o grito sufocado, o desamparo daquele que ela considerou seu 

grande amor. 

 

Autor: Luciana O Garcia 

 

Terapeuta Alternativa, Assessora de Marketing e Publicidade Digital, 

Jornalista. 
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Anúncio: 
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Os danos causados pelo aborto 

 

 
 

 

Pesquisas e dissertações entre obstetras e psicólogos traçam uma linha 

tênue que aponta as diversas sequelas físicas e emocionais que um aborto deixa. 

Sendo elas: síndrome pós-aborto que vem acompanhada de depressão, sentimento 

de culpa, angústia, ansiedade, conflito familiar, solidão, medo, comportamentos 

autopunitivos, transtornos alimentares, além de apresentarem maior tendência ao 

alcoolismo e ao uso de drogas, psicose, frigidez, aversão ao parceiro, frustração de 

seu instinto materno, desordens nervosas, insônia, neuroses diversas, doenças 

psicossomáticas; além de suicídio. 

 

O relacionamento interpessoal, frequentemente, fica comprometido depois do 

aborto provocado. Na parte física, fala-se sobre hemorragia, infecção uterina, 

dificuldade para engravidar ou abortos espontâneos recorrentes, perfuração do 

útero, ruptura do colo do útero, laceração uterina causada pelo uso de dilatadores, 

retenção de restos da placenta, tétano, esterilidade, inflamações nas trompas e no 

útero, tromboflebite venosa, embolia pulmonar, anemia, risco de lesão no intestino, 

bexiga ou trompas, possibilidade de extração do endométrio, possibilidade de 

placenta prévia na gravidez seguinte, histerectomia, próxima gravidez ectópica e até 

mesmo morte. Os prematuros que sobrevivem, com frequência, são excepcionais 

apresentando: paralisia cerebral, disfunções neurológicas etc.  

A psicóloga clínica hospitalar Cristina Mendes Gigliotti Borsari dedicou sua 

dissertação de mestrado à investigação das vivências femininas pós-aborto. No 

trabalho apresentado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC/FMUSP), intitulado “Aborto provocado: uma 
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vivência e significado. Um estudo fundamentado na fenomenologia”, Cristina 

constatou que tanto as mulheres que sofrem um aborto espontâneo quanto as que 

se submetem ao procedimento ilegal apresentam o discurso de culpa.  

Um estudo realizado em 1980 em pacientes submetidas a aborto mostrou que, 

durante a primeira semana após o aborto, entre 40 a 60% das mulheres 

questionadas referiram reações negativas. Dentro de um prazo de 8 semanas após 

o aborto, 55% expressou culpa, 44% queixaram-se de distúrbios nervosas, 36% de 

distúrbios no sono, 31% tinha remorsos em relação à decisão de abortar e 11% 

tinha sido prescrita com medicamentos psicotrópicos pelo médico de família.  

Uma sondagem realizada a 260 mulheres (3), muitas das quais procuravam 

informação sobre aconselhamento pós-aborto e que já se tinham submetido a pelo 

menos um aborto enquanto adolescentes, mostrou que de uma forma geral estas 

mencionaram ter:   

 

 “flashbacks” relativos ao momento do aborto;   

 crises de histeria;   

 sentimento de culpa;   

 medo do “castigo de Deus”;  

 receio pelas suas próprias crianças;   

 agravamento de sentimentos negativos no aniversário da data do aborto ou 

quando exposta a propaganda a favor da liberdade de escolha (do aborto);   

 interesse excessivo em mulheres grávidas e em bebês;   

 visões ou sonhos com a criança abortada  consciência de terem falado com a 

criança abortada antes do aborto. 

 Mulheres que tinham um historial de mais de um aborto induzido referiram 

com mais frequência:  

 um período de forte alívio após o aborto;  

 uma história de abuso sexual enquanto crianças;   

 ódio aos homens que as engravidaram;   

 ter terminado o relacionamento com o seu parceiro após o aborto;   

 dificuldade em manter e desenvolver relacionamentos pessoais;   

 ter adoptado um comportamento promíscuo;   

 ter-se tornado autodestrutiva;   

 começar ou aumentar a utilização de drogas depois do aborto;   

 sentimentos de ansiedade;   

 medo de outra gravidez;   

 medo de ter de recorrer a outro aborto;   

 efeitos emocionais tão severos impeditivos de qualquer atividade em casa, no 

trabalho ou de qualquer relacionamento pessoal;  

 ter experimentado um esgotamento nervoso algum tempo após o aborto 

induzido.  
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Nos atendimentos em psicologia clínica e em psicologia de grupo nos casos de 

aborto, podemos – enquanto profissionais – perceber o efeito psicossomático que 

acontece no decorrer do ato. O inconsciente fala e se manifesta, além do ego e 

superego, além das razões lógicas e razões pensadas elaboradas pelo raciocínio 

existem emoções e produções inconscientes.  

 

Portanto, quando essa pessoa recorre a este artefato (o aborto), o inconsciente 

gera uma cobrança, como a culpa sobre a vida que está envolvida. Todas as formas 

de justificativa existentes hoje que tentam colocar o aborto como um direito livre, 

são questões racionais que não levam em conta o emocional, não levam em conta o 

inconsciente e acabam tirando a possibilidade de vida. Nós psicólogos, como 

profissionais da saúde emocional, devemos observar, pontuar e orientar sobre os 

efeitos destrutivos que surgem após a prática do aborto, temos como referências 

essenciais os estudos de Pierre Weil, Rüdiger Dahkle, Daniel Goleman, Cristina 

Cairo, Jung, Reich, que comprovam o que está sendo explanado nessa nota na 

psicopatologia psicossomática. 

 

Tendo em vista as consequências desse ato para a pessoa, para família e o 

quanto esse corpo tem falado, o quanto esse sentimento e esse conteúdo vem do 

inconsciente para somatizar, tornando essa opção um caminho inadequado, de 

sofrimento que deve e pode ser evitado, concluo essa nota deixando a reflexão para 

que os setores de saúde possam gerar orientações precisas, métodos preventivos e 

ações de conscientização sobre o tema eminente.  

 

 

Autor: Cláudio R. Garcia 

 

Psicólogo, Supervisor Psicológico, Professor de Psicologia em Pós-

Graduação, Professor no Instituto Sapiência e Resiliência. 
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Questões emocionais ligadas ao câncer 

 

 
 

 

Quando preparava o primeiro texto para contribuir com a campanha do 

Outubro Rosa minha ideia inicial era apenas trazer uma pequena informação sobre 

a psicossomática ligada ao câncer de mama e de colo do útero, mas se tratando de 

um tema tão delicado e tão complexo é preciso uma observação mais precisa. 

A doença surge com uma mutação genética que altera o DNA da célula e são, na 

maioria dos casos, assintomáticos, isto é o sintoma não se manifesta rapidamente 

podendo protelar por mais de cinco anos. Em 2016 o Inca (Instituto Nacional de 

Câncer) apontou que 300,8 mil mulheres descobriram algum tipo de tumor, havendo 

6,91 mortes para cada 100 mil pacientes. Segundo o mesmo instituto, o câncer de 

mama é o terceiro que mais mata no Brasil, sendo considerado raro antes dos trinta 

e cinco anos e possível após os cinquenta anos.  

 

O câncer na mulher não é limitado apenas as questões emocionais, há 

questões biológicas que causam outros fatores externos e internos que implicam o 

desenvolvimento da doença como por exemplo o fator hereditário, a qualidade da 

água e do ar, o ambiente em que se vive que é relacionado a exposição aos raios 

solares, químicas, radiação, substâncias tóxicas como níquel, arsênio e amianto, 

alimentos processados e industrializados como refrigerantes, farinha branca, álcool, 

pão de torrada (que ao ser exposto a alta temperatura libera acrilamida que causa 

tumores em seres humanos), o vírus de HPV contraído por sexo sem prevenção e 

causa câncer tanto no colo do útero quanto no ovário e vulva vaginal, hepatite B, 

anticoncepcional (uma pesquisa realizada pela Universidade de Copenhague, na 

Dinamarca, apontou que entre os 11.517 casos de câncer em mulheres o índice era 
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muito maior na parcela de 20% que utilizavam a pílula a mais de cinco anos). O 

National Cancer Institute, nos Estados Unidos, mostrou que há incidência de câncer 

em mulheres que colocaram prótese de silicone, inclusive pacientes que já haviam 

se curado; segundo o Food and Drug Administration 70% dos casos foram de 

mulheres que colocaram a prótese esteticamente e 30% em pacientes pós câncer 

de mama. 

 

O câncer uterino pode causar infertilidade, outro fator que está diretamente 

ligado ao surgimento de doenças psicossomáticas. 

 

Há evidências no campo de psico-oncologia que comprovam que as 

emoções exercem um fator relevante no desenvolvimento do câncer feminino, 

geralmente na mama e no colo do útero. 

 

Os altos níveis de stress, ansiedade, depressão, entre outros, afetam o 

sistema imunológico e facilita o desenvolvimento da neoplasia maligna, modificando 

o funcionamento das células, reduzindo a imunoglobulina e os linfócitos. O stress é 

um agravante na evolução do câncer, pois o excesso de stress faz o organismo 

liberar em excesso o hormônio cortisol que enfraquece o sistema imunológico. 

 

A pesquisadora Carmen Maria Bueno Neme desenvolveu um estudo que 

aponta que mulheres com câncer de mama possuem maior dificuldade em lidar com 

mágoas, contrariedade, luto, solução de problemas e até mesmo em dividir seus 

sentimentos. 

 

De acordo com Instituto Data Popular 54% das mulheres com histórico de 

câncer de mama apresentaram manifestações de tristeza, rancor e mágoas. O 

câncer na mama está relacionado com divórcio, separação de pessoas queridas e 

luto. 

 

Os seios e o útero são pontos de energia vital, psiquicamente o seio 

representa doar vida, amor, o útero representa a geração e a continuidade, são 

mais do que pontos físicos sexuais. São as principais características físicas que 

diferem o homem da mulher. O câncer nessas regiões tem muito a falar sobre a 

qualidade de vida que as mulheres são inseridas, a sociedade que estão 

submetidas e como lidam com toda essa mudança. 

 

Vivemos um tempo coletivo de agressividade, onde a mulher anula sua 

feminilidade e assume uma postura robusta, masculina, agressiva. Toda essa 

tensão que existe no mundo exterior acaba se somatizando e muitas vezes pode 

somar no feminino reprimido. Não é algo individual, pelo contrário, hoje mais do que 

nunca existe a mulher coletiva presente nas imagens, nos símbolos, nos papéis que 

estão se transformando.  
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Na psicologia é importante observar não apenas o que está mudando, mas o 

que está sendo retirado e principalmente o que vai ser colocado no lugar. 

Historicamente e arquetipicamente, a mulher está na posição de matriarca e mãe 

que é provida a um longo tempo, atualmente ela está saindo dessa condição e está 

buscando colocação profissional, auto sustento, independência, o que não é ruim, 

pelo contrário se faz necessário, mas deve-se analisar o quanto essa mudança 

estrutural acomete estresse, ansiedade, agressão, depressão, movimentos de 

aceleração, e como a nova geração vai lidar com esses fatores para se adequar de 

forma saudável. 

 

Um exemplo clássico arquetípico é a carta do tarot que mostra a mulher 

segurando a boca do leão e representa a força, a força da mulher não é física 

(apenas) e sim a capacidade de reflexão, de controlar pela via emocional, de 

pacificar. 

 
 

O mito de Sherazade fala como ela consegue criar uma conexão o Sultão 

Shariar que tinha apenas em seu propósito transar com mil mulheres e matá-las 

após o prazer sexual, como vingança por ter sido traído, se sentindo que seria 

sabotado e traído, como uma anima negativa sombria, e ele acaba decapitando as 

mulheres; Sherazade, que era bem elaborada com a referência do masculino, 

estabelece um vínculo com Sultão, contando histórias para ele durante a noite que 

despertava a curiosidade dele sobre o fim dos contos, e ela prometia que terminaria 

na noite seguinte. Assim, seguem mil e uma noites e após esse período o Sultão 

não só acaba apaixonado por ela, mas se cura integrando a sua anima, passa a 

confiar nela. Esse mito mostra como a força natural da mulher traz, através dos 

seus sentimentos, equilíbrio para a vida do homem, o yin yang. Em alguns contos 

falam que com o conhecimento que o Sultão adquire com Sherazade ele consegue 

vencer a guerra no reino, mostrando a importância e influência dessa mulher sobre 

a vida dele.  
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O conto narrado na Bíblia também reforça esse arquétipo quando diz que a 

esposa ocupará o lugar da mãe, simbolizando a continuidade da espécie. 

 

Assim como a carta e o mito que representam o arquétipo da mulher, é a 

manifestação do feminino que transforma o brutal em algo que liga, que conecta, 

que redescobre outras formas de se alimentar, de manifestar sentimentos e de obter 

controle, principalmente o autocontrole. São estruturas inerentes, presentes ao 

longo do tempo, além de concepções ideológicas, religiosas, filosóficas. 

 

Toda mudança gera um desequilíbrio. Questiona-se: A substituição está 

fazendo bem? Se não está fazendo bem, está sendo bem feito? Como conciliar tudo 

isso? Esses são os conflitos diante da mulher moderna. Um extremo coloca ao lado 

completamente oposto e uma psique coletiva está surgindo para que saia do 

modelo “hadcore” entre ambos e seja alcançado o equilíbrio entre a mulher, a mãe, 

a conquistadora ativa, o afastamento da submissão.  

  

Quando o mundo passou pela escravidão, pessoas foram escravizadas 

independentemente de serem homens ou mulheres. Todos foram submetidos. Com 

a longa evolução, ambos conquistaram espaço financeiro, divisão de bens, acordo 

institucionais, hoje o homem também sofre com o desemprego, com falta de 

mercado de trabalho e lida da mesma forma que a mulher independente com a 

incapacidade de prover. A desestruturação financeira presente afeta coletivamente 

todos causando altos níveis de tensão, a mulher somatiza no que representa de 

mais feminino para ela.  

 

Os fatores psicossomáticos podem levar a dependência de drogas que é um 

objeto inanimado onde o self é projetado, como acontece com ídolos, astros 

famosos, na bebida, nos remédios., onde a pessoa projeta a vida naquilo, uma 

muleta psicológica. 

 

A mulher sempre foi mais resistente a dor, como por exemplo no parto, 

sempre recorreu a chás de cura, remédios caseiros, ela lida bem com isso e supera 

rápido, mas isso não acontece por exemplo nos casos de aborto, onde a mulher se 

culpa inconscientemente e desenvolve diversas doenças emocionais e físicas em 

decorrência da psicossomática, do trauma não elaborado, não integrado. 

 

Nós enquanto cientistas, analistas, podemos mapear as reações e ter uma 

referência estatística dessas situações, mas não é uma receita de bolo e varia de 

caso para caso, cada caso é único. O inconsciente tem uma estrutura e leis 

próprias, que variam a cada paciente e com a base estrutural que ele traz.  

 

Por exemplo, muitas mulheres que tem problemas de autoestima tem uma 

questão autopunitiva inconsciente, ela não sabe o que é, apenas somatiza no 

mecanismo de autopunição. Alguns desses conflitos que a mulher enfrenta tem raiz 
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numa infância traumática, onde a criança precisou enfrentar a agressão ou rejeição 

do objeto de amor, a imagem idealizada dos pais; acontece posteriormente o que o 

Jung fala que na segunda metade da vida, esse processo é elaborado, após passar 

o processo de tentativa de integração na adolescência onde ela cria rejeição dos 

pais. Muitos não elaboram, tentam adaptar o dinamismo psíquico com 

compensações nos relacionamentos, na busca desenfreada por aquele amor que 

nunca teve, a tentativa de elaborar a rejeição. 

 

Uma vítima que está em um relacionamento abusivo, compensando de forma 

errônea essa falta, precisa analisar o que ambos, vítima e agressor, tem em comum, 

até onde há uma permissão ou uma privação, até onde um suga e é sugado, onde 

está a raiz do vínculo, quais são as regras sociais e emocionais que foram 

estabelecidas ali, o porquê da falta de conversa que se tornou algo sombrio que não 

chega a lugar algum; como Rubem Alves diz sobre o relacionamento: “é jogar tênis 

ou frescobol“, ou vai medir, disputar e dominar o tempo todo ou haverá uma 

parceria para o jogo em conjunto. Um passo para libertação de um relacionamento 

abusivo é enxergar além do aspecto financeiro da sobrevivência, como cita a 

pirâmide de Maslow (necessidades fisiológicas, segurança, afeto, estima e as de 

auto realização). 

  

A sociedade não tem valores morais para construir um eixo para colaborar 

com esses processos, a sociedade atual cria uma geração esquizo, com dificuldade 

de passar bons valores, boas referências, em entender o limite de certo e errado, de 

fronteiras e freios necessários. 

 

Nós estamos sobrevivendo e não vivendo, considerando o nível de 

existência, viver é muito diferente de sobreviver, o humano é muito mais do que o 

ser e é muito bonito quando se pode desenvolver isso, o ser humano é como uma 

planta, precisa de condições para brotar e conseguir fazer grandes elaborações. 

Ainda no tema da infância traumática, existem os casos de abuso sexual na infância 

que gera culpa, gera medo, gera transtornos psicológicos e doenças físicas, a vítima 

se sente culpada pelo objeto de amor ter provocado estímulos que não são de 

prazer, são orgânicos, quando a psique e o físico não estão prontos, são destruídos, 

violados, rompidos, é uma traição para vítima a figura de proteção a ter violentado.  

 

As vítimas precisam denunciar, precisam falar e colocar essa energia para 

fora, contando, denunciando, não estarão traindo quem traiu, estarão se libertando. 

 

O quanto a somatização de um abuso reflete no câncer futuro? Uma 

pesquisa realizada pela psicóloga Bruna Amélia Moreira Sarafim-Silva revelou que a 

ocorrência de trauma na infância provoca alterações físicas que ocasionam o câncer 

de cabeça e pescoço, 95% dos pacientes com câncer relataram ter sofrido um 

trauma na infância. O caso de Lena Strickling se tornou muito conhecido após ela 

participar de um programa da ONG Make-A-Wish que concedia a realização de um 
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desejo para pacientes, ela escolheu falar do abuso sexual infantil e ajudar outras 

pessoas com a sua história. Strickling tem dezoito anos e luta contra o linfoma de 

Hodgkin, ela e a irmã foram abusadas sexualmente pelo pai durante toda a infância, 

ela descreveu ao Collectively: “Ele encontrava um jeito de cometer o abuso mesmo 

na frente das pessoas. Ele nos cobria e fazia coisas, e eram todos os dias.  Eu me 

sentia como se estivesse doente o tempo inteiro. Suada, suja. O câncer nunca me 

incomodou tanto, comparando com o abuso sexual, que aconteceu e ainda me 

assombra, eu pensei em me matar, odiava a vida. Não me sentia nem um pouco 

amada. Eu fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin, fui abusada sexualmente e 

sofri violência doméstica, mas tudo bem, porque a vida continua.” 

 

O stress e a depressão são sinais, precisa ser feito algo, algo está 

acontecendo, é onde entra a psicoterapia, a análise, para trabalhar a elaboração, a 

aceitação, entender o que de fato está ocorrendo e qual sua origem. Depressão não 

é frescura, chegar ao fundo do poço é um processo muito dolorido, mas lá podem 

ser fundados alicerces de superação, é preciso elaborar o fundo do poço para 

nascer o desejo de sair do estado de sofrimento. Muitas pessoas se encontram 

nessa condição por se tratar de manifestações inconscientes, coisas que não 

lembram mais, mas que estão ali sabotando, invadindo, gerando um complexo 

negativo que rouba energia do ego, toma parte daquilo é a vida, e não deve 

acontecer, é preciso elaborar e superar para alcançar o caminho da individuação, do 

autoconhecimento, onde é integrado o histórico de vida e é possível enxergar o que 

pode ser feito hoje para melhorar e para evoluir. 

 

Não confundam tristeza com depressão. Na clínica psicológica, já atendi 

pacientes que mergulharam profundamente nesse “poço”, precisaram de 

intervenção psiquiátrica, precisaram de medicamento por um período longo e depois 

elaborou esse processo e retomou a vida.  

 

Para as mulheres que já enfrentam o tratamento contra o câncer, recomendo 

que busquem meditar, busquem referências na crença pessoal (se tiver uma), para 

lidar com esse processo buscando entender o seu significado, isso ajuda no 

processo de cura, entender o que está acontecendo, o motivo de estar acontecendo 

e dos motivos que te impulsionam a superar.  

 

O tratamento de combate ao câncer é sofrido, mexe nos aspectos biológicos 

e fazem com que a psique grite por sobrevivência, a paciente oncológica sente 

fisicamente a necessidade de sobreviver, de lutar contra o câncer que está ali 

sugando a sua vida, causando medo, stress que podem somatizar, a ideia é 

encontrar uma alquimia para transmutar o fardo pesado em leve, deixando que a 

água ferva e evapore, no meio da fervura é possível evaporar toda dor e elaborar 

todas as questões ligadas ao processo do tratamento. 
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Um tema delicado e necessário a ser discutido são as pacientes em estado 

terminais, elas existem. Ao lidar com essas pacientes eu pude acompanhar que a 

expectativa de cura e de vida foi tão acolhedor quanto o processo de aceitação do 

tempo final, a paciente vive momentos de muita dor que minam a energia vital e 

afeta a capacidade de pensar, de se movimentar, é o momento que estimulamos a 

mentalização, canalizar símbolos, praticar a psicoterapia, conseguir transformar 

esse momento. Algumas pacientes entram nesse processo para morrer, é dolorido, 

é sofrido e somente quem vivencia tem dimensão do quanto isso é excruciante, e 

quando essas pacientes aceitam o processo e aceitam que vão se desligar do físico 

mas deixaram sua alma, seu legado, o decorrer se torna menos doloroso, o self é 

muito maior e muito mais profundo e intenso do que a dor. Pacientes já me 

disseram: eu quero viver, mas sei que vou morrer e estou me preparando para isso, 

e se desligaram num processo natural e de paz tanto para elas quanto para a 

família que conseguiram integrar e lidar com o luto de maneira menos dolorida.  

Como pessoa, eu desejo que todas vocês encontrem sua cura, que tenham o 

melhor tratamento possível, que consigam o apoio necessário. 

 

Como psicólogo, eu espero que a psicologia esteja cada vez mais inserida 

nos hospitais, institutos, centros de saúde e que a psicoterapia esteja acessível a 

todos. Bem como os serviços de saúde médica. 

 

Que todas as mulheres possam se conscientizar da importância em manter 

em dia os exames clínicos, que tratem das questões emocionais antes que elas se 

convertam em sintomas físicos, que encontrem atendimento de qualidade.  

 

 

Autor: Cláudio R. Garcia 

 

Psicólogo, Supervisor Psicológico, Professor de Psicologia em Pós-

Graduação, Professor no Instituto Sapiência e Resiliência. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

38 
 

Psicostasia: o que aprender com o Livro dos Mortos? 

 

 

 
 

Você certamente já ouviu falar de Osíris e Anúbis, mitologicamente é 

atribuído a eles o julgamento após a morte. Vamos entender como isso reflete na 

nossa boa conduta, bons princípios e auto-reflexão. 

 

A cerimônia realizada no tribunal da deusa Maat (responsável pelo equilíbrio 

cósmico, justiça e harmonia), pesa o coração do defunto acareando-o com uma 

pena. A pesagem do coração é realizada nas salas Duas Verdades, ou, sala das 

Duas Justiças, a grande balança é colocada no pedestal que tem no topo um 

babuíno. Nessa sala estão presentes Osíris, o deus do julgamento, no seu trono e 

os quarenta e dois juízes.  

 

O morto deve realizar a confissão negativa, que está registrada no capítulo 

125 do Livro dos Mortos, este capítulo diz as frases que o morto deve confessar 

diante deles: 

 

1ª Eu não fiz nada de errado; 

2ª  Eu não roubei; 

3ª Eu não furtei; 

4ª Eu não matei pessoas; 

5ª Eu não destruí as oferendas de alimentos; 

6ª Eu não reduzi as medidas [dos grãos]; 

7ª Eu não furtei a propriedade do deus; 

8ª Eu não falei mentiras; 
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9ª Eu não fui carrancudo; 

10ª Eu não forniquei com o fornicador; 

11ª Eu não fiz ninguém chorar; 

12ª Eu não dissimulei; 

13ª Eu não transgredi; 

4ª Eu não cometi especulação de grãos; 

15ª Eu não roubei uma parcela de terra; 

16ª Eu não contei ou discuti segredos (não tagarelei; não espalhei segredos); 

17ª Eu não provoquei uma ação judicial; 

18ª Eu não disputei propriedades; 

19ª Eu não tive relações sexuais com uma mulher casada (eu não cometi adultério); 

20ª Eu não copulei erradamente; 

21ª Eu não fiz [as pessoas sentirem] medo; 

22ª Eu não transgredi; 

23ª Eu não fui destemperado; 

24ª Eu não ocultei a verdade; 

25ª Eu não amaldiçoei; 

26ª Eu não fui violento; 

27ª Eu não distorci a verdade; 

28ª Eu não fui impaciente; 

29ª Eu não discuti (não duvidei); 

30ª Eu não tagarelei sobre assuntos; 

31ª Eu não fiz nada errado; 

32ª Eu não cometi o mal. 

33ª Eu não contestei o rei; 

34ª Eu não profanei a água 

35ª Eu não falei alto; 

36ª Eu não amaldiçoei a um deus; 

37ª Eu não exaltei a mim mesmo (eu não fiz auto exaltação); 

38ª Eu não profanei a comida dos deuses; 

39ª Eu não furtei os bolos-Khenef (oferendas) dos [mortos]santificados; 

40ª Eu não furtei os bolos-Hefnu de uma criança (eu não tirei comida da boca de 

uma criança); 

41ª Eu não prendi um deus na minha cidade; 

42ª Eu não matei o gado sagrado. 

 

Para adentrar no campo sagrado Além, é necessário ter tido uma vida de 

retidão, segundo os princípios da deusa. Cada um dos juízes julga cada uma das 

confissões. Anúbis regula a balança e Toth escreve o resultado.   

 

O coração é colocado em um dos pratos da balança, em outro é colocado 

uma pena de avestruz – representando a leveza conforme o coração da deusa 

Maat; caso os pratos se mantenham em perfeito equilíbrio, o morto é absolvido e 

poderá adentrar no Além, caso o morto minta, o coração pesará mais o levando-o a 
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condenação. Perto da balança está a híbrida (crocodilo, pantera, hipopótamo) 

Ammit, a Grande Devoradora, a postos para engolir o coração, caso o coração 

pese. Se o coração for destruído é banida a possibilidade de ressurreição. 

 

Se passar pela absolvição, o morto atravessa o rio Nilo com Anúbis para 

encontrar o deus Osíris, o deus do submundo, para que lhe fosse concedida a vida 

depois da morte. 

 

Reflexão da mitologia para conduta de vida 

 

As simbologias empregadas na teologia e na teogonia fazem parte da 

construção universal. Para época, em que o Livro dos Mortos foi desenvolvido, a 

religião estava muito avançada no conhecimento de conter a massa e educar as 

pessoas. Um exemplo parecido é a Lei Mosaica, com seus 613 mitzvot 

(mandamentos judaicos) que foi desenvolvido trabalhando as mesmas virtudes, leis 

e deveres para ordenar e direcionar o povo. 

 

A religião antropomórfica do Egito, utilizou os animais como uma imagem 

arquetípica para aproximar a realidade e imaginário numa forma de fácil associação. 

Podemos observar que todos os animais representados como divindades faziam 

parte daquela região onde o inconsciente dessas pessoas alcançava, eles viam os 

animais e compreendiam a divindade. 

 

 
 

Era comum usarem o escaravelho, com inscritos, próximo do coração como 

um símbolo de proteção. Acreditava-se que esse amuleto era relacionado aos 

conhecidos de proteção e caminhos, e ajudaria a encontrar a luz após a morte. Os 

escaravelhos são insetos que sobrevivem em bando e possuem ótimo senso de 

percepção, são capazes de encontrar o caminho em direção ao sol, mesmo que 
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estejam no escuro. O deus Khepri, que representa o sol da manhã, era 

caracterizado por um escaravelho. 

 

Se colocarmos um grupo para conviver comunitariamente sem regras, cada 

um a seu modo, sem ordenamento, logo aparecerão conflitos internos, necessidade 

de divisão, etc. Uma cúpula de poder instaurada constrói regras básicas de 

convivências. Para isso, precisa de um líder responsável, sincero, digno. Quando 

isso se corrompe e são substituídos por práticas de corrupção, roubo, sem senso de 

justiça, o povo e o ambiente em que vivem são empurrados para a ruína. 

 

O povo antigo seguia líderes governamentais que também eram líderes 

espirituais e isso tinha uma carga de respeito. As pessoas, em todos os tempos da 

humanidade, buscam julgamentos e critérios para que possam se ordenar, 

principalmente em momentos caóticos. A lei espiritual é naturalmente temida, assim 

como a natureza, e isso impulsiona o homem a buscar algo maior, uma 

homeostase.  

 

Se as referências são perdidas, o ser humano fica perdido e entra em caos. 

Se as ordens e as regras não são seguidas pelos seus líderes de referência, o caos 

também se instaura. 

 

 

Autor: Cláudio R. Garcia 

 

Psicólogo, Supervisor Psicológico, Professor de Psicologia em Pós-

Graduação, Professor no Instituto Sapiência e Resiliência. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Memórias Secretas da Escravidão 

 

 

 
 

O dia da consciência negra teve início no Rio Grande do Sul, seu idealizador 

foi o professor e poeta Oliveira Santana. Hoje, mediante a Lei Nº 12.519/2011, torna 

o dia feriado em mais de mil cidades do país. Infelizmente nessa data a origem da 

escravidão não é relembrada e é isso que trataremos nesse artigo. 

 

Comprovações Históricas 

 

Durante os anos 1500 e 1850, 12 milhões de africanos foram escravizados. A 

PNAS (Academia Americana de Ciências) realizou alguns testes com restos mortais 

humanos que revelaram a origem de três escravos originários das regiões onde hoje 

é Camarões, Gana e Nigéria. Ossos de dois homens e uma mulher foram 

desenterrados em 2010 em uma obra no Caribe, na ilha de San Martín.  

 

O Comércio Humano 

 

A escravidão não limita-se aos países africanos. Relatos históricos e 

teológicos datam povos que foram escravizados após perderem batalhas, como é o 

caso dos hebreus. Grécia e Roma também possuíam numerosos escravos, esses 

porém recebiam bom tratamento e tinham oportunidades de comprar a liberdade. 

 

Tratados como produtos, os escravos eram escolhidos por suas condições 

físicas, habilidades, idade, procedência e sexo. 
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África e o Tráfico Escravo 

 

A escravidão na África começou antes dos descobrimentos marítimos dos 

europeus. Internamente, africanos já escravizavam africanos. Os motivos variavam: 

Se havia guerra de tribos, por exemplo, os capturados eram vendidos na costa 

como escravos. Mas a guerra era apenas um meio, razias, julgamento de crimes, 

heresias, endividamento e até mesmo involuntariamente por motivo de fome, um 

cidadão africano se tornava escravo. 

 

Os escravizados na África, trabalhavam desde serviços braçais e brutos até 

como comandantes dos alto escalão do seu grupo, tribo ou Estado. As condições, 

muitas das vezes, eram sub-humanas. Com a chegada do comércio marítimo e 

expansão do “Novo Mundo”, muitos escravos eram obrigados a caminhar longas e 

extremas distâncias até o mar.  

 

Africanos eram comercializados e vendidos pelo Mar Vermelho, Deserto do 

Saara e Oceano Índico, os compradores vinham da Ásia e da Europa. Muçulmanos, 

egípcios, romanos, persas e até mesmo chineses compravam escravos africanos; 

na China, eram levados como mercadoria exótica.  

 

Exportação para América Latina 

 

A colonização alcançou as Américas e trouxe um novo mercado: cana de 

açúcar. Com grande demanda de mão de obra bruta, europeus rejeitavam o 

trabalho – mesmo os prisioneiros, escassez de mão de obra alarmante e o trabalho 

pouco gratificante, o comércio de tráfico humano cresceu e atravessou o Atlântico 

trazendo mão de obra escrava. 
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Os europeus ofereciam aos africanos artigos e objetos que, para eles, eram 

de luxo como tecidos asiáticos, tabacos, armas de fogo, pólvora, bebidas como 

vinhos, cavalos e ferros – que eram derretidos para fabricação de armas para 

guerras. 

 

Os africanos foram mudando a concepção a respeito da venda de escravos e 

dado período deram preferência por vender escravas; as mulheres africanas eram 

responsáveis pela agricultura e exerciam grande influência comunitária, o que traria 

maior desenvoltura de trabalho no país a qual fossem enviadas. As crianças 

também eram tidas como ideal de venda escrava, isso permitiria maior integração 

com os costumes de seus senhores. 

 

Homens, por sua vez, eram enviados mais facilmente porque representavam 

riscos para a comunidade, pois se tratavam de soldados capturados ou criminosos.  

Alguns lugares tiveram maior índice de tráfico humano, caso do Congo, Angola e 

Baía de Benin. 

 

Escravidão no Brasil 

 

* Uma curiosidade pouco comentada é a que negros monarcas vinham para o Brasil 

para estudar, como por exemplo os filhos do rei Kosoko, de Lagos – hoje capital na 

Nigéria.  

 

Em 1516 surgiu o primeiro engenho de açúcar, que se tem registros, no 

Brasil. O engenho ficava em Feitoria de Itamaracá, litoral de Pernambuco, e era 

comandada por Pero Capico. Por esse fator, os escravos que chegaram ao Brasil 

no século XVI  foram destinados a trabalhos na agromanufatura açucareira do 

Nordeste, além de serem alocados nas minas de ouro para extração de metais 

preciosos em Minas Gerais a partir do século XVIII. 
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As mulheres escravas eram destinadas aos trabalhos domésticos como 

cozinheiras, arrumadeiras, amas de leite. 

A Colônia Portuguesa recebeu o maior número de escravos vindos da África, 

superando o Caribe e os Estados Unidos. O estado brasileiro que mais recebeu 

escravos foi o Pará, seguido de Minas Gerais. 

 
 

A condição de sobrevivência era precária tanto de 

vestimentas quanto de alimentação, o local onde dormiam ficou 

conhecido como senzala, lá eram acorrentados para coibir fugas. 

Sofriam castigos físicos com açoites, além de torturas 

psicológicas. 

 

Eram também enganados com mitos gerados pelos 

senhores, como por exemplo o da manga com leite que tinha o 

intuito de evitar o consumo de leite pelos escravos, uma vez que 

a manga era próspera nas fazendas e sem custo para os 

senhores. 

 

Máscaras de ferros eram colocadas nos escravos de mineradoras para evitar 

que os mesmos engolissem diamantes. 

 

A prática dos ritos e festas eram proibidos. Os escravos eram obrigados a 

seguir o catolicismo, com isso nasceu o sincretismo religioso. A capoeira surgiu 

nesse período como arte marcial disfarçada de dança. 

 

A farsa: Zumbi dos Palmares 
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Comunidades quilombolas surgiram 

com moldes organizacionais das tribos 

africanas. Os fugitivos, viviam em plena 

liberdade nos assentamentos quilombolas, 

onde praticavam sua religiosidade, falavam 

sua língua nativa e cultivavam sua cultura. 

Desses quilombos, o mais famoso foi 

Quilombo dos Palmares que era localizado 

na Serra da Barriga, na Capitania de 

Pernambuco – hoje a região pertence ao 

município de União dos Palmares em Alagoas. Esse quilombo era liderado por 

Zumbi dos Palmares. 

 

Pesquisadores como Leandro Narloch, que é jornalista e escritor, e Ronaldo 

Vainfas, que é professor na UFF (Universidade Federal Fluminense), tem revelado 

dados históricos que comprovam que era o verdadeiro Zumbi dos Palmares. 

Vindo do engenho escravocrata, ele descendia dos imbangalas que eram os 

senhores da guerra na África Centro-Ocidental, Zumbi vivia uma hierarquia com 

direito a reis e servos, bem nos moldes africanos. Ele era um general quilombo que 

“lutava” contra as escravidão de seus semelhantes, mas que também os 

escravizava.  

 

A democracia e igualdade não eram a prioridade de Zumbi; ele mandava 

capturar escravos nas fazendas vizinhas para trabalho forçado no Quilombo dos 

Palmares e sequestrava mulheres consideradas raras, além de executar quem 

tentava fugir do quilombo. 

 

Ainda especula a falta de legitimidade para comprovar que Zumbi teria sido 

criado por um padre e ter aprendido latim. Ele também teria rompido um acordo com 

Portugal e antecipado a destruição de Palmares, de acordo com um dos 

historiadores. 

 

Caminhos do Fim da Escravidão 

 

O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. No entanto, no 

Século do Ouro (XVIII) alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade após 

adquirirem uma carta de alforria. 

  

Em 1850, a Lei Eusébio de Queirós proibiu o tráfico negreiro. Na década de 

1870 os militares do Exército e os brasileiros passaram a repudiar o sistema 

escravista.  
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A Lei do Ventre Livre foi promulgada em 1871 e determinou que toda criança 

nascida de mãe escrava deveria ser considerada livre; esta lei estabelecia o 

acúmulo de pecúlio. 

 

Em 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários 

que determinou que todo escravo com mais de 65 anos 

fosse considerado livre. 

A Redentora: Princesa Isabel Cristina Leopoldina Augusta 

Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bourbon-Duas 

Sicílias e Bragança 

 

Isabel foi a segunda filha e a primeira menina do 

imperador Pedro II do Brasil, sua mãe era a imperatriz 

Teresa Cristina das Duas Sicílias. Com a morte dos dois 

irmãos homens, ela se tornou herdeira de Dom Pedro e 

serviu três vezes como regente do império, assim articulou 

a abolição dos escravos. 

Princesa Isabel ganhou honras brasileiras e 

estrangeiras, sendo elas:  

 

Brasileiras: Grã-Cruz da Imperial Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, Grã-Cruz 

da Imperial Ordem de São Bento de Avis, Grã-Cruz da Imperial Ordem de Sant’Iago 

da Espada, Grã-Cruz da Imperial Ordem do Cruzeiro do Sul, Grã-Cruz da Imperial 

Ordem de Pedro Primeiro e Grã-Cruz da Imperial Ordem da Rosa. 

 

Estrangeiras: Áustria-Hungria Insígnia da Ordem da Cruz Estrelada, Espanha 

Faixa da Ordem das Damas Nobres da Rainha Maria Luísa, Reino de Portugal 

Faixa da Ordem Real de Santa Isabel, Segundo Império Mexicano Grã-Cruz da 

Imperial Ordem de São Carlos e Vaticano Recipiente da Rosa de Ouro. 

Em uma carta, a princesa fez um pedido ao pai, que foi concedido. Dizia a carta: 

 

“Papai.  

Para o dia do meu casamento peço a Papai que faça Joaninha retreta. Ela tem me 

servido muito bem […] Peço-lhe também a carta de liberdade a estes escravos: 

Marta (negrinha do quarto); Ana Sousa (mãe); Francisco Cordeiro (preto do quarto); 

Maria d’Áustria (mulher), Minervina (lavadeira); Florinda e Maria d’Aleluia 

(engomadeira); José Luís (preto que tocou todo o tempo de nossa dança e que toca 

ainda nos dias de divertimento); Antônio Sant’Ana (preto que serviu algum tempo). 

P.S.: Não sei se Papai quer que a lavadeira e a engomadeira fiquem servindo até eu 

partir para a Europa, mas enfim se Papai quiser, pode lhes dar a carta no dia 15 

para essa época.” 

 

Em 26 de fevereiro do mesmo ano, a princesa promoveu um concerto em 

prol da libertação de Petrópolis. 
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Ao discursar no dia 03 de maio, na abertura da terceira sessão da 20º 

Legislatura da Assembleia Geral, Isabel destacou: 

 

“A extinção do elemento servil, pelo influxo do sentimento nacional e das 

liberalidades particulares, em honra do Brasil, adiantou-se pacificamente de tal 

modo, que é hoje aspiração aclamada por todas as classes, com admiráveis 

exemplos de abnegação da parte dos proprietários. 

Quando o próprio interesse privado vem espontaneamente colaborar para que o 

Brasil se desfaça da infeliz herança, que as necessidades da lavoura haviam 

mantido, confio que não hesitareis em apagar do direito pátrio a única exceção que 

nele figura em antagonismo com o espírito cristão e liberal das nossas instituições. 

Mediante providências que acautelem a ordem na transformação do trabalho, 

apressem pela imigração o povoamento do país, facilitem as comunicações, utilizem 

as terras devolutas, desenvolvam o crédito agrícola e aviventem a indústria 

nacional, pode-se asseverar que a produção sempre crescente tomará forte impulso 

e nos habilitará a chegar mais rapidamente aos nossos auspiciosos destinos.” 

 

No dia seguinte, a princesa convidou 14 negros fugidos, capturados e 

alforriados para almoçarem com a família imperial na Quinta da Boa Vista. No dia 13 

de maio de 1888, Isabel mudou a história: promoveu a abolição da escravidão, 

durante sua última regência, assinando da Lei Áurea (Lei Imperial n.º 3.353): 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm
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Art. 1°: É declarada extincta desde a data desta lei a escravidão no Brazil. 

Art. 2°: Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 

da referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cumprir e guardar tão 

inteiramente como nela se contém. […] 

 

Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 67º da 

Independência e do Império. 

 

A ação foi amplamente popular, veículos de comunicação exaltaram o feito, a 

oposição cresceu quanto à sucessão ao trono. Isabel era católica praticante, casada 

com um estrangeiro e gerou descontentamento de muitos fazendeiros e quilombos 

com a emancipação dos escravos. 

 
 

 

Um golpe de Estado político-militar destituiu, no dia 15 de novembro de 1889, 

a monarquia brasileira. Chamado de Proclamação da República, o ato aconteceu na 

cidade do Rio de Janeiro, local onde hoje é a Praça da República, quando o 

marechal Manuel Deodoro da Fonseca liderou seu grupo para destituir o imperador 

para assumir o poder no país. Instaurou um governo provisório republicano, que foi 

a Primeira República Brasileira e encerrou a monarquia constitucional 
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parlamentarista do Império e destituiu, consequentemente, o imperador Dom Pedro 

II. 

 

Além da tomada de poder, Dom Pedro II recebeu ordens de exílio para que 

fosse para Europa. 

 

Princesa Isabel viveu os trintas anos seguintes na França. Morreu no dia 14 

de novembro de 1921 no Castelo d’Eu (departamento do Sena Marítimo, na região 

da Alta Normandia). Teve quatro filhos sendo eles: Luísa Vitória de Orléans e 

Bragança – que infelizmente foi natimorta, Pedro de Alcântara de Orléans e 

Bragança, Luís de Orléans e Bragança e Antônio Gastão de Orléans e Bragança. 

 

Espiritualidade, herança da escravidão 

 

 
 

Os pretos velhos, linha umbandista, seriam espíritos evoluídos que viveram 

como escravos nas senzalas brasileiras. Alguns ficaram bem conhecidos, como é o 

caso do Pai Joaquim, Pai Benedito, Vovó Catarina, Maria Conga, dentre outros. 

 

Conta um itan que: 

 

Pai Benedito, teria nascido em Luanda na África, onde hoje é a capital de 

Angola, em 1582. Capturado como escravo, chegou ao Brasil em 1649, na cidade 

de Salvador – Bahia, alguns filhos vieram com ele. Lá foi designado como 

trabalhador nas lavouras de cana-de-açúcar e na retirada de pau-brasil. No Brasil, 

conheceu o cristianismo e passou a amar Jesus.  
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Posteriormente foi vendido para outra fazenda, foi escravo de um senhor 

rígido que ordenou que ele fosse tratado com respeito pela sua idade avançada; 

com o tempo o senhor notou os conhecimentos de Benedito e o levou para 

administrar a casa da fazenda. Lá se casou com Joana e teve outros filhos.  

 

Benedito dedicava seu tempo para abrandar o coração de centenas de 

escravos, falava sobre o que aprendera sobre Jesus e dizia no colo dele (Jesus) 

teriam conforto após a morte; desta maneira evitou rebeliões nas senzalas. Os 

escravos nutriam grande amor e respeito por ele, que era chamado de Baba (pai na 

linguagem ioruba). 

 

O filho de Benedito fora flagrado brincando com o filho do senhor, este quis 

açoitar a criança e Benedito interviu, pedindo para que fosse com ele o castigo. 

Assim aconteceu, ele foi largado na praia e resgatado por jesuítas, com quem 

passou a viver e atender pessoas que pediam ajuda. O filho foi morto logo depois. 

Pai Benedito de Aruanda morreu deixando 18 filhos (no Brasil e na África). 

 

Outro itan conta que: 

 

João Cobú ou Pai João de Aruanda, como é conhecido, teria sido um médico 

norte-americano, que havia vivido nas colônias do sul, ainda no período 

escravocrata e tinha sido senhor de muitos escravos. Teria pedido para reencarnar 

como negro. Teria chegado ao Brasil por volta de 1753, também vindo de Luanda, 

na África. 

 

Trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, deixou filhos que introduziu no 

conhecimento do poder terapêutico das ervas. Tornou-se popular pelos seus 

conhecimentos fitoterápicos, quais aprimorou quando desenvolveu suas habilidades 

com os afro-brasileiros, expandindo sua habilidade com o manejo de ervas e magia, 

extraindo potencial curativo e trabalhando como no passado com a medicina. 

Esses seres trabalham na religião como conselheiros, cuidadores, orientadores, 

dotados de grande sabedoria, transmitindo limpeza e harmonização entre seus 

médiuns e consulentes. 

 

 

Autor: Luciana O Garcia 

 

Terapeuta Alternativa, Assessora de Marketing e Publicidade Digital, 

Jornalista. 
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Acessibilidade corrosiva: a internet como mecanismo de 

destruição 

 

 
 

Com a modernidade e o avanço do capitalismo, um maior número de 

pessoas puderam ter acesso a ferramenta mais utilizada no mundo: a internet. Mas, 

o que deveria ser aprendizagem se transformou em perversidade. 

 

O primeiro acesso à internet no Brasil foi em setembro de 1988, quando o 

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), no Rio de Janeiro, 

conseguiu acesso à Bitnet estabelecida com a Universidade de Maryland, através 

de uma conexão de 9600 bits. Seguida, dois meses após, pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) que conseguiu o mesmo 

acesso, em seguida a Fapesp, criou a rede ANSP (Academic Network at São 

Paulo), interligando a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de 

Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e o Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Mais tarde, ligaram-se à 

ANSP a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRS). 

 

Os anos passaram e os avanços também. Em 1994 a Embratel começou, em 

caráter experimental, o serviço de acesso à internet, 5 mil pessoas foram 
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selecionadas para aplicação do teste. Somente em 1995 ficou consolidado o serviço 

prestado. 

 

Quem se lembra do barulho da discagem de internet? Tinham horários 

específicos para conectar, após a meia noite era de graça, em outros horários era 

paga, se estivesse no horário de pico a rede não conectava ou caía sem parar.  

Mais um tempo se passou e chegaram os jogos onlines, as redes sociais de 

conversa, como mIRC, MSN, Orkut e assim por diante. Nos anos seguintes 

surgiram os acessos ao Google, YouTube, Facebook. Inúmeros grupos de estudos 

e pesquisas eram formados, os temas eram os mais variados possíveis, desde os 

mistérios egípcio até as teorias sobre o universo, extraterrestres e assim por diante. 

Haviam grandes comunidades.  

 

Em 2012 começa o uso de internet para formar grupos políticos. Discussões, 

encontros públicos, pequenas manifestações começavam a surgir. Até chegar o 

estopim das manifestações pelo aumento da passagem do metrô, em São Paulo, 

até o impeachment da então presidente, Dilma Rousseff.  

 

Ao alcançar esse período, as pessoas descobriram os mecanismos de busca 

e pesquisas avançadas. Plataformas de cursos gratuitos tomaram a internet, livros 

em PDF, vídeos antigos, aulas online, o Brasil avançou em larga escala e alcançou 

quase toda população, que por sua vez acessava a internet no celular, no 

computador próprio ou em lan houses, que eram populares nessa época. 

 

Porém, houve uma regressão! O que seria o ápice do conhecimento criou 

uma geração de sofomaníacos. As pessoas perderam o interesse em estudar dados 

concretos e artigos sérios e sintetizaram seus conhecimentos no que é dado pronto, 

o famoso fast food virtual, sem critérios de análise ou base de pesquisa, 

simplesmente creem no que a figura representativa lhes diz.  

 

Propagação de desinformação, contrariedades as ciências médicas, 

químicas, físicas, psicológicas, filosóficas, administrativas e assim por diante. 

Profissionais sendo substituídos por uma pesquisa rápida ou por uma orientação 

dado em um vídeo aleatório. 

 

Pessoas sofrendo os danos desses atos. Danos físicos e emocionais, que 

vezes perpetuam por toda a vida. 

 

Uma crescente rede de exposição, pornografia e de pedofilia. Jovens e 

crianças sendo expostas e colocadas à venda numa vitrine virtual, onde se 

encontram os predadores nefastos e nesse acesso se sentem seguros para 

despejar toda sua crueldade e sua compulsão, sem pudor, sem senso, sem limites. 
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Os ataques sincronizados a determinada figura ou grupo se tornaram 

frequentes. Ataques em massas, ofensas, assassinatos de reputações, destruição 

de empregos, cargos, empresas, por ideologias e por ignorância.  

 

Uma falsa sensação de proteção, de anonimato, de segurança que invadiu os 

milhares de internautas do país. Mas que tem sido combatido e descoberto pelas 

Delegacias de Crimes Cibernéticos. Criminosos tem sido rastreados, capturados e 

preso pela Polícia. Processos correm em todas instâncias para punir os que fazem o 

mau uso das ferramentas de acesso. 

 

Vítimas estão mais seguras para denunciar seus algozes.  

 

A ferramenta que deveria tirar as pessoas do abismo, hoje faz com elas vão, 

por conta própria, para dentro de um curral intelectual. 

 

 

 

Da Redação. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Dicas de proteção e limpeza da energia do lar 

 

 
São dez dicas simples para sua proteção e limpeza da energia do seu lar em 

momentos de crise: 

 

1) Lave a casa com anil. Uma pedra de anil é sempre utilizada desde os tempos 

antigos como ferramenta de limpeza espiritual da casa. Limpa as más energias do 

ambiente e afasta maus espíritos. Pode-se fazer inclusive banhos utilizando um 

pouco anil em 2l de água do pescoço pra baixo. Peça ajuda ao seu anjo de guarda e 

acenda uma vela branca quando for tomar esse banho. Nenhum espírito negativo 

fica em lugar limpo e cheio de harmonia. 

 

2) Faça a limpeza dos móveis e também limpe as portas e janelas com um pano 

com álcool liquido infuso com sal grosso e arruda. Deixe 03 dias infundido o sal 

grosso e os 03 galhinhos de arruda dentro da garrafinha de álcool liquido e aí utilize 

sempre que se fizer necessário, inclusive esfregando nas mãos e passando sobre o 

corpo. Purifica o físico e o espiritual. 

 

3) Lave a casa com vinagre infundido com um pouco de álcool e cravo da Índia. O 

cravo limpa os chakras de cima. A limpeza da casa com vinagre com álcool e cravo 

da Índia vai purificar e subir as energias ativando inclusive os chakras sutis. Cravo 

da Índia descalcifica a pineal. 

 

4) Tenha sempre uma garrafinha de álcool liquido infundido com 07 folhas de 

eucalipto. O álcool com folhas de eucalipto é excelente para limpar as vias 

respiratórias. Esfregue um pouquinho nas mãos e leve próximo ao nariz e respire 

profundamente trazendo essa energia limpa para fortalecer a os mini-chakras 

pulmonares. 

 

5) Defume a casa com folhas de eucalipto da porta do fundo para a porta da frente 

para expulsar as energias negativas. De preferência fazendo orações e cantando 

pontos de defumação. Se for colher as folhas colha durante o dia. Entre meio-dia e 

15:00 é o horário de sol a pino; o axé da planta estará nas folhas. Peça licença e 

utilize. 
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6) Lave a casa com sal grosso. Essa limpeza é bem simples antiga. Simples, fácil e 

prática. Peça a força da Linha de Iemanjá para te auxiliar nessa limpeza. Jogue 

água com sal grosso no chão e deixe por meia-hora. Depois rape ou esfregue e as 

pedrinhas você deverá jogar fora na pia. A água corrente terminará de higienizar as 

energias absorvidas. 

 

7) Faça chá de gengibre e coloque um pouco de mel e própolis quando for utilizar. 

Pode-se inclusive tomar como banho do pescoço para baixo. Além de purificar sua 

energia fortalece seu sistema imunológico e atrai boas energias. 

 

8) Se puder, tome todos os dias ao menos 15 minutos de sol antes das 10:00 e 

fique em silêncio, descalço, com os olhos fechados e fazendo orações. Isso 

fortalece a saúde, limpa a mente e purifica a aura. Todas as Tradições espirituais 

antigas tinham alguma divindade associada ao sol exatamente por conhecerem 

intuitivamente sobre os efeitos positivos dos raios solares. Na Umbanda e no 

Candomblé o sol representa a energia de Oxalá, a luz que ilumina e traz paz. 

 

9) Faça chá de alecrim e depois de tomar use o restante como banho do pescoço 

para baixo. Alecrim eleva e fortalece a sua energia e ainda te deixará a sensação de 

alegria e paz. Lendas associam o alecrim à vida de Jesus como sendo a erva 

preferida de Maria de Nazaré por sustentar as roupas de Cristo. 

 

10) Tenha um frasco de álcool liquido infundido com um pedaço de fumo preto. 

Essa mistura é uma das mais poderosas para purificar energias ruins tanto na aura 

quanto no ambiente. 

 

E acima de tudo vamos lembrar que energias ruins também podem ser 

geradas por nossos próprios pensamentos, sentimentos, palavras e 

comportamentos. Nós também temos axé. Se ele é bom ou ruim é de acordo com 

cada uma de nossas palavras, de nossos sentimentos, de nossos pensamentos e 

de nossas atitudes. Receitas e banhos são sempre bem-vindos, mas postura sadia 

diante da vida é melhor ainda. Fofocas, maldade, orgulho ferido, não-aceitação, 

desejo de vingança, e outros muitos geram feitiço. Isso é contra-axé. Paz, 

tranquilidade e oração atraem boas energias, atraem axé. Quanto mais positivos, 

mais blindados às más energias. Se aliado a isso utilizarmos os banhos e outras 

receitas simples como as ensinadas aqui, com toda certeza, as energias ficarão por 

muito tempo limpas. Um saravá fraterno e que nosso Pai Oxalá abençoe e ilumine a 

todos. 

 

Autor: Victor Ávilla  

 

Terapeuta Sistêmico, Apometra e Mestre Reiki 
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Bruxas da Idade Média: dados ocultos da Inquisição 

 

 
 

O que você não aprendeu sobre as bruxas. 

 

A INQUISIÇÃO  

 

Inquisição é vem do latim inquisitĭo,ōnis que significa indagação e/ou 

investigação. Os movimentos tido como heréticos, que eram investigados na época, 

sofreram com a má interpretação dos clérigos que entenderam como qualquer fé ou 

ideais que contrariassem os dogmas do catolicismo. Heresia vem do latim 

haerĕsis,is e do grego αἵρεσις e significa escolha e/ou opção. 

 

Roberto, o Piedoso, rei da dinastia capetiana, queimou doze cônegos 

acusados de heresia cartára, no ano de 1022. Em 1184 na região de Languedoc, 

França, marcou a existência de onde derivariam os tribunais futuros, lá o combate 

era contra os cátaros albigenses. Cátaro vem do grego katharos e significa puro. O 

catarismo era a crença dualista onde acreditavam que o mundo material era obra de 

um deus mau (ou do satã) e o mundo espiritual pertencia ao deus bom, dessa 

maneira consideravam como vida ideal o afastamento de coisas materiais e 

inclinavam-se ao desenvolvimento espiritual; crença muito comum no leste europeu 

entre os gnósticos. 

 

A crença era comum em várias classes populacionais, como artesãos, 

mercados, membros da alta nobreza de Languedoc e alguns bispos. Quando 

chegou ao norte da Itália, mobilizou a Igreja Católica que iniciou um combate a 

heresia que se dividiu em duas cruzadas:  
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• a Cruzada Espiritual (entre 1147 e 1209) que foi a tentativa de conversão por 

pregação e exortação realizadas por padres e excomungação. Tendo fim quando 

quando o papa enviou o padre Pedro de Castelnau que foi assassinado em 1208. 

 

• a Cruzada Albigense (entre 1209 e 1229) quando o papa Inocêncio III enviou o 

exército para lutar contra os cátaros, período marcado por muita violência. 

 

A conversão forçada só teve fim em 1229, quando Raimundo VII, 

representante do catarismo, aceitou as imposições da Igreja, tendo sido totalmente 

erradicado em XIV. 

 

Criada no século XIII, na Idade Média, pela Igreja Católica Romana, a 

Inquisição se tratava de tribunais que julgavam os chamados hereges, uma 

supressão a pessoas que supostamente ameaçavam as doutrinas empregadas pela 

Igreja. Os acusados não era requerido saber quem foi o denunciante, só era 

concedido o direito de poder denunciar os inimigos. Pessoas que professam outra 

fé, fizeram objeções rígidas as doutrinas impostas pelo catolicismo, devido a isso 

foram considerados inimigos do corpo de Cristo. 

 

Um dos primeiros escritos que promoviam a perseguição eram do abade 

Pedro, o Venerável, que defendeu a ideia de combate dos hereges com quatro 

estágios a serem cumpridos que eram: investigação, discussão, o achado e a 

defesa do acusado. Em 1215, o Concílio de Latrão determinou que todos os que 

negassem o catolicismo deveria ser excomungado e entregue as autoridades para 

receber punições. 

 

O reino de Aragão, na Espanha, adotou o modelo em 1249 tornando-se a 

primeira Inquisição estatal com os reis católicos Fernando e Isabel de Aragão que 

conseguiram unificar região ibérica, Aragão e Castela e foi transformada na 

Inquisição Espanhola, entre os anos de 1478 e 1834, sendo controlado pela 

monarquia hispânica. O reino acusou os judeus diante da Santa Sé Romana de 

todos os males que ocorriam nos reinos espanhóis, um manual inquisitório chamado 

“Directorium Inquisitorum” era usado nesses casos, eles perguntavam aos judeus: 

“preferem a morte ou água benta?” Com a imposição, milhares de judeus foram 

convertidos e batizados contra vontade, mas seguiam preservando os ritos judaicos 

no lar, o que mais tarde rendeu grande perseguição, como os Pogroms (ataque 

massivo) que matou 50 mil judeus e 120 mil deles fugiram para Portugal. 

Portugal aderiu a inquisição em 1536, que durou até 1821. 

 

Conforme a Igreja conquistava espaço a Inquisição ganhava força e chegou a 

Itália, Portugal, Espanha e França, a Inglaterra não consolidou os tribunais. Criada 

para combater o sincretismo e combater crenças locais, a Inquisição virou elemento 

de tortura e uso para fins políticos. O rei e a rainha da Espanha aproveitaram da 
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força para perseguir nobres e judeus, reduzindo o poder de nobreza e praticar 

torturas para tomar seus bens. 

 

O papa reorganizou o Concílio de Trento no século XVI, o nomeando como 

Tribunal do Santo Ofício. Após as abolições da ação inquisitorial, o Santo Ofício 

continuou atuando nas doutrinas da Igreja, determinando sanções e penas 

espirituais, uma espécie de dicastério da Cúria Romana, que foi renomeado pelo 

papa Paulo VI como Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. A Congregação 

Sacra e Universal Inquisição do Santo Ofício durou de 1542 até 1965.  

 

Foi criada a Milícia de Jesus Cristo que julgavam e queimavam aqueles que 

consideravam desobedientes, um dos membros dessa milícia foi Nicolau Eymerich, 

um teólogo católico e inquisidor catalão, que escreveu um manual da Inquisição 

com orientações de investigações e punições. Domingo de Gusmão foi que articulou 

a milícia, reunindo todos aqueles que estivessem dispostos a utilizar de violência e 

armas para defender a fé católica. Os inquisidores andavam pelas cidades 

buscando confissões e denúncias.  

 

A hegemonia do catolicismo, durante os séculos V e XV, contou com igrejas, 

mosteiros e catedrais e recebia apoio de autoridades e políticos. Após sofrer 

decadência no século XV, a Inquisição revigorou anos depois com o grande 

interesse dos reis católicos em se apossarem das riquezas acumaladas pelo judeus. 

Em Portugal havia grande concentração de judeus nos comércios e o rei Manuel I 

decidiu forçá-los a conversão em 1497, o que aumentou o clima de conflito entre 

cristãos e judeus convertidos à força, vítimas de episódios de violência, o que gerou 

desconfianças e novos atritos.  

 

Devido aos conflitos constantes, o rei Dom João III decidiu autorizar que os 

domínios do Tribunal do Santo Ofício fossem instalado em Portugal, assim os 

países ibéricos tornaram-se focos das atividades inquisitivas. 

 

Em terras brasileiras foram instalados tribunais durante o período colonial, 

mas não receberam força como tinham adquirido na Europa. Alguns julgamentos 

aconteceram no Nordeste com pessoas consideradas hereges, incluindo judeus que 

já habitavam o país. Foi instaurado um tribunal para regulamentar a religiosidade 

nas colônias na América. 

 

No Jubileu que aconteceu no dia 12 de março de 2000, o papa João Paulo II 

pediu perdão, em nome da Igreja, pediu perdão pelos pecados cometidos por ela.  

 

Uma Comissão Teológica Internacional elaborou um documento chamado 

“Memória e Reconciliação: a Igreja e as culpas do passado” que investigou os 

crimes cometidos pela Igreja ao longo da história. 
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PUNIÇÃO 

 

 
 

Todos que eram apontados como suspeitos eram capturados e levados a 

julgamento. As condenações eram por responsabilidades de crise da fé como 

terremotos, doenças, pestes, miséria e bruxaria.Os condenados cumpriam penas 

que variavam de confisco de bens, prisão temporária, prisão perpétua a fogueiras 

onde eram queimados vivos em praça pública. 

 

Milhares de pessoas foram presas, torturadas e queimadas vivas por 

acusações que, na maioria das vezes, eram infundadas e vingativas.  

 

A Igreja ganhou poder e passou a desafiar reis, nobres, burgueses e 

personalidades importantes dessa época. A perseguição aos considerados hereges 

só parou no início do século XIX. 

 

BRUXARIA? 

 

O período que ficou marcado por mortes brutais tem a marca de mulheres 

mortas acusadas de praticar bruxaria.  
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A peste negra, de 1348, deixou a área agrícola prejudicada e foi somada a 

outras epidemias do século XVII, junto a mortes de adultos e crianças e fome. 

Mesmo tempo que a Igreja agia como impositora da fé através da Inquisição. As leis 

romanas condenavam a magia e frequentemente enfermidades e mortes eram 

associadas a feitos mágicos.  

 

Com isso, as religiões que praticavam magia foram consideradas crenças 

proibidas, mas os devotos seguiram a exercer sua fé contrariando os padres. De 

fato, houveram clãs que fizeram feitiços e amaldiçoaram os inimigos como forma de 

confronto.  

 

As mulheres eram majoritárias na magia e, desde o século II, tornaram-se 

solitárias nos rituais. Elas eram curandeiras, conselheiras, parteiras, que faziam 

simpatias e remédios naturais, muito respeitadas pela população da França, 

Alemanha, Inglaterra, entre outras, chamadas de bruxas medievais.  

 

Cientistas e pesquisadores também foram perseguidos, julgados e 

condenados pela prática que era contrária ao cristianismo, como é o caso do 

astrônomo italiano Galileu Galilei que escapou da fogueira, ele tinha sido condenado 

por afirmar que o planeta Terra girava ao redor do Sol, já o cientista italiano 

Giordano Bruno foi morto pelo Tribunal. 

 

Segundo o Martelo das Feiticeiras, publicado em 1487, o conceito de bruxaria 

surgiu na Idade Média e atribuía praticantes da magia como ajudantes do demônio. 

A palavra mageia – do greco-romano – denominava como uma religião que 

cultuavam deuses ligados à noite e à escuridão; Plutão, deus dos mortos, e Hécate, 

deusa das encruzilhadas e da lua nova, era considerados como deuses capazes de 

causar ou curar doenças. 

 

Entre as justificativas apresentadas para perseguir e condenar as bruxas, 

estavam afirmações de que elas adoravam o diabo, faziam rituais e feitiços 

malignos e roubavam bebês durante a noite para serem esquartejados em ritos e 

depois ferver os corpos em caldeirões para fabricar poções. 

 

A caça às bruxas tornou-se oficializada em 1484, quando o papa Inocêncio 8º 

publicou uma bula que estabelecia herege todos que realizavam encantamentos, 

sortilégios, conjurações e afins. A perseguição se estendeu até o século XVIII. 

 

Em 1487, o clérigo católico Heinrich Kramer, lança o manual de caças a 

bruxas Malleus Maleficarum, um livro que descreve as heresias e estimula a tortura 

como método de obter confissões, afirmando que as mulheres possuem tendência 

natural para se tornarem bruxas. Esse livro foi uma espécie de vingança, Kremer foi 

impedido de levar adiante um dos primeiros processos contra as bruxas na região 

de Tirol, ele também havia sido expulso de Innsbruck, mas apelou ao Papa 
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Inocêncio VIII que o atendeu com uma bula que lhe garantia jurisdição para agir na 

Alemanha. Antes da publicação do livro, a bruxaria não era considerada um crime 

tão grave para a Igreja e a punição eram castigos físicos, após o livro a condenação 

passou a ser por julgamentos e condenações até mesmo de suspeitas de bruxaria. 

Este livro foi usado nos tribunais seculares, principalmente durante a Renascença. 

 

Johannes Junius, prefeito de Bamberg, na Alemanha, foi capturado e passou 

uma semana pendurado pelos punhos com as mãos para trás, teve seus dedos 

apertados a ponto de sangrarem e as pernas tão apertadas que seus ossos quase 

se partiram. Ele havia sido denunciado pela esposa e um amigo que foram mortos 

queimados.  

 

No dia 5 de julho de 1628, ele foi questionado pelos inquisidores e contou a 

seguinte história: 

 

“Tendo entrado nos 50 anos, com uma depressão profunda, resolvi passear pelos 

campos de minha propriedade. Sentei-me no chão para poder chorar, momento este 

que fui interrompido por uma aparição estranha, vi um demônio que se fantasiara de 

mulher para seduzir os homens, ele veio até mim e quis saber por que eu estava tão 

triste. Respondi-lhe que eu não sabia, a criatura então se aproximou e se 

transformou num bode e me falou: Agora você sabe com quem está lidando. O bode 

então me exigiu que me entregasse a ele para que não me matasse. Eu gritei 

“Deus, me salve disso” e o ser sumiu, mas retornou com mais demônios. Eu então 

cedi, neguei a Deus e aceitei o batismo negro. Assim, uma rede de satanistas se 

revelou a mim e me convidou a celebrar os sabás negros.” 

 

A história foi inventada para parar o suplício, ele confirma isso numa carta 

final destinada à sua filha. Ele sabia o que os “caçadores de bruxas” desejavam 

ouvir, a narrativa foi tida como realidade e os acusadores queriam os nomes dos 

tais satanistas para poupá-lo de mais torturas, ele precisou inventar. 

 

A cidade sofreu perseguições por três anos seguidos e a população insegura 

começou a questionar o Tribunal. Em meio a Guerra dos 30 anos tropas 

protestantes invadiram a cidade, o que terminou o “fogo aceso”. 

 

No século XIII, teve início um processo de êxodo para as cidades, que 

perdurou séculos e foi marcado por uma série de revoltas camponesas por toda a 

Europa, alterando as relações entre os senhores feudais e seus servos, assim como 

as ações das mulheres perante as normas vigentes.  

 

Com as mudanças impostas na transição do feudalismo para o capitalismo, 

as mulheres passaram a exercer profissões como ajudantes, cirurgiãs, prostitutas. A 

atividade que trouxe liberdade não passou despercebida pelo controle da Igreja e 
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técnicas de alquimia e pura e simples magia foram coibidas até em meio aos líderes 

religiosos da fé cristã.  

 

No século XIII o Grimório de Honório passou a ser cobiçado pela Europa, 

nele havia feitiços para escapar do purgatório e para invocar demônios, dentre 

outras coisas. Outros grimórios continham fórmulas e pequenos feitiços. Os 

alquimistas, que também manipulavam a natureza nessa época, eram conselheiros 

de reis e papas e por isso eram considerados educados e dotados de riquezas, já 

as bruxas eram geralmente pobres e, apesar de também manipularem a natureza, 

eram tidas como adoradoras do diabo e praticantes de magias e poções pagãs.  

 

A partir do século XIV as bruxas se tornaram o principal alvo da Inquisição, 

logo após o surto da Peste Negra que matou cerca de um terço da população 

europeia; líderes religiosos associaram a doença como maldição por partes das 

bruxas. Valais, na Suíça, protagonizou o primeiro julgamento coletivo de pessoas 

acusadas de bruxaria no ano de 1428. Os registros foram destruídos. 

 

Elas passaram a sofrer acusações de praticar sexo com o demônios, entre o 

século XIV e XVII, num período em que sexo era um grande tabu na sociedade. Os 

juízes, aguçados pela curiosidade, pediam os mínimos detalhes das tais práticas 

sexuais. 

 

Bastava ser uma mulher que fugia do padrão imposto na época de 

submissão e comportamento, curandeira ou mesmo com desordem 

psicopatológicas, para se tornarem alvos dos inquisidores. Se fossem vítimas de 

falsa acusação, seja por implicância ou por inveja, que elas eram caçadas e 

capturadas. 

 

Quando Alice Kyteler foi julgada em 1324 e queimada viva, surgiram os 

rumores sobre as vassouras voadoras, segundo diversas fontes “atestaram” a 

receita era de unguento voador com efeito alucinógeno feito a partir de plantas 

venenosas em doses seguras como a figueira-do-diabo, beladona e mandrágora, 

alguns historiadores apontam a mistura como uma receita dos druidas que era 

utilizada em rituais noturnos. 

 

Um livro chamado European Witch Trials: Their Foundationsin Popular and 

Learned Culture, escrito por Richard Kieckhefer, reúne uma lista extensa sobre 

julgamentos de bruxas no século XIV, cerca de 600 pessoas foram acusadas de 

bruxaria em Toulouse, na França, entre 1320 e 1350, dessas 400 foram julgadas e 

200 dessas pessoas sofreram condenação e foram para execução na cidade 

vizinha, Carcassonne. 
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Cerca de mil pessoas foram assassinadas em Trier entre 1581 e 1593, cerca 

de 250 pessoas em Fulda entre 1603 e 1606, 900 em Würzburg entre 1626 e 1631, 

e outras mil em Bamberg entre 1626 e 1631. 

 

Nos Estados Unidos, em 1692, 150 pessoas foram acusadas e presas por 

bruxaria na cidade de Salem – o nome se tornou famoso em seriados, filmes e livros 

– algumas das meninas presas disseram ser vítimas de feitiços. Um tribunal 

especial foi gerado para julgar o caso e dezenove pessoas foram enforcadas. 

 

A última pessoa que foi morta acusada de ser bruxa, foi Anna Göldi. O 

assassinato aconteceu em 1784. Ela era doméstica e  foi acusada de materializar 

magicamente vidros e agulhas no leite e no pão da filha do seu patrão Jakob 

Tschudi. Ela foi torturada na Suíça e durante a tortura disse ter feito um pacto com o 

diabo quando este veio em forma de um cachorro preto que surgiu de repente. 

Perante ao público ela foi acusada de envenenamento.  

 

Na Polônia, em 1793, duas mulheres também foram acusadas e queimadas 

na fogueira.  

 

TÉCNICAS MACABRAS 

 

 

Muitas técnicas bizarras foram 

empregadas para o assassinato das 

bruxas. Uma das mais famosa foi 

chamada o “despertar da bruxa”, onde a 

acusada sofria privação do sono que foi 

desenvolvido por italianos, esse método 

consistia em usar um aro de ferro com 

quatro pontas bem afiadas e colocá-lo na 

boca da vítima, essa por sua vez era 

presa na parede de forma que não podia 

deitar ou descansar a cabeça, os 

homens deveriam mantê-las acordadas pelos meios que desejam utilizar. Quando a 

vítima sofria alucinações, depois de vários dias, era interrogada e se falasse sobre 

fantasias era condenada e morta. 
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Outro método para validar a acusação estava o teste d’água, onde a mulher 

era arrastada até um rio ou lago, era despida, amarrada e jogada na água, se ela 

flutuasse era considerada bruxa – porque segundo eles – as bruxas repeliam a água 

devido ao suposto batismo satânico que as deixava leve. Por isso, se a mulher 

pesasse menos do que era tido como normal nessa época, ela também era 

considerada uma bruxa e condenada. 
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– 

 
 

Já no método de picadas a vítima era deixada nua perante a corte e todos 

seus pelos e cabelos do corpo eram raspados para que o torturador utilizando de 

uma agulha grossa picasse todo o corpo da acusada para que encontrasse a marca 

do diabo – que, segundo acreditavam, nesse lugar não sangraria e nem provocaria 

dor. Esses torturadores recebiam cerca de 6 libras por cada mulher torturada – o 

salário da época, na moeda xelim, era equivalente a vigésima parte de uma libra. 

Uma mulher se tornou a torturadora mais perversa dessa época, Christian Caddell, 

que se vestia como homem e usava o pseudônimo de John Dickson, condenou 

quase 10 bruxas. 

  

O visgossar (poder que garotos teriam de identificar o Estigma Diabolo – 

marca do diabo – marcado de forma invisível na testas das bruxas) era o método de 

tortura onde os filhos das acusadas eram capturados e torturados até contarem 

histórias fantasiosas para que as mães fossem condenadas a morte. Questionavam 

se as crianças teriam visitado Blakulla – a ilha lendária da corte terrestre do diabo, 

para onde as bruxas voavam nos sábados das bruxas – questionavam as 

experiências no local, sobre a sala de banquetes que tinha uma vista exclusiva do 

inferno, as crianças eram interrogadas, e torturadas, até fantasiarem nas histórias e 

os torturadores terem artifícios para executar a mãe, o pai ou ambos. Vale ressaltar 
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que esses garotos recebiam por cada bruxa identificada, o apontamento acontecia 

logo após as missas, e eram usados meninos mendigos e órfãos. 

 

Um instrumento que tinha um banco em sua ponta era usado como 

método para amarrar a vítima e a expor no lugar onde ela teria cometido 

suposta blasfêmia, os torturadores prendiam os pulsos e tornozelos e a 

mulher era inserida gradativamente num recipiente de água gelada se ela 

se afogasse seria aceita no reino dos céus e se flutuasse era considerada 

bruxa – que geralmente não acontecia. 

 

 

Na Holanda os torturadores “pesavam a alma”, segundo eles as 

bruxas não possuíam uma e então seria mais leve que qualquer outra 

mulher. Existia um lugar para esse fim com inúmeras balanças, de um lado era 

colocada a acusada e do outro lado pesos de ferro que geralmente eram bíblias 

encadernadas com esse mineral, se a balança não se equilibrasse, eram mortas. 

 

O método ius cruentationis colocava a pessoa acusada perto do cadáver para 

ver se o corpo reagiria próximo ao assassino, a vítima era obrigada a invocar o 

nome do morto e andar ao seu redor tocando-lhes as feridas do corpo, caso 

surgisse algum sangue ou o cadáver se movesse ou espumar pela boca, a vítima 

era condenada à morte. Os cadáveres costumar expelir o fluido de purga durante a 

putrefação, logo a condenação era certa. 

 

Marcas de nascença também eram consideradas como provas cabais que a 

vítima praticava feitiçaria.  

 

Animais de estimação como cães, gatos, ratos ou até mesmo insetos, eram 

considerados demônios e os torturados acreditavam que eles alimentados com um 

seio especial que era concedido a bruxa pelo diabo, a acusada era obrigada a 

mostrar os seios (numa época onde isso era uma terrível humilhação). Elas eram 

chicoteadas. Anna Pappnheimer foi torturada até admitir que mantinha relações 

sexuais com o diabo, sua punição foi ter os seios cortados e empurrados na sua 

boca e na boca dos seus dois filhos, os três foram queimados na fogueira. 

 

MULHERES MORTAS  

 

Existe uma lista que contabiliza as pessoas executadas vítimas das 

acusações de bruxaria. Os julgamentos inclui as bruxas de Basco, na Espanha, as 

bruxas de Fulda, na Alemanha, as bruxas de North Berwick, na Escócia e as bruxas 

de Torsåker, na Suécia, além das colônias Massachusetts, Connecticut, Salém nos 

Estados Unidos. No continente africano e no continente asiático, e na Oceania, 

algumas pessoas foram executadas posteriormente, acusadas do mesmo “crime”. A 

Arábia Saudita tem um Código Penal para criminalizar as bruxas. A  Anistia 
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Internacional (AI) aponta que cerca de 150 vítimas são executadas por ano 

acusadas de bruxaria. 

 

Entre os acusados de bruxaria estão os nomes de: 

Hipátia,Zhang Liang, Angèle de la Barthe, Petronilla de Meath, Kolgrim, Matteuccia 

de Francesco, Joana d’Arc, Agnes Bernauer, Gracia la Valle, Mark Antony 

Bragadini, Lasses Birgitta, Sipinpoika Rasmus, Blanca Severo Luna, Agnes 

Waterhouse, Elisabeth Plainacher, Dora Golub, Anna Koldings, Marigje Arriens, 

Bruxos de Warboys, Merga Bien, Nyzette Cheveron, Bruxas de Belvoir, Wolde 

Albrechts, Sidonia von Borcke, Anne de Chantraine, Urbain Grandier, Johann 

Albrecht Adelgrief, Elizabeth Clarke, Alse Young, Michée Chauderon, Ann Hibbins, 

Jón Jónsssr, Brita Zippel e Anna Zippel, Marie Bosse, Catherine Deshayes, Bridget 

Bishop, George Burroughs, Giles Corey, Mima Renard, Anna Eriksdotter, Margareta 

Korenika, Helena Curtens, Ursulina de Jesus, Anna Göldi, Giovanna Bonanno, 

Maria da Conceição, Mary Bateman, Barbara, Zdunk, Helen Duncan, Mara`i al-

Naqshabandi, Zamabhengu Khawuta, Aphiwe Ntleki, Lihle Ntleki, Madinda Ntleki, 

Zamabhala Ntleki, Zisanda Ntleki, Shenfo Alenchena, Tikambai Sahu, Uppala 

Pochaiah, Jongolo Sola, Mohamed Affandi Abdul, Mona Fandey e Juraimi Hussin, 

Domingo Shil, Kristy Bamu, Amina Abdul, Halim Salem Nasser, Maili Tamang e 

Kanchhi Tamang, Dhegani Mahato, Muree bin Ali bin Issa al-Asiri, María Verenice 

Martínez, Kepari Leniata, Magdalena Francisco, Fabiane Maria de Jesus, Adolfina 

Ocampos 

 

ALGUNS BRUXOS – DE FATO – SE TORNARAM CONHECIDOS 

 

Aleister Crowley 

 

Estudioso, Crowley confrontou o ensinamento religioso bíblico, teve uma vida 

promíscua durante a faculdade e 1896 teve sua primeira experiência com a 

espiritualidade, desde então passou a estudar misticismo, ocultismo, magia e 

alquimia. Anos depois, fundou a Ordem Hermética da Aurora Dourada onde 

trabalhava magia branda e magia negra. Ele se casou com Rose Edith Kelly e 

durante uma viagem de núpcias recebeu uma orientação que concebeu o Livro da 

Lei. Crowley fundou a doutrina Thelema e o Ordo Templi Orientis (O.T.O.) que 

trabalhava magia cerimonial e cabala. Uma das suas frases marcantes é: “Faz o 

que tu queres, pois será tudo da lei.” 

 

Helena Blavaktsy  

 

Fundadora da teosofia e sabedoria divina, Madame Blavaktsy psicografou 

textos para o Vaticano em segredo, criou a Sociedade Espírita no Egito e Estados 

Unidos, fazia muitos rituais e ainda hoje muitos dos seus textos não puderam ser 

decodificados. 
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Joan Wytte 

 

Uma simples senhora curandeira que previa o futuro e tinha diversas práticas 

de cura, como por exemplo panos que removiam a doença do enfermo.  

 

MITOS E CULTURA 

 

 
 

As práticas macabras da Igreja Católica foi inserida em contos para criança, 

seus crimes foram ocultados e as bruxas transformadas em grandes vilãs das 

histórias infantis. Os mitos sempre variavam: mulheres que entravam pelo telhado e 

sugavam o sangue de crianças, gargalhadas, vassoura voadora, caldeirão, gato 

preto, chapéu comprido, vestidos pretos, conhecimento de ervas, magia com fogo, 

lua cheia, encantamento… as acusações para justificar assassinatos passou a ser 

parte de características do mito. 

 

Gullveig, A Rainha do Espelho, Malévola, Hécate, Madame Tremaine, Bruxa 

Má do Oeste, Glinda, Lezah, Madame Mim, Cuca, Morgana, Minerva, Feiticeira 

Branca, Sacerdotisa Vermelha, Ravenna, muda-se o nome para que seja mantida a 

história. 
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De fato existiram bruxas ritualísticas, conhecedoras da magia, praticantes; 

essas não foram capturadas mas foram trazidas para o seio das grandes 

instituições, compartilharam seu conhecimento e mantiveram a salvo suas vidas.  

 

DEFINIÇÃO DO QUE É MAGIA E RITUAL 

 

Ritual é toda ação canalizadora de uma energia específica, que por sua vez é 

trabalhada, manipulada – isto é magia – e direcionada para determinada situação, 

trabalho ou feito. Manusear a força dos elementos da natureza, treinar seu espírito.  

Magia e ritual está presente em todas religiões, no ato da adoração e da invocação, 

do canto e da reza, da dança e do contato, do sentimento e o transbordamento. Nas 

entradas e saídas, nos prédios, nas profissões, nos atos domésticos. 

 

MAGIA RITUALÍSTICA NA IGREJA CATÓLICA 

 

 
 

A Igreja, que perseguiu os considerados hereges por conta de rituais 

magísticos, adota muitos desses rituais nas missas, principalmente nas missas 

latinas – consideradas missas do rito antigo ou ainda missa tridentina. Seja nos 

símbolos, na arquitetura, nas práticas ou nas velas, o ritual magístico está enraizado 

na igreja.  

 

Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, afirmou no livro “A 

Energia Psíquica” que “O mecanismo psicológico que transforma a energia é o 
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símbolo.” Na arquitetura da Igreja, na construção, na decoração interna e nas 

representações insígnias, os símbolos dotados de carga energética estão 

presentes. E ele continua afirmando que “A influência exercida sobre a mente pelo 

objeto magicamente atuante pode ter também outras consequências: por sua 

ocupação ludicamente alimentada com o objeto, o homem faz todos os tipos de 

descobertas em torno dele, as quais, de outra maneira, lhe teriam escapado.” 

 

Vejamos: 

 

Antes da missa: acontece o asperges, que é a aspersão com água benta e 

um versículo bíblico de remissão dos pecados. O sacerdote deve vestir uma alva, 

com estola de cor roxa se ele for celebrante (as cores litúrgicas (cores do dia) são 

estabelecidas pelo nº. 346 da vigente Instrução Geral do Missal Romano, sendo 

elas branco, vermelho, verde, roxo, preto, rosa e dourado). Este, exorciza o sal e 

abençoa a água, coloca o sal na água por três vezes polvilhando em forma de cruz 

e ditos ritualísticos. Após, veste uma pluvial na cor do dia e, enquanto cantam uma 

antífona, ele polvilha água benta no altar três vezes, fazendo a primeira 

consagração. 

 

Depois de uma procissão realizada pelos coroinhas da missa, um cálice 

velado é colocado no centro do altar, o sacerdote fica na frente do altar e faz um 

sinal da cruz, o cálice é colocado sobre a credência. O Missal Romano, que contém 

as orações que o padre deve recitar, é depositado do lado direito do altar. Três 

painéis, chamados Sacras, são dispostos no centro e nos lados direito e esquerdo. 

 

O sacerdote, em uma próxima etapa, realizará uma Antífona de Ofertório, 

sem nenhuma oração, em referência a antiga oração dos fiéis onde aqueles que 

não eram batizados podiam assistir a Missa dos Catecúmenos mas não podiam 

participar e, por isso, eram dispensados da igreja. Após a leitura, de mãos unidas, 

ele cita as escrituras bíblicas.  

 

Ele oferece a Deus as hóstias e coloca numa patena que é erguida no nível 

do peito, pede perdão dos pecados dos vivos e mortos e pede que sirva de salvação 

deles. Uma pequena dose de vinho é colocada num cálice, gotas de água são 

misturadas e os servidores levam as galhetas, o sacerdote segura o cálice até a alta 

dos seus lábios e o oferece o “cálice da salvação” realizando uma oração adaptada 

de versículos bíblicos. 

 

“Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma 

coisa além do seu significado manifesto e imediato.” Carl Gustav Jung no livro O 

Homem e Seus Símbolos 

 

Um incenso é levado ao altar em um turíbulo, o pão e o vinho são incensados 

no altar, com orações são pronunciadas as palavras ritualísticas em latim e em 
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seguida o sacerdote é incensado por um dos servidores e outros ministros que 

estão no local. 

 

Uma bacia e um vaso com água é levado até o sacerdote, ele lava as mãos e 

lê mais um versículo bíblico antes de rezar um Gloria Patri. 

 

Por fim, é realizada uma oração a Trindade, mais palavras em latim são 

verbalizadas, pedindo que esta por sua vez receba a oferta sendo feita em memória 

da paixão, ressurreição e ascensão de Jesus e em honra da sempre Virgem Maria e 

os outros santos, e então o sacerdote diz a Secreta (a oração sobre as oblatas), 

concluindo o Ofertório com o “amém” (que assim seja). 

 

Carl Gustav Jung, no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, explana 

que “A manifestação psíquica do espírito indica simplesmente que é de natureza 

arquetípica, isto é, o fenômeno que denominamos espírito depende da existência de 

uma imagem primordial autônoma, universalmente dada de modo pré-consciente na 

disposição da psique humana.” 

 

SINCRETISMO RELIGIOSO 

 

Os ritos da Igreja Católica 

muito se assemelham aos da religiões 

milenares que a antecederam, seja 

nos rituais de passagem e 

consagração, na água sagrada, nas 

vestes, nos símbolos, no sincretismo 

feito para adequar a fé pagã dentro do 

catolicismo, ainda hoje ritualizadas, 

como é o caso do Natal que foi criado 

para sincretizar o solstício de inverno 

e o nascimento anual do Deus Sol (o 

nascimento do deus Mitra) e a Páscoa 

que era o ritual pagão que celebrava a 

chegada da primavera e a 

ressurreição depois da noite invernal. 

A festa de São João foi 

sincretizada com a festa do solstício 

de verão, o dia de Todos os Santos e 

o dia dos Finados são sincretizadas tanto com os irlandeses quanto com os celtas 

que festejavam na passagem de estação, no Brasil dos santos católicos 

sincretizados com os orixás; assim é com a passagem de Ano Novo – o réveiller: 

despertar, com as velas, com os fogos de artifício, e muitos outros símbolos 

cristianizados.  
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CONCLUSÃO 

 

O catolicismo não foi introduzido no mundo, foi imposto! Com mentiras, 

torturas e assassinatos assim como a fé que condenavam. Qualquer fé contrária 

corria o risco de ser dizimada ou sincretizada, não tinha opção para conversão, era 

conversão ou morte. Foi assim com os pagãos, com as bruxas, com os judeus.  

Hoje, na diversidade religiosa que vivemos, com uma facilidade virtual de conhecer 

e aprender sobre novos conceitos e filosofias, é possível perceber o quanto de 

sangue a Igreja Católica carrega na sua história, nos seus ritos e nos seus 

símbolos. 

 

 

Autor: Luciana O Garcia 

 

Terapeuta Alternativa, Assessora de Marketing e Publicidade Digital, 

Jornalista. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A importância da amamentação para o desenvolvimento humano 

 

 
 

O que antes era algo natural, a pouco tempo tem se tornado razão de 

discussões no universo feminino. Amamentar, que sempre foi uma satisfação, 

atualmente se tornou uma “opção.” 

 

A apojadura (processo de descida do leite) ocorre logo após o nascimento ou 

em até três dias após o parto. A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda 

que o processo de amamentação tenha início nos primeiros 60 minutos de vida do 

bebê, e que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses de idade e seja 

complementar até os dois anos. 

 

São poucas as mulheres que tem de fato ausência na produção de leite, 

geralmente essa falta é ocasionada por alguma doenças físicas como diabetes, 

tireoide e distúrbios hormonais, transtornos emocionais como depressão, ansiedade 

e stress, por cirurgia mamária e/ou traumatismos da mama, por perda excessiva de 

sangue durante o parto, por retenção de resquícios da placenta, ou ainda por 

hipoplasia – trata-se de uma condição rara onde não há tecido glandular mamário 

suficiente para produção do leite. A alimentação incorreta também pode prejudicar a 

produção de leite. 
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É importante salientar que a produção é direcionada pelo consumo: cada vez 

que o leite é extraído, seja pelo próprio bebê ou pela extração manual, mais seu 

corpo produzirá. Portanto, se o bebê não mamar uma quantidade suficiente o ideal 

que extraia manualmente, mesmo que ele seja complementado com a fórmula, para 

que a produção continue a crescer. 

 

A pega do bebê é fundamental para amamentação correta e satisfatória para 

ambos, mãe e filho. Além de prevenir lesões nos seios que podem causar dores 

para a mãe e incomodo para o bebê e evitar o ingurgitamento (produção excessiva 

de leite, onde este se torna viscoso prejudicando a sucção, causando o 

empedramento). 

 

Recomenda-se que massageie os seios antes de amamentar com 

movimentos circulares no sentido horário, que coma alimentos que estimulem a 

produção de leite, como por exemplo a maçã, tome 2 litros de água por dia para 

manter a hidratação e faça compressas de água morna, caso seja necessário. 

A amamentação é importante para diversas fases do desenvolvimento humano. E é 

sobre isso que vamos conversar a seguir. 

 

Processo fonoaudiológico 

 

Na amamentação trabalha-se o sistema estomatognático que é responsável 

por identificar as estruturas bucais, a participação da mandíbula, e suas diversas 

funções como o ato da sucção que promove o esforço por parte do bebe que irá 

estimular músculos importantes como pterigóideos, masseter, temporal, digástrico, 

gênio-hióideo e milo-hióideo, o bebê faz entre 2.000 e 3.500 movimentos 

mandibulares. 

 

Esse processo causa uma fadiga que irá contribuir para que hábitos 

deletérios (como chupar dedos, por exemplo) não sejam adquiridos, o que não 

acontece no caso da amamentação artificial por mamadeira, que irá exigir menos 

esforço e irá estimular apenas músculos bucinadores e do orbicular da boca, onde o 

bebê fará apenas 2.000 movimentos e, por consequência, procure outros meios 

para satisfazer o prazer emocional da sucção. 

 

A amamentação prepara o bebê para a comunicação, promovendo o 

crescimento osteomuscular harmonioso, equilibrando a musculatura oral, a língua, 

estimulando o processo respiratório e o desenvolvimento correto das arcadas 

dentárias. O desenvolvimento da musculatura e ossatura bucal é extremamente 

importante para o desenvolvimento anatomofuncional das estruturas orofaciais (para 

uma face harmônica) e a amamentação evita problemas de fala e de mastigação no 

futuro. 
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Segundo o Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo, o 

fonoaudiólogo tem um papel fundamental no primeiro processo de amamentação 

que ocorre ainda no hospital. Ele quem irá orientar sobre o envolvimento da 

envolvimento da musculatura orofacial no aleitamento materno, explicar sobre os 

prejuízos de bicos artificiais, avaliará a estrutura orofacial do recém nascido como a 

posição da língua, lábios e bochechas, analisará a sucção e a pega, bem como a 

postura e a anatomia. Esse profissional poderá identificar as causas das alterações 

e realizar estímulos que vão corrigir a amamentação, facilitando o ato para o bebê e 

para a mãe. 

 

Laura Cristine Giacometti, que é fonoaudióloga do HSVP, disse ao Diário da 

Manhã que a pega correta favorece “esse desenvolvimento da musculatura da face, 

das estruturas do sistema estomatognático que é a sucção, a deglutição, a 

mastigação e a respiração, então o bebê que mama no seio, respira pelo nariz. O 

crescimento facial dele é harmônico e isso vai desenvolver depois para que ele 

consiga mastigar bem e falar”. 

 

A sucção trabalha os órgãos fonoarticulatórios, o tônus, a postura, a 

mobilidade e a força, influenciando funções como mastigação, deglutição e 

articulação dos sons. E é a amamentação que prepara os músculos para a fala, ela 

é responsável pela boa comunicação oral. 

  

Esse trabalho também reflete do desenvolvimento craniofacial, produzindo 

uma ação modeladora. 

 

A amamentação para odontologia 

 

A amamentação também promove alinhamento dos dentes. A odontopediatra 

Helenice Biancalana, diretora do Departamento de Prevenção e Promoção da 

Saúde da APCD, aponta que entre os benefícios da amamentação está a 

diminuição da aerofagia e o desenvolvimento maxilomandibular. Ela explica que 

sugar no peito aprimora a mobilidade, postura e tonicidade da musculatura orofacial 

envolvida, contribui para o estabelecimento da respiração nasal, além de prevenir a 

instalação de hábitos orais deletérios e más oclusões. 

 

O posicionamento adequado durante a amamentação contribui diminuindo o 

risco de problemas auditivos que são causados por otites causadas, geralmente, 

pela ingestão de líquidos na posição deitada, principalmente de recém-nascidos. 

A odontopediatra Walmira Garcia Borges de Oliveira explicou para o Sorrisologia 

que: “O ato de sugar o leite é muito importante para o desenvolvimento da dentição 

do bebê, fazendo com que os dentes se encaixem de forma adequada. Além disso, 

também estimula o desenvolvimento da musculatura da boca e da face, que depois 

irá refletir em outros movimentos como a fala e a respiração.” 

 

https://diariodamanha.com/noticias/o-papel-da-fonoaudiologia-na-amamentacao/
https://diariodamanha.com/noticias/o-papel-da-fonoaudiologia-na-amamentacao/
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O desenvolvimento psicológico na amamentação 

 

A amamentação reduz o risco de mortalidade infantil, fortalece a imunidade, 

previne doenças, contribui para curva de peso regular, regula a temperatura 

corporal, mantém a coloração saudável da pele e melhora a digestão. 

Mas os benefícios vão além, amamentar estimula o vínculo entre mãe e filho, e 

estimula o desenvolvimento neurológico, psicomotor, afetivo, social, cognitivo e 

intelectual. 

 

Segundo a psicanálise, é o primeiro instinto a ser trabalha na vida, a fase 

oral. Não progredir nas fases psicossexuais pode ocasionar o que Freud chamou de 

fixação, quando o sujeito fica “preso” em uma fase e procura (na vida adulta) 

satisfações de modo infantil; hábitos como dar beijos estalados, comer 

compulsivamente, fumantes e os que tem hábito de lamber e morder coisas, podem 

ter a etapa psicológica incompleta e estejam fixadas nessa fase. A fase oral tardia 

que ocorre após o aparecimento dos dentes, pode promover, por exemplos, 

instintos agressivos. 

 

Melanie Klein, uma das psicanalistas mais importantes na pesquisa do 

desenvolvimento infantil, elaborou um longo estudo sobre a fase psíquica envolvida 

na amamentação. 

 

Para Klein, em a Origem da Transferência (1952) , a introjeção do seio é o 

início da formação do supergo, que se estenderá por muitos anos. Desde a primeira 

experiência, o bebê introjeta o seio em vários aspectos. Ele viverá, na sua fase 

emocional, variações entre amor e ódio, ansiedade persecutória e idealização, 

depressão e culpa. Seus impulsos fazem parte da construção da sua personalidade, 

do processo da formação simbólica que facilitará o processo cognitivo, de 

interesses, emoções fantasia e defesas. 

 

 
 

Klein foi além, escreveu Inveja e Gratidão, tratando exclusivamente das fases 

da amamentação onde ela denomina os seios como seio bom e seio mau para 
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explicar sua teoria sobre as manifestações da psique da infância. O bebê projeta 

seus impulsos de amor ao seio gratificador, qual ela chama de bom, e os impulsos 

destrutivos para o seio frustador, qual ela chama de mal, dessa forma a imagem do 

objeto externo é internalizado, distorcidos pelas fantasias do bebê que são ligadas 

pelos seus impulsos. 

 

 

 
 

Conclui-se que a amamentação está diretamente ligada a todo processo de 

desenvolvimento do bebê, desde a primeira estrutura psíquica e motora, até a vida 

adulta, influenciando diretamente nas suas funções cognitivas, capacidade 

intelectual, habilidades, elaboração de processos emocionais e construção social. 

 

 

 

Autor: Luciana O Garcia 

 

Terapeuta Alternativa, Assessora de Marketing e Publicidade Digital, 

Jornalista. 
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Terapia Alternativa: dicas para lidar com a quarentena 

 

 
 

Pandemia, quarentena e baixa atividade, essas são os principais motivos de 

boa parte das demandas nessa quarentena. As queixas mais comuns são insônia, 

prostração, baixa resistência, ansiedade e medo. 

 

Lidar com algo invisível costuma causar sensação de impotência e muitas 

dúvidas. O desencontro de informações pioram os quadros já diagnosticados e 

agrava os efeitos psicossomáticos na vida dos pacientes. 

 

Entretanto, existe algumas dicas simples que podem ser feita em casa e vai 

ajudar a lidar com alguns desses sintomas, como a insônia. 

 

INSÔNIA 

 

Algumas ervas são relaxantes e sedativas e podem contribuir para o estímulo 

de um sono profundo e tranquilo. É importante preparar o ambiente para um sono 

tranquilo, existem coisas que são importantes para adaptar, como: 

 

• Tomar um banho quente na hora de dormir; 

• Desligar eletrônicos e evitar que fiquem próximos a cama (celulares, notebook, 

etc); 

• Colocar camomila dentro da fronha do travesseiro: o aroma vai espalhar as 

propriedades calmas e você irá inalar durante o tempo que dormir contribuindo para 

o relaxamento do corpo; 
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• Usar difusor com essências calmantes (substitui a camomila na fronha; 

• Tomar 200ml de chás antes de dormir, variando entre as seguintes ervas: 

 

– Lavanda 

– Capim cidrão 

– Melissa 

– Camomila 

– Valeriana 

– Verbena 

 

Essas ervas possuem propriedades calmantes, sedativas, espasmolíticas, 

além de diminuir a irritabilidade, a ansiedade e combater a depressão. 

 

IMUNIDADE 

 

A imunidade baixa é uma grande preocupação no período pandêmico. Para 

melhorar esse quadro é importante adaptar a rotina. 

 

• Tomar sol diariamente entre 8h e 11h e depois das 16h: ficar entre 15 e 30 minutos 

no sol é o suficiente para obter o hormônio esteroide lipossolúvel = a vitamina D. 

Essa vitamina controla 270 genes, células do sistema cardiovascular, manutenção 

do tecido ósseo, o sistema imunológico e no tratamento de doenças autoimunes. 

 

• Fazer exercícios regularmente: os exercícios físicos trabalham nossos estados 

metabólicos e também o sistema imunológico, estimular a produção da célula NK 

que protege o corpo contra infecções. A prática regular também melhora a 

respiração, a circulação, a transpiração e a resistência muscular. 

 

• Alimentar corretamente: alguns alimentos estimulam a boa saúde, fortalecendo 

nosso sistema imunológico, como: 

 

– Alho: tem ação imunoprotetora, selênio, zinco, que evitam para evitar gripes e 

resfriados; 

 

– Cebola: possui quercitina que é um potencializador da função imune que evita 

doenças virais; 

 

– Iogurte natural: possui probióticos que melhoram a flora intestinal e fortalecem o 

sistema imunológico; 

 

– Shitake: possui lentinana que estimular a produção das células macrófagos e 

linfócitos, que são células de defesa e aumentam a imunidade; 
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– Vegetais de cor verde escuro, como couve, agrião e etc: possuem quantidade 

significativa de propriedades como ácido fólico e vitaminas do complexo A, B6 e 

B12, que atuam na maturação das células imunes e aumentam a resistência para 

infecções. 

 

– Frutas e legumes ricos em vitamina C, como laranja, limão, acerola, cenoura e 

outros: Possuem o ácido ascórbico que protege contra a doença escorbuto, atua 

nos processos metabólicos e celulares, produz colágeno, trabalha o processo de 

oxidorredução, produz o aumento da absorção de ferro e inativação de radicais 

livres, combate a anemia, reduz a suscetibilidade de contrair infecções, diminui o 

endurecimento arterial e aterogênese, aumenta os anticorpos e potencializa o 

sistema imunológico. 

 

• Ingerir pontualmente chás de ervas que estimulam o corpo humano a produzir 

defesa imunológica, como: 

 

– Boldo: atua como imunomodulador, ajuda a evitar gripes e resfriados; 

 

– Equinácea: combate a gripe,elimina fungos e bactérias, estimula a produção de 

glóbulos brancos, estimula o sistema imunológico; 

 

– Genciana: combate gripe, resfriados, sinusite, bronquite e faringite e estimula o 

sistema imunológico; 

 

– Hortelã-Pimenta: tem ação antiviral, anti-inflamatória, antioxidante, 

descongestionante e antibacteriana; 

 

– Calêndula: protege o sistema imunológico, anti-inflamatória, antioxidante e rica em 

vitaminas; 

 

– Unha de gato: possui ação antiviral, anti-inflamatória e estimula a imunidade. 

IMPORTANTE: essas dicas são medidas paliativas que não substituem o 

tratamento sistêmico. O paciente que persistirem aos sintomas citados, devem 

procurar ajuda profissional para identificar e tratar a causa. 

 

 

Autor: Luciana O Garcia 

 

Terapeuta Alternativa, Assessora de Marketing e Publicidade Digital, 

Jornalista. 
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Maria de Padilla, antes de pomba-gira, mulher 

 

 
 

Muito cultuada no Brasil como entidade, a verdade histórica de Padilla conta 

um caso de amor, de família e morte primária. Sem magia negra e com uma 

trajetória curta e marcante. 

 

Nascimento/Origem 

 

Nascida em Palencia no ano de 1334, Maria de 

Padilla pertenceu a uma família nobre Castelhana, filha 

de Juan García de Padilla (pai) e María González de 

Hinestrosa (mãe) que eram originários de Padilla de 

Abajo (anteriormente Padiella de Yuso) – um município 

espanhol localizado na província de Burgos, região 

onde os membros eram pessoas destacadas na 

sociedade da época. Seu irmão, Diego García de 

Padilla, era mestre da Ordem de Calatrava (Ordem dos 

Templários que recebeu domínio sobre o Castelo de 

Calatrava, o Papa reconheceu a Ordem Religioso 

Militar de Calatrava). 

 

Em algumas crônicas é comum ler que Padilla era uma moça muito bonita, 

de boa cultura e conhecimento e de pequena estatura. 

 

Dom Pedro I 
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Dom Pedro I, o Cruel – rei de Castilla, conheceu Maria de Padilla através de 

João Afonso de Albuquerque, senhor de Albuquerque e mordomo-mor de Maria de 

Portugal, que por sua vez era rainha de Castela. Dom Pedro I estava em uma 

expedição de verão às Astúrias, na costa, para combater o meio-irmão Enrique de 

Trastámara que estava revoltado. O rio materno de Padilla, Juan Fernández de 

Hinestrosa, que era chefe particular do rei teve influência no encontro, como relata a 

crônica escrita por Pero López de Ayala; segundo ele, o rei foi para Gijón, no 

principado das Astúrias, e lá avistou Padilla que estava na casa de Dona Isabel de 

Meneses, esposa de Dom Juan Alfonso de Albuquerque. 

 

Pouco tempo depois de conhecer Dom Pedro I, Padilla, com 18 anos, se 

tornou sua amante, pois ele estava comprometido a filha do Duque Pierre I de 

Bourbon, e passou exercer grande influência nas suas decisões mais importantes. 

Graças ao desempenho dela, Dom Pedro I, aos 19 anos, escolheu governar como 

autocrata em 1353 recebendo grande apoio do povo da época. Nessa época, foi 

arranjado o casamento com Branca de Bourbon para fortalecer laços políticos e 

formar uma aliança entre Castela e França. 

 

Bourbon chegou em Valladolid, na Espanha, no dia 25 de fevereiro de 1353, 

contra sua própria vontade, com o seu séquito que era chefiado pelo Visconde de 

Narbona, para assumir seu lugar de esposa de Dom Pedro I de Castela. Nesse dia, 

Dom Pedro I estava com Maria de Padilla em Torrijos, ela estava para dar à luz a 

primeira filha do casal. 

 

No dia 3 de junho de 1353 foi realizada uma cerimônia de boda entre Dom 

Pedro I e Branca de Bourbon, Dom Juan Afonso de Albuquerque e Leonor Aragão 

foram padrinhos nesse festejo. Passado três dias do acontecido, Dom Pedro I 

rompe com Bourbon, e respectivamente com a aliança francesa, e abandona sua 

esposa pra ir até Puebla de Montalbán encontrar-se com Padilla. 

 

Bourbon foi exilada e instalada em Medina del Campo com a mãe do rei, 

Maria de Portugal. O destino de Bourbon gerou muitas mudanças. O Visconde de 

Narbonne junto com outros cavaleiros franceses que acompanharam a rainha, 

teceram queixas contra o rei através das fronteiras. 

 

A decisão do rei dividiu a sociedade e alguns tomaram partido da rainha 

exilada. O Papa Inocêncio VI o ameaçou de excomunhão. A pequena nobreza, 

incluindo o tio de Padilla, a comunidade judaica e a burguesia urbana apoiaram a 

decisão de Dom Pedro I e Enrique recebeu apoio incondicional do rei aragonês e da 

alta nobreza. Seus três irmãos bastardos, filhos do rei Alfonso XI com sua amante 

Leonor de Guzmán, Enrique, Fadrique e Tello ficaram revoltados com a decisão e 

se tornaram inimigos. 
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O conflito deu origem a Primeira Guerra Civil Castelhana, e apesar de ser 

descrito como uma guerra de sucessão teve como objetivo cortar poderes político 

de Dom Pedro I. Os apoiadores trataram Dom Pedro I como O Justiceiro e os 

inimigos como O Cruel. 

 

Em 1354 foi realizada em Zamora as “Vistas del Tejadillo” entre Dom Pedro I 

e os partidários de Blanca de Bourbon, ambos lados traziam uma comitiva com 

cinquenta cavaleiros armados. Dom Pedro I forçou a anulação do casamento. As 

informações conflituosas chegam ao pontífice que contatou Bentrán, bispo de Sena, 

e foi formado um processo canônico contra os bispos de Salamanca e Ávila, que 

apoiaram o rei, houve uma ordem para que ele abandonasse Juana de Castro, com 

quem teve um caso mas não havia se casado, viúva de Diego de Haro e se juntasse 

a esposa Blanca de Bourbon. 

 

Casamento 

 

Juntos, Padilla e Dom Pedro I, partem para Olmedo, cidade na província de 

Valladolid, onde realizaram um casamento secreto. Ela pediu ao Papa a permissão 

para fundar um monastério em sua província natal como tentativa de amenizar as 

ameaças deferidas pelo Papa. 

 

Padilla ganhou um palácio em 

Sevilha, no Reales Alcázares, onde 

estabeleceu residência oficial. Seu bom 

gosto influenciou na arquitetura do local e 

nomeou vários banhos famosos no 

complexo. A fundação do Reales 

Alcázares em 913 se deu ao propósito de 

acolher o líder do Califado de Códoba, 

nos séculos seguintes passou por muitas 

obras e expansão. A entrada para o 

complexo dá-se através da Puerta del 

León, localizada na Plaza del Triunfo, e que desemboca no Patio del León, foi local 

de importantes reuniões, encontros e comércio de trocas com o novo mundo. 

 

A mando do Califado Almóada, no século XII, o complexo atingiu em sua 

extensão à Torre Abd El Aziz, na Avenida Constitución, com grande número de 

palácios e uma passagem secreta que conduzia à mesquita – que hoje é uma 

catedral – do reino, para que o rei pudesse participar das atividades religiosas sem 

manter contato direto com o público. Com a reconquista cristã, os novos reis 

decidiram demolir boa parte das construções mouras e substituí-las pelos palácios 

de Alfonso X – conhecidos como Palácio Gótico e pelo Palácio de Pedro I (1360) 

que ficou conhecido como Palácio Mudéjar. Este Palácio ficou famoso por ter 

labirintos e exuberantes azulejos de cerâmica. 

https://www.alcazarsevilla.org/
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O complexo de Reales Alcázares conserva os maiores monumentos 

arquitetônicos da Espanha, o mais antigo em funcionamento na Europa e nos dias 

de hoje ainda é morada da família real. O Palácio Gótico mantém viva as 

lembranças de Maria de Padilla, passando por uma pequena passagem próximo ao 

Lago de Mercúrio acessa o local onde Padilla tomava banhos com a água que era 

captada da chuva através da instalação feita, cheio de mistério e quietude com 

arquitetura característica que oferece um clima de espaço secreto. 

 

Conta-se que ela gostava muito dos jardins, onde passava considerável parte 

do seu tempo, com uma natureza verde exuberante que encanta com o enigmático 

misturado a alta elegância e bom gosto. 

 

 

 
 

 

Dom Pedro I também presenteou Padilla com a Hacienda de Torre de Dona 

María, localizada em Dos Hermanas, que recebeu esse nome em sua homenagem. 
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 De planta retangular, a Torre Dona María 

recebe destaque especial e marcante dentro 

da fazenda, com dois andares e com terraço 

de ameias, é acessada através de um 

pequeno portal feito com um arco 

pontiagudo e duas colunas adicionais. O 

térreo funciona como sacristia e é conectado 

à capela. Há uma porta de entrada com arco 

de ferradura emoldurado por um alfiz 

decorado com gesso. O espaço é acessível a casa e a mansão através de uma 

porta de acesso para a principal sala de jantar. Mais tarde, a fazenda foi usada 

como local de recreação para os reis. Ainda mantém viva as memórias primordiais. 

 

Dom Pedro I sofreu grande pressão política para que retomasse seu 

casamento com a rainha. Transferida do cárcere por inúmeras vezes e 

sensibilizando as cidades em que passava com a sua causa, em 1361 Bourbon, 

com 25 anos, foi envenenada e morta pelo besteiro Juan Perez de Rebolledo, a 

quem o rei exigiu que ela fosse entregue. 

 

Filhos 

Juntos, Maria de Padilla e Dom Pedro I, tiveram quatro filhos:  

 

Beatriz, nascida em 1353, infanta de Castela, nasceu na Câmara Municipal de 

Torrijos, no local passaram inúmeras temporadas e foi comemorado o nascimento 

da primeira filha com uma grande celebração que teve cruzamento de lanças, nela 

que ela sofreu uma lesão no braço durante o torneio. 

Mais tarde Beatriz tornou-se freira na Abadia de Santa Clara. 

 

Constanza, nascida em 1354, infanta de Castela. Quando Constanza nasceu, em 

Castrojeriz, Padilla foi até o Papa pedir permissão para fundar o mosteiro, revelou 

ao Papa seu desejo de tornar a vida penitente em no mosteiro (consta nos 

documentos papais que vieram de Avignon). Com o aval do Papa, o Mosteiro Real 

Santa Clara, em Astudillo, foi fundado em 1353, a primeira abadessa foi Juana  

 

Fernández de Hinestrosa, tia de Padilla. Em 1371, em 21 de setembro Constanza 

se casou com João de Gante, Duque de Lencastre, em Roquefort-sur-Mer, na 

Aquitânia. O marido foi pretendente ao trono castelhano entre 1372 a 1387. Juntos 

tiveram uma filha:  Catarina de Lancaster, que mais tarde se casou com Henrique III 

de Castela. 

 

Isabel, nascida em 1355, infanta de Castela. Mesmo ano que nasceu Juan de 

Castilla, filho de Juana de Castro, que foi trancado na fortaleza de Soria e feito 

como refém de garantia quando a paz foi assinada entre Enrique II de Castilla e o 
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duque de Lancaster. O irmão, Juan de Castilla, era receptor 

de todos direitos sob a herança do pai, Dom Pedro I, caso 

alguma das filhas viesse a morrer. 

Isabel se casou com Edmundo de Langley, Conde de 

Cambridge no dia primeiro de março de 1372, em Hertford. 

Em 1385 ele tornou-se Duque de York. Juntos tiveram três 

filhos Ricardo, Constança e Eduardo Plantageneta. 

 

Afonso, o último filho, nasceu em 1359, era príncipe herdeiro 

de Castela, mas morreu de peste negra. 

 

O reino estava prestes a acabar no poder da monarquia inglesa, devido a 

situação, em 1388 decidiram cessar a luta casando os filhos Enrique III de Castilla e 

Catalina de Lancaster (filha de Constanza), que receberam o status de príncipes 

das Astúrias pelo acordo de Bayonne, em imitação do Principado de Gales , típico 

do sucessor do trono inglês. 

 

Morte 

 

Maria Padilla morre durante a pandemia da peste bubônica em 1361 (um ano 

antes do seu filho herdeiro), no Alcazar – pelas contas históricas com 27 anos. Seus 

restos mortais foram sepultados em Astudillo, onde ela tinha fundado o convento. 

Dom Pedro I nunca se conformou com a morte prematura da mulher amada, um ano 

depois numa Corte celebrada em Sevilha ele declarou diante dos nobres que Padilla 

tinha sido sua primeira e única esposa. O Arcebispo de Toledo considerou justas e 

honrosas a razões que Dom Pedro I teve para abandonar Branca de Bourbon e a 

Corte reconheceu Maria de Padilla como a legítima rainha. 

 

Seus restos mortais foram então transferidos para a cripta da Capela dos 

Reis, na Catedral de Sevilha. Seu nome foi conhecido e sua história é vida nos 

locais onde viveu, nomeou ruas e ao complexo balneário, no antigo palácio real, foi 

inspiração de gravuras e pinturas, além de uma ópera composta pelo prolífico 

italiano Domenico Gaetano Donizett. 

 

O herdeiro ao trono, Alfonso, também foi transferido para a Capela dos Reis. 

 

Maria Padilha, a entidade 

 

Não se sabe ao certo quando apareceu pela primeira vez a entidade Maria 

Padilha, tão pouco quem foi seu primeiro médium. É uma entidade brasileira, na 

linha das pomba-giras, muito cultuada para feminilidade e para o amor, conhecidas 

como grandes conselheiras, costumam atuar em relacionamentos mal resolvidos, 

em abertura de caminhos, auxílio para empregos, e mais. 

http://sevillamiatours.com/maria-padilla-reina-secreta-pedro-i-cruel/
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Algumas vertentes acreditam que ela seja esquerda de Iansã, já outras que 

seja esquerda de Iemanjá. Geralmente essas entidades gostam de usar vermelho e 

preto, bebem champanhe, fumam cigarros doces e cigarrilhas, gostam de perfumes, 

joias, danças e costumam gargalhar na incorporação e durante os trabalhos, outra 

característica marcante é o movimento que faz com sua saia, sempre com uma mão 

apoiada na cintura. As guias também são vermelhas e pretas. 

 

É uma entidade muito conhecida e muito respeitadas nas religiões afro-

brasileiras. Sua chegada é marcada pelo forte cheiro de perfume feminino. 

Existem muitos nomes de trabalhadoras na sua falange, como Maria Padilha das 

Almas, do Cemitério, da Encruzilhada, etc. 

 

Autor: Luciana O Garcia 

 

Terapeuta Alternativa, Assessora de Marketing e Publicidade Digital, 

Jornalista. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Umbanda: Caboclo Sete Encruzilhadas 

 

A Umbanda nasce com Zélio 

Fernandino de Morais no dia 16 de 

novembro de 1908, com a Tenda Espírita 

Nossa Senhora da Piedade fundada pelo 

Caboclo Sete Encruzilhadas, no Rio de 

Janeiro. 

 

Zélio ingressaria na Marinha do Brasil 

quando sofreu uma paralisia inexplicável aos 

olhos da medicina. Ele ficou acamado 

durante um tempo e certo dia determinou: 

“Amanhã estarei curado”. No dia seguinte 

ele voltou a vida normal, como nunca tivesse 

existido a doença. Médicos e os tios, que 

eram padres na Igreja Católica, não 

alcançaram uma explicação. 

 

Um amigo da família o convidou 

para ir até a Federação Espírita do 

Estado do Rio de Janeiro que era 

presidida por José de Souza. Lá, José 

convidou Zélio para sentar na mesa, 

dado momento os espíritos dos 

caboclos e dos pretos velhos se 

manifestaram e o dirigente, os 

considerando espíritos atrasados, 

ordenou que eles se retirassem. 

 

Zélio então incorporou o Caboclo 

das Sete Encruzilhadas que defendeu 

os demais dizendo que se ali não 

houvesse espaços para os espíritos de 

negros e índios cumprirem sua missão, 

ele (a entidade) fundaria no dia seguinte 

um novo culto na casa de Zélio. Assim 

aconteceu. No outro dia nasceu uma 

nova religião brasileira, a Umbanda que 

nasce deu origem a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. 
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Alguns Caboclos da Umbanda 
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Caboclas de Iansã 

 

Bartira, Jussara, Jurema, Japotira, Maíra, Ivotice, Valquíria, Raio de Luz, Palina, 

Poti, Talina, Potira. 

 

Caboclas de Iemanjá 

 

Diloé, Cabocla da Praia, Estrela d’Alva, Guaraciaba, Janaína, Jandira, Jacira, Jaci, 

Sete Ondas, Sol Nascente. 

 

Caboclas de Nanã 

Assucena, Inaíra, Juçanã, Janira, Juraci, Jutira, Luana, Muraquitan, Sumarajé, Xista, 

Paraquassu. 

 

Caboclos de Ogum 

 

Águia Branca, Águia Dourada, Águia Solitária, Araribóia, Beira-Mar, Caboclo da 

Mata, Icaraí, Caiçaras Guaraci, Ipojucan, Itapoã, Jaguaré, Rompe-mato, Rompe-

nuvem, Sete Matas, Sete Ondas, Tamoio, Tabajara, Tupuruplata, Ubirajara, Rompe-

Ferro, Rompe-Aço. 

 

Caboclos de Omulu 

 

Arranca-Toco, Acuré, Aimbiré, Bugre, Guiné, Gira-Mundo, Iucatan, Jupuri, Uiratan, 

Alho-d’água, Pedra Branca, Pedra Preta, Laçador, Roxo, Grajaúna, Bacuí, Piraí, 

Suri, Serra Verde, Serra Negra, Tira-teima, Seta-Águias, Tibiriçá, Vira-Mundo, 

Ventania. 

 

Caboclos de Oxóssi 

 

Caboclo da Lua, Arruda, Aimoré, Boiadeiro, Ubá, Caçador, Arapuí, Japiassu, Junco 

Verde, Javari, Mata Virgem, Pena Branca, Pena Dourada, Pena Verde, Pena Azul, 

Rompe-folha, Rei da Mata, Guarani, Sete Flechas, Flecheiro, Folha Verde,, 

Tupinambá, Tupaíba, Tupiara, Tapuia, Serra Azul, Paraguassu, Sete Encruzilhadas. 

Caboclas de Oxum 

 

Iracema, Imaiá Jaceguaia, Juruema, Juruena, Jupira, Jandaia, Araguaia, Estrela da 

Manhã, Tunué, Mirini, Suê. 

 

Caboclos de Xangô 

 

Araúna, Cajá, Caramuru, Cobra Coral, Caboclo do Sol, Girassol, Guaraná, Guará, 

Goitacaz, Jupará, Janguar, Rompe-Serra, Sete Caminhos, Sete Cachoeiras, Sete 
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Montanhas, Sete Estrelas, Sete Luas, Tupi, Treme-Terra, Sultão das Matas, 

Cachoeirinha, Mirim, Urubatão da Guia, Urubatão, Ubiratan, Cholapur. 

 

Da Redação. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Quer receber o próximo exemplar? 
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