


 

 



INTRODUÇÃO À COLEÇÃO AMOR E PSIQUE 

Na busca de sua alma e do sentido de sua vida, o 

homem descobriu novos caminhos que o levam para a sua 

interioridade: o seu próprio espaço interior torna-se um 

lugar novo de experiência. Os viajantes destes caminhos 

nos revelam que somente o amor é capaz de gerar a alma, 

mas também o amor precisa de alma. Assim, em lugar de 

buscar causas, explicações psicopatológicas às nossas 

feridas e aos nossos sofrimentos, precisamos, em primeiro 

lugar, amar a nossa alma, assim como ela é. Deste modo é 

que poderemos reconhecer que essas feridas e esses 

sofrimentos nasceram de uma falta de amor. Por outro 

lado, revelam-nos que a alma se orienta para um centro 

pessoal e transpessoal, para a nossa unidade e a realização 

de nossa totalidade. Assim a nossa própria vida carrega em 

si um sentido, o de restaurar a nossa unidade primeira. 

Finalmente, não é o espiritual que aparece primeiro, mas 

o psíquico e depois o espiritual. É a partir do olhar do imo 

espiritual interior que a alma toma seu sentido, o que 

significa que a psicologia pode de novo estender a mão 

para a teologia. 

Esta perspectiva psicológica nova é fruto do esforço 

para libertar a alma da dominação da psicopatologia, do 

espírito analítico e do psicologismo, para que volte a si 

mesma, à sua própria originalidade. Ela nasceu de 

reflexões durante a prática psicoterápica, e está 

começando a renovar o modelo e a finalidade da 

psicoterapia. É uma nova visão do homem na sua 

existência cotidiana, do seu tempo, e dentro de seu 

contexto cultural, abrindo dimensões diferentes de nossa 

existência para podermos reencontrar a nossa alma. Ela 

poderá alimentar todos aqueles que são sensíveis à 



necessidade de inserir mais alma em todas as atividades 

humanas. 

A finalidade da presente coleção é precisamente restituir 

a alma a si mesma e “ver aparecer uma geração de 

sacerdotes capazes de entender novamente a linguagem da 

alma”, como C. G. Jung o desejava. 

Léon Bonaventure 

PREFÁCIO À EDIÇÃO ALEMÃ 

Os artigos deste volume foram apresentados pela 

primeira vez na forma de palestras nas conferências de 

psicoterapia de Lindau, Suíça, em 1980 e 1981. A primeira 

série tratava de saídas para a simbiose, e a segunda, da 

ansiedade e do domínio da ansiedade nos contos de fadas. 

Por recomendação do meu editor suíço, decidi colocar as 

palestras das duas séries em um só volume. Deste modo, 

em minha busca por um título, achei que fazia sentido 

comparar simbiose com ansiedade, e acabei com Saídas 

para a ansiedade e a simbiose.1 A comparação tinha a 

intenção de apontar para uma relação entre os dois 

conceitos que poderia ser resumida da seguinte maneira: 

de modo geral, uma pessoa busca a simbiose como uma 

forma de evitar a ansiedade – em especial o medo da 

separação. Assim, as saídas para a simbiose são sempre 

formas de lidar com a ansiedade e de se livrar dela. 

Mas por que usar contos de fadas como uma maneira de 

explorar as formas de se livrar da ansiedade e da 

simbiose? Na psicologia junguiana, vemos os contos como 

representações simbólicas de problemas comuns à maioria 

dos seres humanos, assim como representações de formas 

viáveis de se solucionar esses problemas. Os contos de 

fadas lidam com algo que quebra o fluxo contínuo da vida 

– um problema normalmente descrito na situação inicial 

do conto – e sugerem um caminho de desenvolvimento 
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que atravesse e supere o problema, em direção a uma nova 

vida. Todos sabemos que no caminho da maturidade nós 

damos algumas voltas, expomo-nos a riscos e tomamos 

muitas rasteiras. Nossos caminhos ao longo da vida não 

são menos perigosos do que aqueles com que se deparam 

os personagens das lendas. Nós, da escola junguiana, 

vemos os protagonistas destas como modelos, que nos 

demonstram como poderemos suportar uma situação 

problemática ou persistir em um caminho no qual as 

possibilidades para se resolver os problemas acabam 

surgindo. Ao nos aproximarmos de tais contos, fazemos 

uso de um “nível subjetivo” de interpretação, que 

adaptamos do nosso trabalho com os sonhos, no qual cada 

figura que aparece pode ser vista como um traço da 

personalidade do sonhador. Justamente por isso, cada 

personagem do conto pode ser visto como um traço de 

personalidade do protagonista. Por exemplo, quando uma 

mulher se encontra com uma bruxa em um conto de fadas, 

dizemos que ela está encontrando seu próprio lado bruxa. 

Em nossas interpretações, tentamos entrar na estrutura 

narrativa dos contos de fadas, em sua linha de 

desenvolvimento global, não só naquelas cenas nas quais o 

protagonista tem participação direta ou indireta na ação. 

Também levamos a sério os símbolos, empregando o 

método da amplificação para descobrir o que um símbolo 

específico possa significar. O que isso quer dizer é que 

buscamos posicionar o símbolo no contexto de contos 

paralelos que se incluem no mesmo tema-rubrica, 

refletimos sobre os momentos da história nos quais o 

símbolo teve alguma função, e consideramos os contextos 

interpretativos nos quais ele foi utilizado. Por meio da 

amplificação, as características gerais do significado de 

um símbolo vêm à tona.2 
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Os contos de fadas vêm sendo interpretados de muitas 

maneiras diferentes, segundo os métodos de cada 

disciplina, como o estudo das línguas germânicas e da 

literatura, o estudo do folclore, a sociologia e a psicologia. 

O conto pode ser abordado a partir de todas essas 

perspectivas. Aspectos diferentes do conto tomam maior 

importância, dependendo do ângulo adotado. 

Logicamente, o ideal seria que pudéssemos levar todos os 

pontos de vista em consideração, bem como incluir o 

pensamento de vários comentadores, já que a própria 

personalidade do intérprete exerce uma grande influência 

na interpretação. Também não podemos nos dar ao luxo de 

esquecer o fato de que os contos de fadas, por serem 

compostos de imagens, nunca são unidimensionais. Na 

medida em que mais níveis emergem, a imagem vai se 

tornando mais e mais misteriosa, e vai se tornando cada 

vez mais difícil de se chegar a uma interpretação 

definitiva. Isso é o que torna a interpretação dos contos tão 

estimulante; as possibilidades nunca acabam. O critério 

que eu utilizo para uma interpretação bem-sucedida e 

defensável é se ela é ou não consistente e eficaz em dar 

um significado para uma variedade de detalhes diferentes 

que de outra forma não fariam sentido. No mínimo, uma 

interpretação deveria estimular a reflexão ou revelar as 

contradições. De qualquer modo, não existe algo como 

uma interpretação “correta”. 

A interpretação não é nem a única nem a mais 

importante maneira de se conhecer ou de se engajar nos 

contos de fadas. A utilização da imaginação ativa, da 

pintura, do desenho, ou a reflexão sobre os contos são 

métodos igualmente importantes para permitir que eles 

estimulem nosso crescimento emocional. 

Verena Kast 



1 Tradução literal do título original. (Nota do editor) 

2 Comentários metódicos adicionais sobre a 

interpretação de contos de fadas podem ser encontrados 

em M. Jacoby, V. Kast, I. Riedel,Witches, Ogres, and the 

Devil’s Daughter: Encounters with Evil in Fairy Tales, p. 

40s.; M.-L. von Franz escreveu algumas interpretações 

exemplares de contos de fadas para a escola junguiana, por 

exemplo,Problems of the Feminine in Fairy Tales. 

A ANSIEDADE E FORMAS DE LIDAR COM ELA 

NOS CONTOS DE FADAS 

INTRODUÇÃO 

Os contos de fadas muitas vezes lidam com a ansiedade 

sem falar sobre ela diretamente; na verdade, a ansiedade é 

raramente mencionada nos contos. Mas quando ouvimos 

um conto e nos aprofundamos no seu imaginário, muitas 

vezes nos encontramos temendo pelo futuro do herói ou da 

heroína: o perigo do envenenamento espera por Branca de 

Neve a cada curva, Hansel e Gretel são abandonados, a 

bruxa lança uma torrente de ira sobre Gretel. Quando o 

protagonista sobrevive ao perigo, damos um suspiro, 

aliviados, pois nós também sobrevivemos a outro ataque 

de ansiedade. A partir dessa perspectiva, então, 

praticamente não há um conto de fadas que não lide com a 

ansiedade. Olhando para nós mesmos através do conto de 

fadas – que nos apresenta dilemas humanos típicos e nos 

permite imaginar caminhos para sairmos deles –, 

percebemos que somos confrontados pela ansiedade em 

todos os passos do nosso caminho. 

A ansiedade pertence à condição humana; se adotamos a 

lógica de todos esses contos nos quais alguém “se põe a 

caminho para aprender a ter medo”, podemos até dizer que 

https://ler-online.saraiva.com.br/reader_saraiva/#footnote-33946-1-backlink
https://ler-online.saraiva.com.br/reader_saraiva/#footnote-33946-2-backlink


isso é o que nos torna humanos. O primeiro conto dessa 

coleção de interpretações – um conto islandês chamado “O 

rapaz sem medo” – nos fornece o exemplo mais claro 

desta “educação na ansiedade”. No entanto, também 

explorarei esse tema em ensaios sobre as histórias dos 

irmãos Grimm, “A moça dos gansos” e “A ondina do 

lago”, e sobre o conto germânico “Paletó cinza”. 

O RAPAZ SEM MEDO 

Ser humano é ter medo 

Era uma vez um rapaz muito insolente que não tinha 

medo de nada. Isso deixava seus pais e familiares muito 

preocupados, pois não importa o que pedissem para ele 

fazer, ele nunca tinha o menor receio de que algo ruim 

pudesse lhe acontecer. Por fim, eles desistiram e o levaram 

ao pastor da vila, que haviam decidido que seria a pessoa 

certa para ensiná-lo a ter medo. 

Porém, logo que o garoto foi recebido pelo pastor, ficou 

claro que ele não aprenderia a ter medo ali também, não 

importa o quanto o pastor se esforçasse. O garoto era tão 

rebelde ou desrespeitoso com o pastor quanto ele havia 

sido com seus familiares. Ainda assim, o tempo passou e 

os esforços do pastor para ensinar o rapaz a ter medo se 

mostraram ineficazes. 

No entanto, em um dia de inverno, o pastor finalmente 

viu a oportunidade de ensinar o garoto a ter um pouco de 

medo. Por coincidência, havia três defuntos na igreja 

esperando pelos seus sepultamentos. Como os corpos 

haviam chegado tarde da noite, eles tiveram de ser 



guardados no santuário naquela noite. Naqueles dias, 

ainda se usava enterrar o morto sem caixão, e assim eles 

foram simplesmente cobertos pelas mortalhas. O pastor 

trouxera-os para a igreja e deixara-os estendidos 

transversalmente na nave, um ao lado do outro, com muito 

pouco espaço entre eles. Naquela noite, no presbitério, o 

pastor disse ao garoto: “Dê uma corrida até a igreja, meu 

filho, e traga-me o livro que está sobre o altar”. 

O garoto – que era prestativo mesmo sendo impudente – 

fez imediatamente o que lhe mandaram fazer. Ele foi até a 

igreja, destrancou a porta e começou a caminhar pela nave 

em direção ao altar. Mas, depois de alguns passos, ele 

tropeçou em alguma coisa. Depois de apalpar um pouco, 

percebeu que era um corpo humano. Sem se perturbar, ele 

prontamente empurrou o corpo para o espaço entre os 

bancos da igreja, para tirá-lo do seu caminho. Depois, 

continuou adiante, tropeçando no segundo corpo, com o 

qual ele lidou da mesma forma indiferente com a qual 

havia lidado com o primeiro. O mesmo aconteceu com o 

terceiro defunto, que ele tirou do seu caminho da mesma 

forma, empurrando-o para o espaço entre os bancos da 

igreja. Quando finalmente chegou no altar, ele pegou o 

livro que o pastor queria, caminhou alegremente de volta 

pela nave agora desimpedida, trancou a igreja de novo e 

voltou ao presbitério. Quando o pastor lhe perguntou se 

ele havia notado alguma coisa diferente, o garoto 

respondeu que não. 

“Você quer dizer que você não viu os defuntos no chão 

da nave? Eu me esqueci de lhe contar sobre eles”, disse o 

pastor. 

“Ah, os defuntos”, respondeu o garoto. “É, eu os vi sim. 

Eu não sabia do que você estava falando a princípio, 

pastor.” 



“Bom, e como foi que você os viu?”, perguntou o 

pastor. “Eles não estavam no seu caminho?” 

“Ah, isso não foi nenhum problema”, disse o garoto. 

“Então, como foi que você passou por eles?” 

“Eu os tirei da nave, empurrando-os para os espaços 

entre os bancos da igreja, que é onde eles estão agora.” 

Ao ouvir aquilo, o pastor parou de fazer perguntas e 

apenas balançou a sua cabeça. Na manhã seguinte, ele 

disse ao rapaz: “Você precisa ir embora daqui. Eu não 

posso mais hospedá-lo na minha casa. Você é ímpio e não 

tem nenhum respeito pela paz dos mortos”. O garoto não 

tinha o que dizer a esse respeito e então se despediu 

educadamente do pastor e de todos os habitantes do 

vilarejo. 

Assim, ele vagou por algum tempo, sem saber onde 

ficar. Parando em uma estalagem uma noite, ele ficou 

sabendo que o bispo de Skalholt havia morrido. Então, ele 

resolveu dar uma voltinha por lá e, ao chegar a noite, 

pediu abrigo na casa do bispo. As pessoas de lá 

ofereceram-lhe casa e comida com a maior satisfação, mas 

disseram-lhe que ele teria de se cuidar sozinho. Do que 

deveria ter medo? O garoto perguntou. Desde a morte do 

bispo, as coisas em Skalholt haviam tomado um rumo 

estranho, eles disseram. Quando a noite caía, apareciam 

fantasmas, e ninguém conseguia ficar ali por perto. “Agora 

é que eu vou ficar mesmo”, disse o garoto. 

As pessoas insistiram para que ele não falasse de uma 

maneira tão impudente, e advertiram-no de que realmente 

não seria nada legal estar por perto quando começasse a 

assombração. Ao escurecer, todos foram embora, exceto o 

rapaz. Com os corações pesados, eles se despediram dele, 

acreditando que nunca mais o veriam. 



O jovem ficou sozinho e se divertiu. Quando ficou 

escuro, ele ascendeu uma lanterna e caminhou por toda a 

casa, inspecionando-a. Por fim, ele chegou à cozinha. 

Como era muito bem abastecida! Gordas carcaças de 

carneiro dependuradas uma atrás da outra e muitos outros 

mantimentos deliciosos. Como não comia carne seca há 

um bom tempo, o garoto teve uma enorme vontade de 

comer a carne, só de olhar para aquela enorme quantidade 

pendurada na cozinha. Então, ele cortou um pouco de 

lenha, fez um fogo, colocou água para ferver e cortou uns 

pedaços de carneiro. 

Até então, não havia nenhum sinal de fantasmas. Mas 

ao colocar a carne na panela, o garoto ouviu uma voz 

surda vinda da chaminé. “Posso descer?”, a voz 

perguntava. 

“Por que você não deveria descer?”, respondeu o rapaz. 

Neste momento, a terça parte superior do corpo de um 

homem caiu da chaminé – cabeça e ombros, junto com os 

braços e as mãos. Ele permaneceu no chão sem se mexer 

por um tempo. Depois, o garoto ouviu mais uma vez uma 

voz profunda, ecoando da chaminé: “Posso descer?”, ela 

perguntava. 

“Por que você não deveria descer?”, o rapaz respondeu 

mais uma vez. Dessa vez, o tronco de um homem caiu da 

chaminé, parando perto do primeiro pedaço. 

Ainda por uma terceira vez o jovem ouviu a pergunta: 

“Posso descer?”. E mais uma vez ele foi cordial em seu 

convite: “Por que você não deveria descer? Talvez você 

precise de algo em que se apoiar!”. Tão logo ele disse isso 

apareceram as pernas de um homem pela chaminé. Elas 

eram enormes, do tamanho certo para se encaixarem nas 

outras partes. Agora, todos os pedaços estavam quietos lá 



no chão. O garoto estava ficando entediado, e começou a 

pisar neles, perguntando: “Agora que vocês estão juntos, 

por que vocês não vão dar uma voltinha?”. Ao ouvir isso, 

os pedaços se ajuntaram em um homem gigantesco, que 

saiu andando para fora da cozinha sem dizer uma palavra. 

O garoto seguiu aquele homem enorme até a sala. Lá, 

ele viu o homem destrancar um baú enorme cheio de 

moedas. O fantasma enchia a mão de moedas e jogava-as 

no chão por cima de seu ombro. Ele continuou fazendo 

isso até que o baú se esvaziasse por inteiro. Depois ele foi 

até a pilha que se formara atrás dele e começou a jogar as 

moedas de volta no baú. O garoto ficou ali por todo o 

tempo que durou esse jogo estranho, observando as 

moedas de ouro rolando pelo chão. 

Ao chegar perto do fim da noite, o fantasma acelerou o 

seu passo. Agora, ele jogava as moedas no baú de maneira 

frenética, e corria atrás das moedas que haviam rolado 

pelo chão. Rapidamente, o rapaz percebeu que o fantasma 

estava correndo porque sabia que a alvorada estava se 

aproximando. E, com efeito, uma vez que o dinheiro todo 

estava de volta no baú, o fantasma apressou-se em ir 

embora. Mas o garoto o parou, assegurando-lhe que não 

havia nenhum motivo para ter pressa. “Ah, tem sim”, disse 

o fantasma. “Já é quase dia.” O fantasma agora tentava 

passar pelo garoto, mas o garoto impedia a sua passagem. 

O fantasma se enfureceu e agarrou o rapaz. Coisas 

terríveis aconteceriam se o garoto entrasse no seu 

caminho, ameaçou o fantasma. Ele começou, então, a 

bater no garoto com violência. Sabendo que era, de longe, 

o mais fraco dos dois, o garoto fez tudo o que podia para 

escapar dos golpes mais fortes e continuar de pé. 

As coisas continuaram assim por um bom tempo. 

Finalmente, com as costas para a porta aberta, o fantasma 



tentou levantar o rapaz para jogá-lo no chão de uma só 

vez. Vendo que sua morte era iminente, o garoto recorreu 

à sua astúcia. Com todas as suas forças, ele se jogou 

contra o fantasma, derrubando-o de costas, para dentro da 

porta aberta. Na hora em que a cabeça do fantasma caiu do 

lado de fora, a luz do dia brilhou em seus olhos e ele se 

partiu em dois e se desintegrou. 

Embora um pouco dolorido e machucado, o garoto 

começou imediatamente a fazer duas cruzes de madeira, as 

quais ele fixou no chão, dos dois lados da soleira da porta, 

para marcar o lugar onde as duas metades do fantasma 

haviam desaparecido. Depois, ele se deitou e dormiu até 

os amigos do bispo retornarem. 

Quando eles viram que o rapaz ainda estava vivo, eles o 

saudaram com entusiasmo e perguntaram-lhe se ele não 

havia visto nenhum fantasma. Ele disse que não, mas eles 

se recusaram a acreditar nele. 

Naquele dia, ele ficou na casa do bispo e descansou. Ele 

não só estava exausto demais para se mexer depois de sua 

luta com o fantasma, como também os amigos do bispo 

não o deixaram ir embora, pois ele lhes havia restaurado a 

coragem. Quando eles se preparavam para ir embora 

naquela noite, o garoto tentou assegurar-lhes de que o 

fantasma não os perturbaria mais. Mas não teve jeito – 

eles se foram. Pelo menos eles não se preocuparam tanto 

com ele desta vez. De fato, naquela noite o garoto dormiu 

um sono profundo, e quando o pessoal voltou na manhã 

seguinte e perguntou sobre o fantasma, ele lhes garantiu 

que não havia visto nada. Aí, ele contou tudo o que havia 

acontecido na primeira noite e mostrou a eles as cruzes de 

madeira e o baú de ouro para comprovar a sua história. 

Parabenizando o garoto por sua coragem, eles pediram que 

ele pegasse o quanto quisesse de dinheiro e mantimentos, 



como recompensa, e convidaram-no a ficar em Skalholt 

por quanto tempo ele quisesse. Ele agradeceu, mas 

declinou a oferta deles, dizendo que planejava partir pela 

manhã. Naquela noite, todos dormiram novamente na 

casa, sem nenhum sinal de perigo ou do fantasma. 

De manhã, o rapaz juntou suas coisas, apesar dos 

pedidos sinceros do pessoal para que ele ficasse. Ele não 

era mais necessário, como dissera a eles. Assim, ele foi 

embora de Skalholt e viajou para o norte, para os campos 

de pastagem de verão. 

Por algum tempo, depois de chegar a este novo local, 

nada de diferente aconteceu. Mas um dia, enquanto 

explorava o lugar, ele se deparou com uma caverna. Ao 

entrar, percebeu que ela estava vazia. Porém, em uma 

câmara lateral, encontrou doze camas – seis de um lado e 

seis de outro. As camas ainda não haviam sido arrumadas, 

e como ainda era dia e o rapaz imaginou que os donos 

provavelmente não voltariam tão cedo, ele começou a 

arrumá-las. Depois, ele se deitou na última cama da 

direita, cobriu-se bem e caiu no sono. Depois de algum 

tempo, ele foi acordado por uma grande comoção de um 

grupo de homens que entraram na caverna e começaram a 

conjeturar sobre quem havia prestado aquele serviço para 

eles. Quem quer que fosse, havia ganho a sua gratidão, 

eles disseram. Logo depois disso, eles comeram o jantar e 

se prepararam para dormir. Mas quando o homem cuja 

cama era a última da direita puxou as cobertas para se 

deitar, ele encontrou o rapaz deitado em sua cama. Agora, 

todos os homens se juntaram para agradecer ao rapaz pelo 

serviço prestado e conversaram com ele para que ele 

ficasse com eles na casa. Eles explicaram que tinham de 

sair de casa todo dia de manhã, ao nascer do sol, ou então 

seus inimigos os encontrariam e os atacariam. Por isso eles 



nunca tinham tempo para as tarefas da casa e ficariam 

muito gratos se o rapaz consentisse em ficar por lá e 

ajudá-los nessas tarefas. 

O jovem concordou em ficar com os moradores da 

caverna. Mas ele estava curioso a respeito de uma coisa. 

Como é que eles se metiam em lutas tão terríveis todos os 

dias? Eles explicaram que a batalha com seus inimigos 

sempre existiu, desde que conseguiam se lembrar. Embora 

eles fossem sempre os vitoriosos, ultimamente seus 

adversários insistiam em ressuscitar de manhã, renovados 

e mais cheios de brutalidade e malícia do que antes. Com 

certeza eles sofreriam um ataque em sua própria casa se 

não se levantassem e se preparassem para a batalha com o 

nascer do sol, eles explicaram. Depois, eles se deitavam e 

dormiam até a manhã seguinte. 

Quando o sol nasceu, os homens se armaram e saíram, 

mas não sem antes pedir ao garoto que vigiasse a caverna 

e fizesse alguns serviços domésticos enquanto eles 

estivessem fora. Embora ele tivesse concordado com 

alegria, tão logo os homens partiram, ele os seguiu até a 

floresta de nogueiras, onde as batalhas aconteciam. Depois 

de examinar o campo de batalha, ele voltou correndo para 

a caverna e arrumou as camas, varreu o chão e deu conta 

de todas as outras tarefas. 

Quando os homens retornaram naquela noite, esgotados 

pela batalha, eles agradeceram ao rapaz por tomar conta de 

tudo tão bem. Depois de jantar, eles adormeceram 

imediatamente – todos exceto o rapaz, que ficou acordado 

pensando no que aconteceria se os inimigos resolvessem 

atacar à noite. Assim, quando ele viu que todos os seus 

anfitriões estavam dormindo, ele se levantou, escolheu 

algumas armas e deixou a caverna. Ele chegou ao campo 



de batalha pouco antes da meia-noite, mas não viu nada a 

não ser corpos mortos e cabeças cortadas. 

Depois de algum tempo, entretanto, ele viu uma mulher 

surgir de uma montanha não muito longe do campo de 

batalha. Ela vestia um casaco azul e carregava uma lata. O 

rapaz ficou observando-a ir direto para o campo de 

batalha, ajoelhar-se ao lado de um dos guerreiros mortos, e 

passar alguma coisa que estava dentro da lata na parte 

superior do seu tronco e embaixo do seu pescoço. Depois, 

ela colocou a cabeça dele de volta no corpo. 

Imediatamente, o defunto se assentou e voltou à vida! Ah, 

pensou o rapaz. Agora ele compreendia como os 

adversários dos seus amigos voltavam à vida. A mulher 

ainda reviveu mais uns dois ou três outros corpos da 

mesma maneira antes que o garoto a atacasse e abatesse. 

Depois, ele matou os homens que ela havia trazido de 

volta à vida e experimentou para ver se ele podia fazer o 

mesmo. De fato, passando um pouco daquela substância 

nos seus pescoços, ele descobriu que o truque funcionava 

tão bem com ele quanto com ela. Pelo resto da noite, ele 

continuou brincando desse mesmo jogo, revivendo os 

defuntos para depois matá-los novamente. 

Ao acordarem na alvorada, os amigos do garoto ficaram 

consternados ao perceberem o sumiço do rapaz junto com 

suas melhores armas. Contudo, ao chegarem no campo de 

batalha, preparados para a luta do dia, eles se regozijaram 

ao ver seus inimigos mortos no chão! Quando encontraram 

o jovem, saudaram-no com alegria, perguntando-lhe o que 

o havia levado até aquele lugar. O garoto contou-lhes tudo 

o que acontecera. Ele mostrou-lhes a lata de ungüento que 

a mulher-elfo usara para reviver os mortos e, passando um 

pouco do ungüento em um dos mortos, colocou sua cabeça 



de volta no corpo. Tão logo o defunto se levantou, os 

homens o cortaram de novo. 

Agora, os moradores da caverna agradeceram ao rapaz 

com profusão pela sua coragem, convidando-o a ficar com 

eles pelo tempo que ele quisesse e oferecendo-lhe dinheiro 

por seus feitos. Ele aceitou o convite com alegria. 

Isso os deixou tão felizes que eles começaram a celebrar 

ruidosamente. Como agora eles tinham o poder de trazer o 

outro de volta à vida, eles acharam que seria divertido ver 

como é que era morrer. Então, começaram a matar um ao 

outro alegremente, aplicando depois o ungüento e 

trazendo-o à vida. Eles se divertiram dessa maneira por 

algum tempo. 

Houve uma hora em que eles cortaram a cabeça do 

rapaz e a colocaram de volta de trás pra frente. Quando o 

rapaz reviveu e olhou para as suas costas, ficou furioso 

com o pavor que sentiu. Finalmente, ele encontrara algo 

verdadeiramente assustador! Implorando para ser liberado 

de sua tortura, ele prometeu aos seus libertadores qualquer 

coisa que eles quisessem. Na mesma hora, eles arrancaram 

a sua cabeça e a colocaram na posição correta. Quando o 

garoto voltou à vida de novo, ele estava tão insolente 

quanto antes. 

Depois, os amigos empilharam os corpos de todos os 

seus inimigos mortos e queimaram-nos, junto com o corpo 

da mulher-elfo. Em seguida, foram até a montanha de 

onde ela havia surgido, roubaram todo o tesouro que 

encontraram lá e levaram-no para a sua caverna. O jovem 

rapaz permaneceu com eles depois disso, e não há mais 

histórias para contar sobre ele. 

__________ 



Esse conto de fadas possui um paralelo direto com o 

conto dos irmãos Grimm, “História do jovem que saiu 

pelo mundo para aprender o que é o medo”,1 variantes 

desse tema são encontradas no mundo inteiro. Embora os 

feitos do herói não sejam idênticos em todas as versões, os 

grandes obstáculos descritos nos contos são uma 

constante. Depois de lermos uma certa quantidade desses 

contos, temos a sensação de que o autor gosta bastante de 

se identificar com esse herói insolente. Desse modo, 

podemos supor que esse é um tipo de personalidade que 

incorpora algum tipo de ideal, apesar dos contos deixarem 

claro desde o início que a falta de medo é, na verdade, um 

defeito e, por isso, o garoto é inumano, ou melhor, pré-

humano. Esses contos descrevem um processo de 

desenvolvimento que, embora culmine com o protagonista 

aprendendo a sentir ansiedade e terror, nunca exige que ele 

perca a sua coragem. Em muitas versões, o protagonista 

começa um relacionamento com a mulher que ele 

conquista através de seus atos de coragem – apesar do fato 

disso parecer um desvio de seu objetivo principal, quer 

dizer, conhecer o medo. Assim, da perspectiva do conto, 

existe uma ligação estreita entre a habilidade de sentir 

ansiedade e a habilidade de entrar em relacionamentos. 

Por qual tipo de processo de crescimento passa o rapaz 

que tem como objetivo experimentar ansiedade e terror? 

No início, o conto não nos dá nenhuma indicação de que o 

garoto esteja preocupado com a sua falta de ansiedade; 

apenas seus pais e parentes é que estão preocupados com 

isso. E o que mais parece perturbá-los é o fato de a falta de 

medo do rapaz privá-los de uma autoridade sobre ele. 

Desesperados, os pais mandam o garoto para o pastor. 

Antigamente, essa era uma opção comum: quando os pais 

não conseguiam mais lidar com seus filhos, eles muitas 
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vezes os enviavam para os pastores, para serem 

endireitados. Em um nível superficial, o conto retrata uma 

necessidade de autoridade. O pastor é quem deve 

encontrar uma forma de instilar o medo no garoto. O medo 

está, portanto, ligado não só à autoridade, mas também ao 

religioso e ao divino. A tarefa do pastor nos traz à mente 

tudo o que se quer dizer com a expressão “o medo de 

Deus”. Ela está associada à necessidade de cada um de 

encontrar o seu lugar em relação ao numinosum e à vida 

humana como um todo. Lutero, por exemplo, começou sua 

interpretação dos Dez Mandamentos com a frase, “Nós 

deveríamos temer e amar a Deus...” Um garoto como o 

nosso herói, que não possui a menor idéia do que seja o 

medo ou a sensação de perigo, irá se identificar com todas 

as coisas tremendas e onipotentes. Deste modo, o pastor 

pode até ajudar com esse problema, ao demonstrar uma 

relação mais saudável com o transcendente do que a 

identificação direta do garoto com ele. 

Contudo, no nosso conto, o pastor falha em sua missão. 

Acreditando que o confronto com a mortalidade irá chocar 

o rapaz insolente e tirá-lo de suas fantasias de onipotência, 

o pastor arma para que ele tropece em um grupo de 

cadáveres. E, de fato, no final é a consciência da 

transitoriedade e da mortalidade que dão ao garoto sua 

primeira prova do terror. 

Entretanto, embora o encontro na igreja possa ter sido 

um primeiro passo em direção ao medo, nesse ponto o 

choque desejado não acontece. De fato, o jovem lida com 

os mortos como se eles fossem bonecos de madeira, não 

demonstrando nenhuma sensibilidade em relação a eles. 

Talvez não seja mera coincidência que essa parte do conto 

aconteça no inverno. A obscuridade temporária da vida 



nessa época do ano sugere uma repressão da ansiedade e 

de outros sentimentos, tais como o respeito aos mortos. 

O episódio com o pastor marca a primeira tentativa do 

garoto de lidar com o problema da morte. Depois disso, 

ele é mandado embora – o que, na linguagem dos contos 

de fadas, significa que ele deve continuar com seu 

processo de crescimento. 

Que tipo de pessoa se esconde atrás da fachada de 

coragem desse rapaz? O conto o descreve como uma 

pessoa insolente e impudente, mas também como alguém 

surpreendentemente útil, brincalhão, curioso e indomável. 

Se ele tem fome, ele encontra algo para comer; se ele sente 

falta de aventura, ele vai em busca dela. Sem ter medo de 

nada, ele é temido por aqueles à sua volta, que se 

encolhem de medo perante sua falta de limites. 

Uma função da ansiedade é nos tornar conscientes dos 

nossos limites. É realmente sensato, por exemplo, o sujeito 

sentir algumas trepidações ao escalar uma montanha 

perigosa, pois ele poderia facilmente sofrer uma queda 

fatal. 

O rapaz da nossa história se julga onipotente. Isso não 

quer dizer que ele pretenda impor o seu poder sobre os 

outros – pelo menos não conscientemente –, mas apenas 

que ele acredita que o mundo esteja ao seu dispor; ele 

pode confiar em seus próprios poderes para obter o que 

quer que ele deseje ou necessite. Foram essa confiança, 

expansibilidade e força indiscriminadas, até mesmo 

ingênuas, que “restauraram a coragem” do povo de 

Skalholt. 

Eu fico intrigada com essa juventude infatigável. Com 

seu sentimento de liberdade e força, ele inspira “coragem” 

em mim também. Mas ele também me assusta. Talvez a 



intenção secreta desse conto seja a de afetar a audiência 

dessa forma. Ao retratar um personagem que está 

completamente livre da ansiedade, ele desperta em nós o 

desejo por uma vida sem medo, audaciosa e ousada, pela 

excitação de ser levado por uma corrente constante de boa 

sorte. E, ao mesmo tempo, o personagem evoca em nós o 

oposto da coragem – quer dizer, o medo. 

Consideremos o herói desse conto como alguém que 

precisa dar um passo significativo em direção a uma maior 

maturidade. Inconsciente dos seus limites, convencido de 

que nunca falhará, e imbuído de uma força enorme, o 

rapaz é o retrato de uma personalidade levemente 

maníaca. Embora ele pareça sortudo, ele é extremamente 

agitado; falta ao seu ser alguma dimensão essencial. 

Falando de outra forma, ele é uma pessoa protegida – e 

presa – em um espaço maternal positivo. Cercado e cego 

de tal forma, ele reprime a consciência do lado obscuro do 

reino materno: o útero como um lugar de morte. As 

pessoas cujas vidas são controladas dessa forma 

normalmente sofrem de tédio e de uma sensação de vazio, 

ainda mais quando não há ninguém ao seu redor para 

admirá-las pelo encantamento que elas possuem em 

virtude de se identificarem com a mãe meramente boa. A 

tais pessoas falta um sentido de transitoriedade da vida e, 

por conseguinte, um sentido do peso e da importância do 

momento presente. 

Desse modo, o herói desse conto será enviado em uma 

jornada para confrontar figuras religiosas e a morte. Seu 

próximo teste acontecerá em Skalholt. 

“Skalholt” é um nome rico em simbolismo; traduzido 

para o inglês significa “Skull Hill” [montanha da caveira]. 

Quando o conto anuncia que o bispo morreu, fica claro 

que estamos próximos de encontrar o mistério da morte e 



do além de uma outra forma. O bispo representa uma 

“autoridade” até “maior” do que o pastor. Desde a morte 

do bispo, como nos dizem, as noites têm sido 

assombradas. Na mitologia, uma figura “assombra” um 

lugar quando ela não consegue encontrar paz, mas se 

alguém reconhece suas necessidades, o fantasma 

normalmente consegue ser redimido. Essas figuras 

assombrosas podem ser vistas como aspectos do 

inconsciente que, tendo sido reprimidas anteriormente, 

foram mais uma vez ativadas e agora exigem um 

reconhecimento da consciência. Por exemplo, nós dizemos 

que “algo está nos assombrando” quando nos sentimos 

perturbados, confusos e preocupados devido a uma energia 

que não conseguimos definir de uma forma mais precisa. 

O fantasma na nossa história faz a sua aparição depois 

de o rapaz cortar uns pedaços de carne seca e colocá-los 

para cozinhar. O garoto quer comer, e há bastante comida 

disponível nessa cozinha bem abastecida. No entanto, seu 

“encontro com o fantasma” impede que ele se alimente. 

Nos contos de fadas, é muito comum os fantasmas 

entrarem nas casas pelas chaminés. As bruxas, também, 

entram e saem das casas pelas chaminés, assim como as 

almas dos mortos. Isso pode ter alguma coisa a ver com a 

semelhança entre as chaminés e as cavernas, um símbolo 

freqüente do reino das sombras e das almas. A escuridão 

da chaminé sugere a mesma coisa. O fogo e, em especial, 

a fumaça ascendente também estão associados ao reino 

dos espíritos. Com relação à lareira, ela não só simboliza o 

centro da família e da sociedade humana, como também a 

transformação. 

Em nosso conto, o fantasma que cai da chaminé produz, 

de fato, uma transformação. Suas três partes lembram os 

três cadáveres na igreja na primeira parte do conto. No 



entanto, ao condensar os três corpos separados em um 

corpo com três partes, o conto sugere que o problema 

central da história agora está ficando mais focalizado. E o 

fato desses pedaços caírem justamente na frente do 

protagonista, em vez de permitir que eles fossem deixados 

de lado, sugere que o problema também está se tornando 

mais urgente e opressor. 

Pode-se imaginar que o confronto do rapaz com os 

cadáveres na igreja tenha sido tão perturbador que fez com 

que ele suprimisse por completo qualquer sinal de 

ansiedade. Sob esse aspecto, o encontro poderia ser 

comparado com interpretações particularmente 

perspicazes feitas em terapia. Por exemplo, se, em um 

humor hipomaníaco, o terapeuta identifica de forma 

prematura um medo de mortalidade no paciente, o impacto 

emocional pode ser tamanho que o paciente o reprime por 

completo. Mas assim como os cadáveres foram 

empurrados para o lado só para reaparecer mais tarde, da 

mesma forma o insight que causou tanta ansiedade durante 

a terapia é aos poucos reconhecido pela consciência. 

É impressionante ver como o garoto lida com o corpo 

desmembrado – como se fosse a coisa mais comum do 

mundo. Ele não vê o fantasma como algo perigoso, 

intrusivo ou estranho; ele até o encoraja a se recompor 

para que possa readquirir a sua mobilidade. Aqui nós 

vemos as vantagens de uma atitude ingênua: livre da 

necessidade de se defender, o rapaz pode ser um mero 

espectador do que está acontecendo. Porém, podemos 

também ver as desvantagens dessa atitude: sem nenhuma 

noção de perigo, o garoto pode muito bem perder sua vida 

na batalha com o fantasma. 

Contudo, antes de prosseguirmos, vamos dar uma 

parada para investigar a natureza desse fantasma. Que tipo 



de problema ele representa? Que tipo de complexo 

psicológico espera para ser resolvido e redimido? 

Comecemos dizendo que as ações do fantasma revelam 

alguma coisa sobre a natureza do problema enquanto as 

ações do rapaz – a forma como ele lida com o fantasma – 

revelam alguma coisa sobre a forma como o problema 

pode ser manejado. O fantasma é um homem enorme que 

se comporta de maneira autônoma, até mesmo obsessiva, 

seguindo um tipo de “vontade cega”. Em seu artigo “A 

energia psíquica”,2 Jung descreveu os espíritos como 

complexos autônomos que ainda não foram integrados à 

consciência. Esses complexos são revelados quando 

fazemos deles o tema de uma imaginação ativa – por 

exemplo, quando desenhamos ou pintamos um quadro do 

que quer que esteja nos assombrando, nossas dúvidas, 

nossas tensões ou nossos anseios. Da mesma forma, na 

nossa história o problema da ansiedade e da morte são 

retratados em uma série de gestos simbólicos encenados 

por um homem enorme. Eles incluem entrar em uma sala 

onde há um baú cheio de dinheiro, retirar todas as moedas 

jogando-as por sobre o ombro, depois virar-se e desfazer o 

que se acabou de fazer, jogando todas as moedas de volta 

ao baú. 

O “fantasma que conta dinheiro” é um tema freqüente 

na literatura popular. Ele ilustra a idéia de que aqueles que 

se agarram ao dinheiro buscando uma segurança durante a 

vida continuam se agarrando a ele quando suas vidas se 

acabam. Esse tema pode ser interpretado como um 

conselho para abrirmos mão do dinheiro agora se não 

quisermos ficar contando dinheiro por toda a eternidade. 

Nosso conto ilustra claramente a desgraça de um destino 

desses. A ação do fantasma de jogar as moedas por sobre o 
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ombro e depois ajuntá-las novamente é, de fato, um ato de 

Sísifo. 

Se examinamos esse tema de se jogar algo fora à luz da 

sua ocorrência em outros contos, ficamos com a impressão 

de que ele está ligado ao sacrifício. Por exemplo, em 

vários contos, o herói, em uma viagem mágica, deixa para 

trás um monte de objetos que depois crescem até tomarem 

enormes proporções – por exemplo, um arbusto vira uma 

floresta. O objeto sacrificado protege o viajante e pode até 

salvar a sua vida. 

No nosso conto, não está claro que o fantasma jogando 

dinheiro fora implique um sacrifício. De fato, o fracasso 

em se fazer um sacrifício genuíno parece ser uma das 

causas principais da maldição que permeia todo o conto: 

embora a morte tenha forçado o bispo a abrir mão do seu 

dinheiro – e do seu poder – ao morrer, aparentemente ele 

não estava preparado para entregá-lo de boa vontade. 

Assim, nada foi realmente sacrificado – como pode ser 

visto pelo ato do fantasma de ajuntar o dinheiro de modo 

obsessivo depois de tê-lo espalhado. Essa imagem mostra 

o que o bispo (acredito que o fantasma e o bispo sejam 

uma só pessoa) teria de fazer para cumprir suas obrigações 

religiosas, aceitar sua mortalidade e se tornar totalmente 

humano: sacrificar seu dinheiro e seu poder. A maldição 

resulta da sua incapacidade de realizar esse sacrifício. 

A “vontade de ter” representa um medo da perda, da 

mudança e, por fim, uma incapacitação. Como tal, ela 

pode ser vista como uma defesa contra a “transitoriedade” 

(Weischedel).3 Todos precisam morrer e, mesmo 

enquanto vivemos, a morte nos invade por meio da 

transitoriedade da vida. Para enfrentar a transitoriedade da 

vida sem nos resignarmos, precisamos de criatividade, que 

é a vontade de dar forma ao nosso próprio ser. No meu 
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entender, a “vontade de ter” e a “vontade de poder”, que 

está associada a ela, formam a sombra da criatividade. 

Aplicando esses insights à psicologia do indivíduo, 

podemos dizer que aqueles que reprimem energicamente 

sua ansiedade – ou que simplesmente nunca saíram de 

seus sentimentos infantis de onipotência – não possuem 

uma noção de perigo apropriada. Seu estilo é 

hipomaníaco, se não for histérico: impudente, cheio de 

ânimo, ingênuo. Ainda assim, em algum momento eles 

notam que algo está faltando – e está fazendo muita falta. 

Eles podem chegar a essa conclusão sozinhos ou isso pode 

ser apontado por outros, mas de repente eles encontrarão 

problemas enormes com o poder e com a vontade de 

possuir coisas, e também com a necessidade de se 

submeter aos outros. Esses problemas apresentar-se-ão 

com a força de uma agressão real. Notem que somente 

quando o rapaz no nosso conto percebe que está com fome 

– isto é, que algo está faltando – é que o fantasma entra em 

cena. 

Como é que o rapaz lida com esse problema – com esse 

“complexo”? Para começar, ele reconhece o fantasma na 

sua esfera de consciência. Ao prestar atenção primeiro às 

suas partes separadas, ele permite que o espírito se 

“agregue” para que ele possa tornar conhecido o seu 

segredo. O jovem, depois, segue o fantasma pela casa, 

observando a sua obsessão, deixando que ele se revele 

sozinho. Depois de descobrir o segredo do fantasma, o 

rapaz entra em uma batalha com ele. Um verdadeiro 

crescimento da consciência acontece por meio do 

confronto que se segue. 

Para mim, essa passagem do conto se parece com um 

manual de instruções sobre como lidar com um complexo 

opressor: primeiro deixe que o complexo se revele, 



observando onde, quando, e como ele funciona; depois, 

tente atraí-lo para um encontro, tomando cuidado para que 

ele não se refugie na escuridão da noite, pois isso 

significaria perdê-lo para o inconsciente mais uma vez. 

O encontro exige uma grande astúcia do nosso rapaz. 

Isso significa que ele precisa aprender os truques do seu 

oponente e antecipar os seus movimentos; ele precisa se 

identificar com o seu oponente e, ao mesmo tempo, 

mantê-lo a uma certa distância. Na situação descrita pelo 

conto, o problema é desfeito uma vez que ele é 

desmascarado; depois disso, ele não encosta mais ninguém 

na parede, o sujeito está livre para reivindicar os seus 

direitos. Embora o garoto perceba que a luta com o 

fantasma possa custar a sua vida, ele não fica paralisado; 

ele se faz de – e, ainda assim, eu não tenho a impressão de 

que ele ainda se considere – imortal. 

O resultado da luta é que o fantasma se parte em dois 

pedaços. Isso acontece no romper do dia – que quer dizer 

que uma vez que a luz tenha sido jogada sobre o problema, 

ele deixa de existir, pelo menos na sua forma antiga. Na 

história, metade do “problema” se afunda na terra em 

plena luz do dia, enquanto a outra metade se afunda no 

chão dentro da casa, sugerindo que algum aspecto 

psicológico íntimo do problema ainda está para ser 

resolvido. Esse aspecto está associado à metade inferior do 

homem gigante que, como podemos nos lembrar, desceu 

pela chaminé “de ponta-cabeça”. O “lado inferior” do 

problema – correspondente aos órgãos digestivos, 

excretores e sexuais do homem – ainda precisa encontrar a 

paz. A “metade inferior” do corpo é um dos símbolos mais 

poderosos da nossa mortalidade, lembrando-nos 

diariamente de que nós existimos dentro de um ciclo de 



segurar e soltar, de que todas as coisas passam e de que 

nós mesmos somos transitórios. 

Por que precisava ser o bispo a figura simbólica na qual 

o nosso herói confronta o problema de segurar e soltar? 

Por que eu insisto que o fantasma e o bispo são, para todos 

os efeitos, uma única e mesma pessoa? 

Primeiro, consideremos as condições coletivas e 

históricas que podem ter dado origem a esse conto. É 

provável que a história tenha sido escrita em uma época 

marcada por uma onda geral de morte e mortalidade, uma 

propensão a uma vida cara e uma preferência declarada 

pelo poder e pela riqueza, em detrimento de outros 

interesses terrenos. Talvez o conto represente um desdém 

àqueles cuja vocação seria a de cultivar uma relação com o 

além, mas que sucumbiram aos engodos deste mundo. 

Seria difícil, sob o meu ponto de vista, atribuir esses dados 

a uma época específica, já que a igreja tem sido infestada 

por esses abusos ao longo de toda sua história. 

Se, em vez de olharmos para os fatores históricos para 

explicar o conto, olharmos para ele como se representasse 

as partes internas de um indivíduo, poderemos ver o bispo 

como uma figura de autoridade. Então, o fantasma 

representaria um complexo de autoridade reprimido, como 

o que muitas vezes encontramos em pessoas que dizem 

não reconhecer nenhuma autoridade. Escondido por trás 

desse complexo de autoridade e poder é muito provável 

que encontremos um problema religioso. 

Eliminando metade desse problema com a autoridade – 

mas deixando a “parte inferior” para ser resolvida depois –

, o garoto agora vai para os campos de pastagem de verão. 

Aqui no “verão” da vida, o “sonho de uma noite” acontece 

e produz uma mudança decisiva na existência do rapaz. 



O rapaz encontra uma caverna. As cavernas oferecem 

abrigo em um espaço protetor, um reino interno, maternal. 

É por isso que em muitas simbologias ela está associada 

ao nascimento. Pelo mesmo motivo, elas também são 

imaginadas como entradas para o reino dos mortos. Por 

exemplo, os sumérios contam de um reino de sombras em 

uma caverna na Montanha do Mundo. As cavernas 

também são muito importantes nos ritos de iniciação, tais 

como os mistérios de Elêusis. Isso acontece 

provavelmente porque entrar em uma caverna nos dá uma 

impressão de estarmos regredindo, reentrando no útero e 

reemergindo em um segundo nascimento. Nas cavernas, 

podemos imaginar a morte e o renascimento e, por isso, 

elas também são o local simbólico de mudanças 

fundamentais na personalidade. 

Uma transformação elementar também está 

representada na imagem das doze camas. O número doze 

sugere a totalidade (é o número base do sistema 

duodecimal babilônico). Como tal, é um símbolo de 

completude, significando o fim de um ciclo espaço-

temporal. Em doze horas, ou doze meses, um ciclo se 

completa. Contudo, no conto, o número doze é dividido 

em dois – seis camas de um lado e seis de outro. Para 

mim, isso sugere que, embora toda a situação de vida 

esteja para mudar e um novo começo esteja despontando 

no horizonte, o que está por vir pode não ser o nascimento 

de uma totalidade integrada, mas um confronto entre dois 

pólos da realidade: seis contra seis. 

O garoto demonstra aceitar a situação e, ao arrumar as 

camas, prepara o caminho para que os moradores da 

caverna encontrem sua paz. Sua ajuda é então louvada 

com grande entusiasmo. 



Os moradores da caverna estão precisando muito de 

alguém para resolver um problema antigo. Todas as 

manhãs, eles lutam contra seus inimigos. À noite eles 

saem vencedores, simplesmente para descobrir na manhã 

seguinte que seus inimigos estão vivos de novo, e mais 

violentos do que nunca. Assim como o fantasma do bispo 

que demonstrou repetidamente a sua incapacidade de abrir 

mão e o demônio enorme que não estava totalmente 

aniquilado quando se partiu em dois, aqui está algo que se 

recusa a morrer e a reconhecer a sua derrota. Aqui está 

outro conflito “eterno”. 

Se algo não pode morrer, então não pode ser enterrado – 

não pode ser esquecido e perdoado. Uma situação dessas, 

um conflito entre facções hostis, é perpetuada ad 

infinitum. Lembro-me aqui das gangues de rua e de suas 

batalhas sem fim; mesmo depois de uma das gangues 

“vencer”, seus membros não encontram paz e rapidamente 

retomam a sua guerra. Eles normalmente o fazem com 

uma certa inconsciência, talvez respondendo a um 

sentimento que está sempre à espreita, de que o vencedor 

não é um vencedor por completo, mas também, até certo 

ponto, um perdedor. 

O que está na raiz desse conflito eterno no nosso conto? 

O que faz com que os homens mortos sempre voltem à 

vida? O que ou quem está por trás disso? 

É, como nos contaram, uma mulher vestida em um 

casaco azul quem emerge de uma montanha, carregando 

uma lata de ungüento para reviver os mortos. Embora o 

conto a identifique como uma mulher-elfo, nós sabemos 

que, em geral, nas lendas islandesas, as mulheres que 

emergem das montanhas são fadas. O que é que nós 

sabemos sobre as fadas que possa nos explicar sobre o seu 

papel nesse conflito? 



Segundo o Dicionário de superstições alemãs, as fadas 

vêm de um “mundo de fantasia celta-francês levemente 

alegre”. Incorporações da virtude celestial, elas às vezes 

surgem em auxílio a pessoas que estão passando por 

provas severas. Mas com a mesma freqüência, elas 

simplesmente dançam em suas grutas com a alegria e o 

abandono da juventude eterna “totalmente adversas ao 

conceito da morte”.4 Como agentes do princípio da 

bondade, elas raramente cometem atos maléficos – e 

mesmo assim somente quando estão distribuindo golpes 

de retaliação justificada a pessoas ingratas. A fada precisa 

permanecer “leve” em todos os sentidos da palavra. Por 

exemplo, a fada no nosso conto veste um casaco azul, que 

a imbui com a aura da Virgem Maria e enfatiza sua 

natureza celestial. As fadas vêm de uma terra de muitas 

maravilhas, trazendo consigo objetos miraculosos tais 

como chapéus e anéis mágicos que, quando utilizados, 

transportam o portador de um lugar para o outro. Essas 

maravilhas aparecem em auxílio a pessoas extremamente 

maltratadas, o que nos faz lembrar do potencial 

terapêutico miraculoso da imaginação criativa. Quantas 

vezes já nos aconteceu de, ao nos encontrarmos em uma 

situação difícil, nos afundarmos em nós mesmos e, ao 

emergir, descobrirmos que o que era até então 

inimaginável, de repente, tornou-se possível? 

Contudo, como é que isso explica o papel que a mulher-

elfo desempenha ao perpetuar o conflito sangrento na 

nossa história? Essa fada é, na verdade, uma fada perigosa 

– pelo menos para o herói do nosso conto. No começo 

desse artigo, eu disse que o conto descreve a psicologia de 

uma esfera materna “somente boa”. Se incluirmos a 

fenomenologia do mundo das fadas nessa descrição, 

podemos começar a compreender um pouco do perigo que 

https://ler-online.saraiva.com.br/reader_saraiva/#footnote-34019-4


tal “bondade” representa. Esse mundo das fadas é muito 

“leve”. Ele é intoxicante – não de uma forma terrena, 

dionisíaca – mas na forma de uma ilusão tantálica. Agora, 

podemos ver que por trás da vontade de posse e da 

incapacidade de se entregar, existe a fantasia da vida e da 

juventude eternas, como vimos na figura do bispo e na 

imagem dos inimigos que sempre voltam à vida. Em 

ambos os casos, havia algo que não se podia perder ou 

esquecer. 

Da forma como são descritas na literatura, as fadas são 

ingênuas, insuficientemente encarnadas e irreais. É isso o 

que as torna tão agradáveis para aqueles que estão 

divididos entre opostos e presos pelos limites da realidade. 

Para aqueles que não sentem o conflito dos opostos ou os 

limites da terra, a fada pode significar alguma outra coisa 

totalmente diferente. De fato, para o garoto do conto, a 

fada representa uma possibilidade perigosa; o ideal que ela 

personifica perpetua um conflito eterno dentro dele. 

Talvez o garoto compreenda esse perigo, pois ele mata a 

fada. Será que ele finalmente abandonou uma atitude que 

enxerga tudo como um jogo e que não reconhece a morte? 

Isso parece improvável, já que, após executar a fada, ele 

brinca de um último e espirituoso jogo de morte e 

ressurreição, que não mostra nenhum sinal de que ele 

tenha vislumbrado algo do horror ou da finalidade da 

morte. Junto com os moradores da caverna, ele entra em 

uma orgia de morte e ressurreição, um jogo maníaco que 

não possui nem um pingo de sobriedade. Embora o conto 

seja contado em um estilo completamente destituído de 

sentimentos, ele produz um efeito paradoxal no leitor – 

horrorizando-nos precisamente com a sua falta de horror. 

De certa forma, esse conto é remanescente de alguns 

filmes de aventura ou faroestes, nos quais os personagens 



morrem como moscas. Já que eles são “apenas” filmes, 

nós espectadores dificilmente levamos a morte a sério, 

sabendo que o ator sobrevive apesar das aparências. Eu 

suspeito que esses filmes suscitem uma atitude arrogante e 

onipotente dentro do espectador que se julga soberano 

sobre a vida e a morte. Ninguém está completamente 

imune a essa atitude, que é bastante prevalente hoje em dia 

em nossa cultura. Eu não penso apenas nos jogos de 

“morte e renascimento” dos contos de fadas, mas também 

nas fantasias suicidas de certas pessoas que brincam com a 

idéia – e a realidade – de se matar. Para essas pessoas, 

vida e morte se tornam um jogo que pode chocar tanto 

quanto choca aos outros, porém elas permanecem cegas 

quanto à questão da morte e da sua irreversibilidade. 

Ao matar a fada de casaco azul, nosso rapaz parece 

demonstrar uma necessidade de parar de negar a morte. 

No entanto, isso não significa que ele consiga se divorciar 

com facilidade de sua mentalidade lúdica – ele continua 

matando sem piedade segundo o princípio geral de que um 

padrão de comportamento geralmente piora bastante antes 

de melhorar. 

A mudança tão esperada acontece, entretanto, quando a 

cabeça do rapaz é cortada e colocada de volta de trás para 

frente. Quando o garoto vê as suas costas, a história nos 

conta, ele fica na mesma hora “furioso com o pavor que 

sentiu”. Assim, podemos dizer que os moradores da 

caverna “viraram a cabeça do garoto” – alteraram sua 

perspectiva – e por meio disso deram-lhe o susto de sua 

vida. Embora as suas próprias costas possam parecer uma 

coisa banal perto de toda a matança que aconteceu antes 

disso, existem boas razões para que isso tenha surtido um 

efeito tão horripilante no rapaz. De fato, o conto sugere 

que somente quando reconhecemos as implicações desse 



lado inferior de nós mesmos é que podemos chegar a um 

acordo com a nossa mortalidade. Ver as nossas próprias 

costas nos faz lembrar que não somos nada além de 

criaturas, animais. Tudo o que é corpóreo sofre do destino 

de ser absorvido apenas para poder ser expelido de novo. 

Tudo está sujeito à decadência e à morte. No final das 

contas, não há como escapar da transitoriedade, da finitude 

e do perigo. 

Louco de pavor, o garoto pede a ajuda dos outros pela 

primeira vez. Não mais o herói radiante que chega para 

salvar a todos, agora é ele quem precisa de ajuda. Ele não 

ignora mais os limites do corpo, nem da realidade. 

Consciente – por fim – de sua própria mortalidade, ele 

finalmente se torna um ser humano. 

Imaginemos uma vez mais um indivíduo que sabe que a 

morte é parte da vida e ainda assim brinca de uma forma 

maníaca com esse conhecimento. Em princípio, ele sabe 

que tudo é transitório – pelo menos no que diz respeito aos 

outros. E aí, um belo dia, enquanto está sentado na 

privada, ele é tomado pela idéia de que nunca podemos 

nos agarrar ao que criamos na nossa vida. Não somos nada 

além de um vaso de argila; até mesmo nossas visões mais 

sublimes nascem desses jarros de barro, que estão sujeitos 

ao desgaste pelo sol, pela chuva, e pela passagem do 

tempo. Essa percepção faz que ele se afunde em um 

abismo depressivo, de onde ele observa algumas de suas 

ilusões morrerem ao mesmo tempo em que descobre novas 

profundezas que tocam nos fundamentos dolorosos da 

realidade humana. 

Nosso conto indica que, mesmo depois de sua 

compreensão abismal, o garoto continuou impudente 

como sempre – pegando todas as riquezas da montanha da 

fada e levando-as para a caverna dos seus amigos. Isso 



parece sugerir que mesmo a atitude mais unilateral contém 

um tesouro de valor potencial para o futuro. Uma vez que 

ele se coloca como parte deste futuro, ele pode, por fim, 

deixar de lado seus inimigos mortos. 

Que “não há mais histórias para contar sobre” o garoto 

deve ser compreendido como um mecanismo narrativo 

para finalizar o conto. O conto prometia nos mostrar o 

desenvolvimento de alguém que nunca teve medo de nada 

– não de um ser humano normal, devidamente ansioso. 

Deste modo, o conto termina quando o rapaz descobre que 

é mortal e que a ansiedade e o medo são uma parte 

inerradicável da vida humana. Esse “conhecimento” 

parece ser um pré-requisito para um relacionamento real. 

Pelo menos é essa a sugestão das variantes desse conto de 

fadas nas quais o valente herói vai viver com sua esposa 

quando descobre, finalmente, o que é o horror. 

1 “Von dem Burschen, der sich vor nichts fürchtet”. 

In: Isländische Volksmärchen. Paralelo: “The Boy Who 

Left Home to Find Out About the Shivers”. In: Grimm’s 

Tales for Young and Old, n.º 4. Ver também “The Boy 

Who Knew No Fear”. In: J. Simpson (org.), Icelandic 

Folktales and Legends p. 122s. 

2 C. G. Jung, “A Energia Psíquica”, OC 8, par. 183. 

3 W. Weischedel, Skeptische Ethik. 

4 Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, vol. 2, 

p. 1286. 
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Era uma vez uma rainha cujo marido morrera havia 

muitos anos. A rainha tinha uma linda filha que estava 

prometida para se casar, assim que crescesse, com um 

certo príncipe que vivia longe dali. Quando chegou a hora 

de a moça se casar, sua mãe arrumou um monte de coisas 

preciosas para a sua viagem à terra estrangeira – jóias, 

ouro e prata, taças e tesouros, resumindo, tudo o que devia 

fazer parte de um dote real, pois sua mãe gostava muito 

dela. Por último, a rainha arranjou para sua filha uma 

criada para viajar com ela e entregá-la nas mãos do noivo. 

Cada moça ganhou um cavalo para a viagem, mas o 

cavalo da princesa, cujo nome era Falada, sabia falar. 

Chegada a hora da partida, a velha rainha se trancou em 

seu quarto, pegou uma pequena lâmina e cortou seu dedo 

para tirar um pouco de sangue. Depois, deixou três gotas 

do sangue pingarem em um lenço branco e deu o lenço 

para a sua filha. “Minha querida filhinha”, ela disse, “tome 

conta deste lenço; você precisará dele nas suas viagens”. 

Com muita tristeza, mãe e filha se despediram. A 

princesa enfiou o lenço no seu corpete, montou o cavalo e 

foi embora para encontrar o seu noivo. Depois de uma 

hora de viagem, ela ficou com muita sede e disse à criada: 

“Eu gostaria de beber alguma coisa. Desça do seu cavalo e 

pegue um pouco de água com a caneca que você trouxe 

para mim”. Ao que a criada respondeu: “Se você está com 

tanta sede, pode descer e pegar a água você mesma. Eu 

não sou sua escrava”. Então, a princesa, que estava com 

muita sede, deitou-se e bebeu a água diretamente do 

riacho, pois a criada não deixou que ela usasse a taça de 

ouro. “Ai de mim!”, disse a princesa, e as três gotas de 

sangue no lenço responderam: “Se sua mãe soubesse da 

sua provação, isso partiria o seu coração”. Mas a princesa 



era muito dócil; ela voltou ao seu cavalo sem dizer uma 

palavra. 

Assim, as duas garotas continuaram por mais uns bons 

quilômetros. Contudo, estava muito quente e o sol 

queimava a pele delas, e em pouco tempo a princesa ficou 

com sede de novo. Chegando a um novo riacho e tendo 

esquecido por completo da resposta da criada da outra vez, 

ela ordenou-lhe mais uma vez: “Desça e traga-me um gole 

d’água na minha taça de ouro”. Desta vez, a resposta da 

criada foi ainda mais curta. “Se você quer beber, vá em 

frente e beba, eu não sou sua escrava”. A princesa estava 

com tanta sede que nem hesitou, desceu do seu cavalo na 

mesma hora, deitou-se ao lado da correnteza e lamentou: 

“Ai de mim!”. Mais uma vez as gotas de sangue no lenço 

responderam: “Se sua mãe soubesse da sua provação, isso 

partiria o seu coração”. Ao se curvar sobre as águas para 

dar um gole, o lenço caiu do seu corpete e foi levado pela 

correnteza. No entanto, devido à sua ansiedade, a princesa 

nem notou o acontecido. A moça que a esperava, 

entretanto, viu o que ocorrera e regozijou-se em segredo. 

Sem aquelas gotas de sangue, a princesa estava fraca e 

sem nenhum poder. Então, quando ela foi montar o seu 

cavalo, a criada disse: “Falada agora é meu; você pode 

ficar com o meu pangaré”, e a princesa não tinha outra 

alternativa a não ser aceitar aquelas duras ordens. Aí, a 

criada malvada ordenou que a noiva tirasse suas roupas 

reais e as trocasse pelos trapos velhos que ela própria 

vestia, e que jurasse por Deus não dizer nenhuma palavra 

sobre isso a ninguém da corte. Se ela se recusasse a fazer 

esse juramento, seria morta na mesma hora, disse a criada. 

Porém, Falada assistiu a tudo, e guardou tudo na sua 

memória. 



Depois que a criada montou Falada e a verdadeira noiva 

montou o pangaré, as duas viajaram até o palácio real. 

Quando chegaram, foram recebidas com grande júbilo. O 

príncipe correu para recebê-las, ajudou a criada a descer 

do cavalo e, acreditando se tratar de sua esposa, subiu as 

escadas do palácio com ela. A princesa verdadeira teve de 

ficar no pátio abaixo, e o velho rei, de sua janela, viu que 

ela parecia muito gentil e formosa. Na mesma hora ele 

voltou ao seu aposento real e perguntou à falsa noiva sobre 

a garota que a havia acompanhado. “Ah, ela. Eu a 

encontrei no caminho e a trouxe comigo para me fazer 

companhia. Dê-lhe algum trabalho para que ela não se 

meta em nenhuma encrenca.” Mas o velho rei não 

conseguia pensar em nada, pois não precisava de mais 

ninguém para trabalhar para ele. “Eu tenho um jovem que 

cuida dos gansos”, ele finalmente disse à noiva verdadeira. 

“Talvez você possa ajudá-lo.” O nome do rapaz era 

Conrad, e a noiva verdadeira foi ajudá-lo a cuidar dos 

gansos. 

Logo depois, a falsa noiva pediu ao jovem rei: “Meu 

querido marido, eu quero lhe pedir um favor”. 

“Mas é claro, o que é?”, o príncipe respondeu. 

“Mande buscar o magarefe e peça a ele para cortar a 

cabeça daquele cavalo que me trouxe até aqui. Ele era um 

cavalo ruim e me deixou muito brava”. Na verdade, ela 

estava com medo de o cavalo dizer alguma coisa sobre o 

que ela havia feito à princesa. 

O pedido da moça foi atendido, e foram tomadas as 

providências para que o fiel Falada fosse morto. Mas a 

noiva verdadeira ficou sabendo de tudo e prometeu ao 

magarefe uma certa quantia em dinheiro se ele lhe fizesse 

um favor. Na cidade, havia um portão grande e escuro por 



onde ela passava todas as manhãs e noites no caminho 

para cuidar dos gansos. A princesa pediu que ele 

pendurasse a cabeça de Falada com um prego sobre o 

portão de forma que ela pudesse vê-lo duas vezes por dia. 

O magarefe deu-lhe sua palavra, cortou a cabeça do cavalo 

e pregou-a no alto do portão escuro. 

De manhã bem cedinho, quando ela e Conrad passaram 

com os gansos pelo portão, ela disse à cabeça do cavalo, 

“Ah, Falada, aí dependurado!”. 

E a cabeça respondeu: 

“Ah, jovem rainha, por quanto desgosto você passa! 

Se sua mãe soubesse da sua provação, 

isso partiria o seu coração”. 

A princesa não respondeu. Ela simplesmente passou 

pelo portão e levou os gansos para o pasto. Quando 

chegou a um prado, ela soltou os seus cabelos, que eram 

feitos do mais puro ouro. Seu brilho resplandecente 

despertou o desejo de Conrad e fez com que ele quisesse 

arrancar alguns fios para si próprio. Percebendo seus 

planos, a princesa falou as seguintes palavras: 

“Soprem, oh ventos gentis, eu peço, 

mandem o chapéu de Conrad para longe, 

façam com que ele o persiga por todos os cantos, 

até que eu trance todo o meu cabelo 

e o prenda novamente”. 

E aí veio um vento tão forte que mandou o chapéu de 

Conrad para uma pastagem bem distante, o que fez com 

que ele saísse correndo atrás do seu chapéu. Na hora em 

que ele voltou, a princesa já havia terminado de pentear e 

arrumar o seu cabelo e Conrad não pôde arrancar um 

único fio. Isso o deixou tão bravo que ele se recusou a 



falar com ela. Em silêncio, eles tomaram conta dos gansos 

até anoitecer, quando retornaram para casa. 

Na manhã seguinte, quando eles passaram com os 

gansos pelo portão escuro, a garota mais uma vez se 

dirigiu ao cavalo morto: 

“Ah, Falada, aí dependurado!” 

E Falada respondeu: 

“Ah, princesa, por quanto desgosto você passa! 

Se sua mãe soubesse da sua provação, 

isso partiria o seu coração”. 

Quando chegaram ao prado, a princesa começou a 

pentear seus cabelos de novo. Desta vez, Conrad levantou-

se de imediato, com a intenção de arrancar um ou dois fios 

do cabelo, mas a princesa gritou rapidamente, 

“Soprem, ó ventos gentis, eu peço, 

mandem o chapéu de Conrad para longe, 

façam com que ele o persiga por todos os cantos, 

até que eu trance todo o meu cabelo 

e o prenda novamente”. 

Na mesma hora, os ventos começaram a soprar e 

mandaram o chapéu de Conrad para longe, e ele saiu 

correndo atrás dele. Quando voltou, o cabelo da princesa 

estava muito bem arrumado em sua cabeça, sem nenhum 

fio sobrando que ele pudesse arrancar. Os dois ficaram 

tomando conta dos gansos até anoitecer. 

No entanto, naquela noite quando eles voltaram para 

casa, Conrad foi falar com o velho rei. “Eu me recuso a 

continuar cuidando dos gansos com aquela garota”, ele 

declarou. 

“Mas por quê?”, perguntou o velho Rei. 



“Ah, ela me irrita o dia inteiro”, disse o rapaz. Aí, o 

velho rei pediu a ele que descrevesse em detalhes tudo o 

que acontecera ao longo do dia. “De manhã”, ele 

começou, “quando passamos com o rebanho pelo portão 

escuro, ela conversa com uma cabeça de cavalo que está 

pregada lá no alto. ‘Ah, Falada, aí dependurado!’, ela diz. 

E a cabeça responde: ‘Ah, princesa, por quanto desgosto 

você passa! Se sua boa mãe soubesse da sua provação, 

isso partiria o seu coração.’”. E Conrad continuou 

relatando tudo o que acontecia nas pastagens onde os 

gansos pastavam, inclusive sobre os ventos que sopravam 

todos os dias, mandando seu chapéu para longe e fazendo-

o sair correndo atrás dele. Depois de ouvir tudo o que ele 

tinha a dizer, o rei ordenou que Conrad fizesse no dia 

seguinte tudo da mesma forma que nos dias anteriores. 

Enquanto isso, o rei se escondeu atrás do portão escuro e 

ouviu a estranha saudação da moça dos gansos para a 

cabeça do cavalo. Depois, seguindo-a pelas pastagens, ele 

se escondeu atrás de alguns arbustos. Com seus próprios 

olhos, ele viu a moça dos gansos se sentar e desfazer seu 

cabelo, e viu como eles resplandeciam. Ele a ouviu dizer, 

“Soprem, oh ventos gentis, eu peço, 

mandem o chapéu de Conrad para longe, 

façam com que ele o persiga por todos os cantos, 

até que eu trance todo o meu cabelo 

e o prenda novamente”. 

Ele testemunhou a rajada de vento que levou o chapéu 

de Conrad embora e viu o rapaz sair correndo para longe, 

enquanto a criada sentou-se para pentear e prender o seu 

cabelo calmamente. Ainda sem ser visto, o rei retornou ao 

seu palácio. Mas naquela noite, quando a moça dos gansos 

voltou, ele a chamou ao seu aposento para conversar. Ele 



perguntou por que ela fez o que fez. “Isso eu não posso 

dizer, nem a você nem a ninguém, pois eu jurei por Deus 

que não contaria, e quebrar a minha promessa me custaria 

a vida”. O rei tentou de tudo para tirar mais informações 

dela, mas ela se recusava a dizer qualquer coisa. E então o 

velho homem, que era sábio, disse: “Bom, se você não vai 

falar comigo, talvez você possa deixar o velho forno de 

ferro fundido saber o que está lhe perturbando”. E ele se 

virou e foi embora. De fato, a princesa verdadeira 

arrastou-se para dentro do forno e começou a chorar, a se 

lamentar, e a desabafar. “Aqui estou eu, abandonada pelo 

mundo inteiro – eu sou a verdadeira princesa. Minha 

própria criada me enganou, pegou-me à força, tomou 

minhas roupas reais e roubou o meu marido diante dos 

meus próprios olhos. Agora estou reduzida ao serviço 

miserável de cuidar dos gansos. Se apenas a minha boa 

mãe soubesse da minha provação, isso partiria o seu 

coração”. Durante todo o tempo, o velho rei estava do lado 

de fora, ouvindo as confissões pela chaminé. Neste 

momento, ele voltou para dentro e mandou que ela saísse 

do forno. Sem fazer nenhum estardalhaço, ele a vestiu 

com roupas reais, fazendo com que sua beleza brilhasse 

miraculosamente. Depois, ele chamou seu filho e lhe disse 

que a garota com quem ele planejava se casar era a criada. 

Sua verdadeira noiva estava diante dele, previamente a 

moça dos gansos. Quando viu sua beleza e virtude, o 

jovem príncipe ficou tomado de alegria. Em pouco tempo, 

uma festa magnífica foi preparada, para a qual todos os 

cortesãos e bons amigos foram convidados. Na cabeceira 

da mesa assentou-se o noivo, com a princesa de um lado e 

a criada do outro. No entanto, a criada estava confusa, e 

não reconhecia mais a noiva por causa das jóias brilhantes 

e das roupas reais que ela vestia. Depois que eles comeram 



e beberam à vontade, e todos estavam animados e alegres, 

o rei descreveu para a criada uma situação hipotética. Que 

punição ela daria a uma mulher que enganasse o seu 

esposo ao tirar dele a sua noiva prometida e se colocar no 

lugar dela, ele perguntou. “Bom, ela merece ser despida de 

todas as suas roupas”, disse a criada, “e ser colocada em 

um barril cheio de pregos. Dois cavalos brancos devem 

puxar o barril para cima e para baixo nas ruas até que a 

vilã miserável seja levada à morte”. 

“Mas você é exatamente essa mulher”, anunciou o velho 

rei, “e você acabou de pronunciar a sua própria punição, 

que deve ser levada a cabo imediatamente”. E depois que 

a punição acabou, o jovem rei casou-se com a noiva certa, 

e juntos eles reinaram com muita paz e felicidade. 

__________ 

No começo desse conto,1 nos é revelado que a filha da 

rainha precisa ir ao encontro de um príncipe em um reino 

distante. Deste modo, somos avisados que o conto lidará 

com a separação da mãe. O pai da menina morreu havia 

muito tempo, o que talvez explique por que o príncipe 

vive tão longe. Quer dizer, o caminho até o masculino é 

longo, e a filha da rainha terá de se esforçar bastante para 

encontrá-lo. Esse é um paralelo, embora menos comum, 

ao tema do príncipe em busca da princesa. O fato de a 

menina ter de encontrar o seu próprio caminho sugere que 

ela precisa viajar uma certa distância por um caminho de 

crescimento antes de poder entrar em um relacionamento 

com um homem ou adquirir um certo grau de autonomia. 

O conto descreve um caminho que leva à autonomia e à 

capacidade de se relacionar, um caminho ao mesmo tempo 

de ansiedade e de controle da ansiedade. 

Separar-se da mãe, colocar-se sozinha em busca de uma 

terra longínqua e, por fim, encontrar o seu esposo, são 
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todas elas questões cruciais para uma garota que está se 

tornando uma jovem mulher. Mas a separação da mãe 

também pode ser compreendida de uma maneira 

transpessoal, como deixar para trás algo que oferece 

proteção maternal e abrigo – por exemplo, a família. Neste 

caso, entretanto, teria de ser uma família à qual algo está 

faltando, talvez uma família onde a lei não verbalizada 

fosse a de que toda agressão seria transformada em um 

cuidado intensificado pelas necessidades dos seus 

membros. Uma corrente atual diz que as filhas deveriam 

se emancipar de suas mães. Em vez de aceitar os valores e 

as imagens herdadas sem nenhum questionamento, espera-

se que as filhas de hoje em dia sejam mais conscientes e 

independentes. 

Em nossa história, a relação mãe-filha parece ser bem 

próxima, e a princesa é dotada com uma grande e rica 

herança. No entanto, é a própria rainha que inicia a 

separação, ao prometer a mão de sua filha a um príncipe. 

Mesmo gostando muito de sua filha, ela não quer mantê-la 

consigo. O que é que a mãe dá à sua filha para a viagem? 

Um dote real, contendo ouro e prata. Assim, a princesa 

está equipada com coisas de grande valor exterior. 

Contudo, a filha ainda não é merecedora desse dote por si 

mesma; ele é apenas uma herança. 

A mãe também dá à sua filha uma criada. Enquanto, ao 

longo do conto, a princesa nos é apresentada como a 

“boazinha”, e incita a nossa simpatia, a criada é sempre 

retratada como a “má”, estimulando a nossa inimizade e 

aversão. 

É pouco provável que a velha rainha tenha enviado uma 

criada má junto com sua filha. É mais provável que a 

maldade em geral tenha sido omitida da relação mãe-filha. 

Tendo crescido em um ambiente materno protetor, a 



princesa teve poucas oportunidades de lidar com as 

“criadas” do mundo externo – quer dizer, pessoas que 

tentariam dominá-la, que gostariam de roubar os seus 

privilégios e a sua posição. Ela também ainda não teve de 

lidar com as “criadas” do mundo interno – incluindo 

fenômenos psíquicos tais como pulsões de poder, 

intenções enganosas, insensibilidades etc. 

Porém, além da criada, a mãe deu à sua filha um cavalo 

que podia falar: Falada. Segundo o estudo de 

Schliephacke,2 Falada significa “santificado em nome do 

antigo deus da luz”. Desta maneira, o cavalo está 

associado a Wotan, e o portão escuro onde sua cabeça é 

pendurada pode ser visto como uma saída para o além. 

Vocês talvez se lembrem que Wotan ficou dependurado 

por nove dias em uma árvore e conversou com uma cabeça 

para poder se conhecer melhor. Os povos germânicos 

tinham uma tradição de pregar cabeças de cavalo nas 

portas de suas casas, para conseguir a ajuda de Wotan. 

Wotan era o deus dos cavalos, do vento e do espírito. No 

nosso conto, o vento tem um papel importante também; a 

princesa sabe lidar com o vento; na verdade, o vento está 

sob o comando dela. Os cavalos simbolizam, dentre outras 

coisas, a natureza instintiva, animal do ser humano, a 

energia dinâmica do corpo. 

A conexão entre o cavalo e o vento é sugerida pela 

forma como ambos podem sair do controle. Geralmente, o 

símbolo do cavalo representa vitalidade. Mas na imagem 

de um cavalo que pode falar, também encontramos 

“sabedoria”. Esse é o caso em muitos outros contos nos 

quais os cavalos falam. Por exemplo, Tácito escreveu 

sobre a prática teutônica de se consultar os cavalos em 

busca de profecias, devido à crença de que os cavalos 

possuem uma harmonia especial com os deuses.3 
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Se virmos a princesa como uma filha que precisa se 

separar da mãe, acredito que possamos ficar sossegados 

com o fato de que, pelo menos no que diz respeito a 

Falada, ela tem uma boa fundação instintiva e um bom 

relacionamento com o próprio corpo. Ela é enérgica, 

percebe as mudanças dentro do seu corpo e consegue lidar 

com o inconsciente. Contudo, o cavalo que é sagrado para 

o antigo deus da luz também representa um problema. Se 

o cavalo for visto como uma alusão ao aspecto 

exclusivamente inspirador de Wotan, pode haver uma 

exigência muito grande pela luz. Como uma imagem do 

masculino, o cavalo pode representar o confinamento a um 

reino demasiadamente ideal. 

Porém, a princesa também recebeu um lenço branco 

com três gotas de sangue. Para começar, esse lenço 

simboliza o relacionamento ainda existente com a mãe. 

Mesmo depois de a filha ter se separado da mãe, o 

relacionamento delas continua por meio do lenço. O lenço, 

que age de maneira protetora quando ela se depara com 

algum perigo, poderia lembrar à menina de quando ela 

ainda estava com a sua mãe. Desde tempos imemoráveis, 

o sangue tem simbolizado o alicerce da alma e a energia 

de vida. O lenço com sangue simboliza, assim, um meio 

de contato psíquico com a mãe, possuindo muitas 

dimensões. Ele traz conforto e segurança, mas também 

constringe a liberdade de movimentos da princesa. Ao 

mesmo tempo, o talismã pode também retratar o objetivo 

da jornada da filha: sintetizar o “branco” e o “vermelho” – 

isto é, casar a pureza e a virgindade com o sangue, a 

paixão, o sofrimento e a sexualidade. É claro que, por 

meio do casamento, a menina se conecta à sua mãe de uma 

forma diferente, pois com certeza essa última não poderia 

ter se tornado mãe se permanecesse pura e branca. (O 



branco pode também representar, às vezes, novos começos 

e o que ainda não se pode descrever). 

Mas, acima de tudo, o lenço parece, para mim, um tipo 

de cobertor materno confortante. Desse modo, a filha 

nunca estará completamente só enquanto as gotas de 

sangue puderem tranqüilizá-la dizendo: “Se sua mãe 

soubesse da sua provação, isso partiria o seu coração”. 

Tremendamente evocativa dos laços maternos, essa frase 

tantas vezes repetida revela quão pouca autonomia a 

garota adquiriu até então. 

Como resultado, a princesa não se enfurece com a 

criada nem briga com ela; em vez disso, ela pensa com 

carinho na sua mãe, cujo coração se partiria se ela 

soubesse das suas provações. Por ora, a princesa não 

precisa saber da importância psicológica de sua 

dependência em relação à sua mãe; a narrativa apenas 

exige que ela se sinta confortada em seu abandono. 

Enquanto isso, nós que lemos ou ouvimos a história 

ficamos cientes da questão materna quando vemos como a 

filha ficou fraca e subserviente ao perder o lenço. Na 

mesma hora, a criada assume uma posição de poder sobre 

a princesa, pois a força dela encontrava-se apenas no lenço 

– na garantia do auxílio materno – em vez de se encontrar 

em sua própria autonomia. 

Para uma garota se tornar autônoma, ela precisa se 

separar da mãe e encontrar sua própria relação com o 

masculino interno e externo. Nossa princesa deve ter sido 

bem criada pela mãe – talvez um pouco bem criada 

demais. Basicamente, ela está equipada com muitos 

valores que servem a ela por agora apenas porque ela os 

herdou. Eles a abastecem com energia e vida em 

abundância e a colocam em contato com sua natureza 

instintiva. No entanto, ainda falta a ela uma relação com 



uma figura humana masculina. Em seu lugar, ela possui 

um jeito de certa forma idealizado de olhar para o mundo. 

Tudo o que não se encaixa dentro de uma visão de mundo 

idealizada é separado dela, embora isso somente venha a 

se tornar ativo na hora em que ela se separa da mãe. 

A separação é, normalmente, uma questão de parada ou 

abandono, ou no caso de se separar da mãe, de permitir 

que emerjam dimensões de si mesmo que não podiam 

viver em relação com ela. Aqui, a perda do talismã teria a 

função de lembrar a princesa daquilo que ela é além de ser 

a filha da rainha. Ao se afastar das expectativas sobre o 

que ela fora, características muito diferentes de sua 

personalidade podem vir à tona. As novas características 

emergentes podem não ser muito legais e podem, em seu 

afastamento das antigas expectativas, criar culpa também. 

O resultado pode ser a emergência de um alter ego como o 

que nosso conto descreve na figura da criada. 

A criada aos poucos assume o controle no nosso conto. 

Ela começa a ganhar força ao se recusar a pegar um pouco 

de água para a princesa. Aqui, a sede da princesa pode 

muito bem ser uma sede de vida – afinal de contas, é isso 

o que a coloca sob o domínio da criada. 

Eu já descrevi a criada como a representante de um 

conjunto de traços de personalidade que consistem de uma 

vontade de poder, de um desejo de prestígio e de uma falta 

de consideração. Em outras palavras, a criada pode ser 

vista como a “sombra” da princesa, como foi descrito por 

C.G. Jung. Na visão de Jung, a “sombra” inclui todas 

aquelas possibilidades psíquicas e comportamentais que 

não deixamos aflorar por não serem compatíveis com a 

nossa atitude consciente. A sombra pode, portanto, ser 

tanto positiva quanto negativa. Está claro que qualquer 

mudança na consciência acontece porque o indivíduo 



trouxe à tona uma parte de sua sombra. Isso é verdade 

principalmente em casos de separação como o que a nossa 

história nos apresenta. Neste primeiro estágio de sua 

jornada, a princesa parece muito fraca e perdida. Ela é 

humilde, aceitando tudo o que lhe aparece pela frente, mas 

ela se tornou subserviente à criada, uma marionete de 

poderes maléficos. Em outras palavras, a vida está na 

sombra. Ou, como diz Jung, a sombra é o que nos envolve 

na vida. 

Neste estágio, a princesa apresenta uma grande 

semelhança com meninas e mulheres que possuem uma 

relação com suas mães, que as protegem e acolhem. Em 

muitos aspectos, uma relação dessas é uma dádiva 

maravilhosa, mas ela exclui o masculino. Essas meninas e 

mulheres que conseguem, finalmente, reunir a coragem 

para deixar o lar (que também pode ser fornecido pelo 

relacionamento com um homem “maternal”), ficam 

completamente surpresas quando o mundo não as recebe 

com a cordialidade à qual estão acostumadas, e muito 

machucadas quando encontram brutalidade e malícia. 

Cegas em relação ao seu desejo de poder, elas entram com 

muita facilidade em situações nas quais precisam se 

“curvar”, como diz o conto, para conseguir o que desejam. 

Acostumadas a serem mimadas, elas não estão preparadas 

para conseguir o que necessitam para viver. Elas estão 

acostumadas a serem tratadas como alguém importante, o 

que as torna muito desagradáveis e mandonas em 

situações nas quais elas perdem a sua importância. Por 

isso, podemos compreender a criada como um aspecto da 

princesa. No instante em que deixa para trás sua vida 

protegida, a princesa começa a experimentar os dois lados 

de si mesma: a que hesita quando precisa pegar um pouco 

de água para si mesma, que não conhece muito bem o 



mundo e que se curva diante da maldade; e a que externa a 

atitude compensatória da assertividade e que não se 

esquiva mediante as tarefas obscuras. A criada é agressiva, 

dominadora, almeja se tornar importante e poderosa. 

Embora ela pareça ser autônoma, isso é na verdade uma 

ilusão; sua independência é inventada. 

Olhando para o conto como um retrato da autonomia em 

desenvolvimento de uma mulher, podemos observar que, 

quando a agressão, a vontade de poder e uma 

independência inventada tomam o lugar do ego, a 

personalidade passa por mudanças enormes. Pessoas que 

pensamos conhecer bem podem, de repente, assumir 

características completamente novas. Se essas mudanças 

não são do nosso feitio, dizemos que a pessoa degenerou. 

Às vezes essa afirmação pode estar próxima da verdade. 

Tão grande é o desejo de se libertar de sua vida anterior 

que elas começam a pôr para fora seu “pior” lado. Esse é 

geralmente o caso com mulheres muito legais que, 

passando a se sentir exploradas e ingênuas, fazem uma 

grande reviravolta e passam a mostrar seu lado duro e 

dominador, que até então não era conhecido. Com a 

“criada” dominando tudo, não sobra quase nada da 

delicadeza principesca de uma mulher. 

Na pressa para satisfazer sua sede, a princesa perde o 

lenço com as gotas de sangue. “No entanto, devido à sua 

ansiedade, a princesa nem notou o acontecido”, como nos 

é contado. Normalmente, devido à nossa ansiedade, nós 

também esquecemos que estamos protegidos, o que pode 

fazer com que nossa “proteção” nos deixe, assim como 

nosso sentido de nós mesmos e nossa força. 

Que efeito essa ansiedade intensa exerce em nosso 

conto? Se nos colocamos dentro do conto, podemos nos 

imaginar como uma menina protegida. Pela primeira vez 



na nossa vida, estamos viajando para uma terra distante e 

estranha. Uma pessoa apenas foi contratada para nos 

acompanhar, mas em vez de nos ajudar, ela nos oprime e 

humilha. Deste modo, nós não só estamos sozinhos, como 

também estamos assustados e não sabemos o que nosso 

opressor pode armar a seguir. Mesmo se olharmos para a 

criada como um aspecto de nós mesmos, o sentido de 

ameaça e solidão não desaparece, porque esse tipo de 

sombra é realmente assustador para o si-mesmo. Quando a 

ansiedade apodera-se de nós, ficamos paralisados nos 

campos da vida onde normalmente nos sentíamos à 

vontade. Se compreendermos a criada como um traço de 

personalidade da princesa, essa ansiedade seria o produto 

de uma consciência culpada. O lenço com as três gotas de 

sangue pode ser uma fonte de ansiedade se ele de alguma 

forma exprimir a censura e a acusação da mãe: “Se sua 

mãe soubesse da sua provação, isso partiria o seu 

coração”. Essa ansiedade pode ser útil se ela impedir 

alguém de fazer algo estranho à sua própria natureza, mas 

normalmente ela é destrutiva, impedindo que a pessoa se 

arrisque a fazer algo novo e diferente. Ela mantém a 

pessoa em um estado infantil de estar preso à mãe. Assim, 

devido à ansiedade que faz com que ela busque novamente 

a mãe, a princesa perde o lenço. Sem perceber que o 

perdeu, ela cai completamente nas mãos da criada. Essa 

transição pode ser vista quando ela entrega Falada, troca 

de roupas com a criada e promete não dizer uma palavra 

sequer na corte. Mas, como nos é dito, “Falada assistiu a 

tudo, e guardou tudo na sua memória”. 

Quando a proteção materna – a rede e a linha vital do 

indivíduo – acaba, uma mudança radical da personalidade 

pode ocorrer, uma nova motivação pode substituir a 

consciência de culpa que até então guiou a princesa em 



sua jornada. A forma que o conto encontra para exprimir 

essa situação é dizer que a princesa não mais poderá 

montar o Falada. Eu já disse anteriormente que essa 

situação parece indicar uma “perda de instinto”. Por outro 

lado, se Falada representa o princípio da luz, então a 

deposição da princesa sugere que ela precise ficar por um 

tempo com um “cavalo escuro” ou passar por uma “fase 

obscura”. A dureza da sua situação atual existe na mesma 

proporção que o conforto da sua vida anterior em casa. 

Uma outra imagem que também sugere a mudança que se 

dá em sua personalidade é a troca de roupas. As roupas 

representam o que queremos mostrar para o mundo, 

facetas de nós mesmos que desejamos mostrar para que os 

outros vejam. Quando uma pessoa começa a vestir roupas 

diferentes, chegamos à conclusão que a sua relação com o 

mundo mudou de tal forma que é importante que os outros 

percebam. No conto, a mudança não é deliberada, mas 

ocorre sem que a princesa tenha escolha. Ela não é o 

resultado do livre arbítrio, mas sim de uma manipulação e 

do destino. Sem nenhum recurso com o qual se opor a essa 

situação, a filha é esmagada pelo lado dominador e 

autoritário de sua personalidade. 

Ser dominada assim pelos traços sombrios é uma 

experiência muito assustadora, que só acontece se esses 

traços tiverem sido excluídos de uma maneira muito 

rígida. Na verdade, a criada pertencia à mãe. Então, o 

problema da sombra tem uma relação com esse fato, e a 

ansiedade ligada a ele pode ter se multiplicado ao longo 

das gerações. Quando a filha jura, sob a ameaça de morte, 

permanecer calada sobre a sua subjugação à criada, 

podemos ver como é intenso o seu medo em relação ao 

problema da sombra. 



O que esse juramento poderia significar? Em primeiro 

lugar, ele significa que a princesa jura por um poder maior 

que ela não revelará a fraude que aconteceu e que 

produziu a cisão entre a noiva verdadeira e a falsa. Ela não 

deixará que os outros saibam disso. Sua integridade para 

manter um segredo parece pertencer à sua verdadeira 

personalidade, exprimindo uma parte imutável de si 

mesma que está ligada ao céu em vez de estar 

simplesmente ligada à criada, mesmo que a princípio 

tenha sido a criada quem exigiu o juramento. 

O juramento garante que a princesa não contará o que 

aconteceu, e demonstra que ela está consciente de estar 

obrigada a uma força maior. Eu vejo a ameaça de morte da 

criada como uma sugestão de que, sem uma perspectiva 

que inclua a dimensão transcendente, a princesa não 

sobreviveria; ela seria dominada pela criada interna, sem 

restar nenhum traço da sua personalidade verdadeira. O 

juramento a protege desse desenrolar fatal. Ela também 

parece querer proteger o seu cavalo (ou seus instintos), 

quando nos dizem que Falada (ou alguma coisa dentro 

dela) registra o que está acontecendo. Ao fazer o 

juramento, a princesa toma a decisão consciente de tolerar 

a situação em que se encontrava e, assim, deixa em aberto 

a possibilidade de um desenvolvimento futuro. Da mesma 

forma, é importante para alguém que tenha caído por 

completo sob o domínio de um aspecto antes reprimido 

não apenas reconhecê-lo, mas distanciar-se dele até um 

certo ponto, lembrando-se de que outras possibilidades 

também existem. Se falamos exclusivamente ao falso si-

mesmo de uma pessoa nessa situação, a pessoa não será 

capaz de admitir essas outras possibilidades, mesmo que 

ela esteja intimamente consciente delas. 



A princesa e a criada chegam à corte com Falada, onde 

parece que só homens estão presentes: o príncipe, o velho 

rei e Conrad. Olhando somente para as suas roupas e sem 

notar nada de errado, o príncipe fica deslumbrado ao 

receber a falsa noiva, porém o velho rei vê a pessoa por 

trás das roupas. Deste modo, embora o primeiro encontro 

com o masculino pessoal tenha ocorrido, a mulher não é 

capaz de mostrar sua verdadeira personalidade. Nem o 

homem consegue percebê-la, pois sua relação com o 

feminino também não é diferenciada. 

Olhando para o conto sob a perspectiva de uma menina 

ou mulher jovem, podemos ver que, uma vez separada do 

materno, a garota pode criar um laço com o masculino – 

seja através da relação com um homem real ou com os 

aspectos masculinos de sua própria psique. Aqui, no 

entanto, aquela que está entrando no relacionamento não é 

a pessoa inteira, mas apenas o lado dominador da sombra. 

Assim, nos é mostrado o retrato de uma relação na qual 

tudo parece bem do lado de fora, mas na qual aspectos 

essenciais da personalidade não podem ser vividos. Existe 

aí a necessidade de um desenvolvimento interno. 

E assim, a noiva verdadeira vai cuidar dos gansos. O 

velho rei, que tem alguma idéia de quem seja realmente a 

princesa e do que ela esteja precisando viver, é quem a 

envia para tomar conta dos gansos. Na Grécia antiga, o 

ganso, sagrado para Afrodite, era um símbolo do amor e 

da fertilidade. Ao mesmo tempo, como uma criatura que 

chafurda na lama, o ganso é um atributo da bruxa russa, 

que muitas vezes aparece com pés de ganso ou vive em 

uma casa que se apóia sobre pernas de ganso. Assim, o 

ganso está associado aos aspectos “bruxescos” de uma 

mulher e ao “lamaçal” da encarnação física. Neste ponto 

do conto, a noiva verdadeira é colocada a serviço de Eros, 



do feminino obscuro, do amor e da sexualidade. “Cuidar” 

de algo envolve concentrar-se naquilo, impedindo que se 

dissipe. Deste modo, a noiva verdadeira precisa se 

concentrar no amor por inteiro, pois não há amor o 

suficiente ao que quer que a ligue ao príncipe neste 

momento. Talvez essa seja uma daquelas assim chamadas 

“relações exclusivas”, na qual ela se sente obrigada a 

permanecer fiel ao príncipe, mas ainda está longe de ser 

um relacionamento real. No entanto, com a tarefa de 

cuidar dos gansos, ela começa a corrigir esse problema. 

Embora a falsa noiva possa ter mandado matar Falada, 

os laços instintivos que a ligam à mãe não são tão 

facilmente silenciados e são, por fim, ativados. No 

momento em que a falsa noiva tira da noiva verdadeira o 

resto de proteção que ela tinha e tenta completar a sua 

escravidão, ela finalmente toma uma atitude – ao fazer o 

acordo com o magarefe. Este é o ponto crítico da 

narrativa. Assim como as cabeças de cavalo dos teutônicos 

deveriam afastar o mal, também o deveria a cabeça de 

Falada. Mas do meu ponto de vista, o que é ainda mais 

importante é que agora a garota volta sua atenção para 

Falada de novo – uma oportunidade que pode ter sido 

criada quando a falsa noiva abandonou Falada em favor do 

príncipe. 

Traduzindo esse cenário para a psicologia das pessoas 

possuídas pelo desejo de poder (uma compulsão à qual 

eles acham que deveriam resistir, mas não conseguem), 

podemos dizer que quando eles atingem um certo sucesso, 

não importando quão pequeno ele pareça aos olhos dos 

outros, eles sentem uma certa sensação de alívio que 

permite que dimensões antes obscuras da personalidade 

emerjam. A moça dos gansos passa todas as manhãs por 

um portão escuro em direção a um campo aberto, 



sugerindo que ela necessite passar muitas vezes por um 

lugar escuro para poder chegar a uma clareira onde ela 

possa se encontrar. É claro que a passagem escura também 

sugere que essa fase infeliz, anônima, de sua vida, não é 

nada mais do que isso – uma “passagem”. O que faz disso 

uma passagem e não simplesmente uma “rua sem saída” 

são as palavras que ela troca com Falada, que repete o que 

as gotas de sangue haviam dito no começo do conto, 

lembrando-a de sua mãe positiva – tanto pessoal quanto 

transpessoal. 

Agora, a noiva verdadeira começa a chegar a um acordo 

com os homens. Ela confronta dois aspectos do masculino, 

primeiro ao brincar com o aspecto juvenil representado 

por Conrad e depois ao encontrar o aspecto paterno na 

figura do velho rei. 

Uma mulher jovem muito ligada à mãe, com uma 

relação distante ou inexistente com o pai, tem muitas 

chances de entrar em um relacionamento de “sombra” com 

um homem de sua idade, como aquele da falsa noiva com 

o filho do rei. Até que uma mulher dessas enfrente os 

aspectos infantis e paternais do masculino, será difícil para 

ela ser verdadeira com um homem. Muitas dessas 

mulheres têm relações com um homem paternal que 

possui um lado muito juvenil, ou com homens juvenis que 

brincam com elas e que, no entanto, não conseguem 

preencher seu anseio por um pai. A mesma coisa é 

verdadeira no nível subjetivo, da relação de uma mulher 

com sua masculinidade interna. Aqui, a dimensão interna, 

paternal, muito provavelmente teria a impressão de estar 

presa às convenções, à tradição e à segurança, enquanto 

que a dimensão juvenil quer viver algo novo, criativo e em 

desenvolvimento. 



Como é que a noiva verdadeira se comporta com 

Conrad? Primeiro ela lhe mostra o seu cabelo. Depois que 

ele é seduzido pela sua beleza e sucumbe ao desejo de 

arrancar alguns fios para si, ela invoca seus ventos 

mágicos para mandá-lo para longe. O cabelo de uma 

mulher está muito ligado ao seu poder erótico, o que nos 

faz lembrar das fadas que penteiam seus cabelos dourados 

para seduzir e enfeitiçar os homens. Isso é exatamente o 

que faz a moça dos gansos. Quando Conrad é tomado pelo 

desejo de brincar com ela, seu chapéu é jogado para longe 

pelas brisas maravilhosas dela. É incrível como a moça 

dos gansos ficou tão poderosa de repente – agora ela é 

praticamente uma bruxa! Seu poder deriva, em parte, do 

seu relacionamento reconstituído com Falada, mas 

também da sua confiança instintiva e de um grau de poder 

pessoal. Ela manda Conrad embora para que ela possa 

arrumar o seu cabelo – ou seja, para que ela possa 

controlar e dar forma às suas fantasias eróticas, 

entrelaçando-as todas. Isso deixa Conrad exasperado. Ele 

se controla por dois dias, mas logo sua paciência acaba e 

ele vai reclamar com o velho rei. 

O comportamento da moça dos gansos com Conrad 

representa um tipo de “provocação” de quem gosta da 

paixão inicial de um encontro erótico, mas que evita o 

relacionamento verdadeiro que poderia se desenvolver a 

partir daí. Com esse comportamento, que seduz o rapaz e o 

manda embora ao seu bel prazer, ela deixa que ele 

experimente seu “poder feminino” e seu “lado bruxesco”. 

De uma forma mais subjetiva, isso está relacionado a uma 

situação em que a mulher fica fascinada por uma idéia, 

deleita-se com ela, para depois deixá-la escapar sem que 

ela se realize. 



Neste ponto do desenvolvimento feminino, o palco está 

armado para a entrada do “paternal”, aquele lado do 

masculino que protege contra tal veleidade. Deste modo, 

essas mulheres, fascinadas pelo puer aeternus, correm o 

risco de optar, no final, pela lei e pela ordem, evitando 

assim o que é novo e está tentando emergir, omitindo as 

divindades férteis em suas vidas. 

No nosso conto, uma figura paterna aparece e descobre 

o que a moça dos gansos precisa. O velho rei a pergunta o 

que a está perturbando. Ele quer que ela dê voz à sua dor, 

de forma que ela possa ajeitar as coisas para si mesma. 

Depois de passar por essa fase de crescimento ao cuidar 

dos gansos, ela chega a um lugar onde ela pode ser 

honesta sobre o que aconteceu. Aqui temos uma situação 

terapêutica clássica: até agora, ela foi incapaz de revelar o 

seu segredo. Agora, ela não pode mais carregá-lo sozinha. 

A capacidade de guardar um segredo talvez seja o 

primeiro passo fundamental em direção a uma autonomia, 

especialmente porque a pessoa precisa tolerar a ansiedade 

que o segredo produz. Contudo, finalmente o segredo 

precisa ser exposto; a pessoa precisa livrar-se de sua 

energia opressiva compartilhando-o com um outro. 

Pode parecer curioso que a jovem confesse a um forno, 

em vez de se abrir com o rei. Mas, além da necessidade de 

compartilhar o seu segredo, ela precisa manter o seu 

juramento. Afinal de contas, foi através do juramento que 

ela entrou em contato com o céu, e é mantendo o seu 

juramento que ela consegue permanecer fiel a si mesma. E 

assim a moça dos gansos entra no forno e começa a chorar 

e a lamentar o seu destino. Pela primeira vez ela diz a si 

mesma: “Se minha mãe soubesse da minha provação, isso 

partiria o seu coração” – momento em que o rei ordena 

que ela saia do forno. Refletindo sobre a forma como ela 



entra no forno para tornar consciente a sua situação, 

depois de ter sido oprimida pela sombra, me vem muito 

forte à lembrança os processos de transformação, de morte 

e renascimento, e de incubação – de ser “assado” até ficar 

no ponto. 

Dentro do abrigo desse lugar extremamente protegido, 

parecido com um útero, ela pode por fim ajuntar os 

pedaços de tudo o que se passou e constatar sua amplitude 

total. Dar voz ao seu segredo produz uma torrente de 

emoções. Finalmente, ela também consegue recitar o 

pequeno verso sobre como o coração de sua mãe se 

partiria, o que antes era recitado apenas pelas gotas de 

sangue e por Falada – coisas ligadas de uma forma mágica 

à sua mãe, que representavam muito mais intuições do que 

um reconhecimento consciente de sua terrível situação. 

Aplicado à psicologia feminina, esse simbolismo sugere 

que um segredo terrível, provocador de ansiedade, só pode 

ser divulgado depois que a mulher se tornar capaz de 

entrar em contato com o seu lado masculino. Com uma 

proteção adequada e suficiente, ela pode ficar segura sobre 

o que aconteceu, e pode ser honesta consigo mesma sobre 

isso. Então, sua personalidade verdadeira pode ser 

revelada – ela pode ser vestida com “roupas reais”. 

Aquilo que estava provocando a ansiedade por trás das 

cenas pode agora ser visto sem rodeios – ou, na linguagem 

do conto, o plano da criada pode ser revelado e ela pode, 

por fim, ser punida. É comum nos contos que as assim 

chamadas figuras más concebam uma punição terrível 

para alguma outra pessoa, e que essa punição depois recaia 

sobre elas, normalmente para a sua grande surpresa. Os 

detalhes dessas punições são, em geral, extremamente 

cruéis. De certa forma, o barril nos lembra o forno, mas os 

pregos têm pouca coisa a ver com o aspecto incubador da 



grande mãe, e muita coisa a ver com seu aspecto 

dilacerante. Com a sua escolha de um método de 

execução, a criada demonstra pertencer à fenomenologia 

da grande mãe dilacerante, junto com a deusa indiana Kali 

e outras. A história nos diz que esse aspecto não é mais 

necessário. 

Finais como esse sempre me deixam um pouco 

insatisfeita. Pode até haver uma certa lógica em se 

eliminar o problema dessa forma. Porém, eu acredito que 

se imaginarmos uma pessoa real – na qual a criação 

materna positiva e a ingenuidade sejam os fatores com os 

quais ela se coloca na vida, cujo aspecto materno negativo 

tenha desta forma se constelado e cuja sombra de poder 

tenha emergido, particularmente nas relações com os 

homens, que tenha expandido tremendamente a sua 

autonomia depois de tolerar uma solidão amarga, e que 

tenha desenvolvido o seu lado masculino diferenciado – o 

simples desaparecimento da sua sombra não é uma 

solução real. 

Pode-se dizer, é claro, que esse lado “criada” é tão 

perigoso que deve ser cindido e rejeitado. Mas aqui eu 

preciso me perguntar até que ponto a psicologia do conto 

reflete um tempo e um lugar específicos. Em tempos 

passados, quando os sistemas coletivos de valor eram mais 

pesados, as tendências destrutivas e a escuridão em geral 

eram repudiadas para que as pessoas pudessem atingir a 

luz. Acredito que na nossa época isso não seja mais uma 

opção; em vez disso, precisamos tentar viver o aspecto 

“criada” de nós mesmos sem cair por completo sob o seu 

domínio. Está claro que as mulheres que são livres para 

buscar um relacionamento com seus lados masculinos 

terão menos necessidade de perseverar nas estratégias 

inconscientes de poder. Ainda assim, não acredito que seja 



possível fazer essas sombras desaparecerem por completo, 

por exemplo, lutando de forma “sádica” contra elas. É 

mais assustador que a criada seja despedaçada, pois aí 

existe a possibilidade dela ressurgir mais tarde como um 

fantasma. 

Somente depois que a criada morre é que o jovem rei e a 

princesa verdadeira podem se casar. Somente aí é que a 

relação com o masculino pode ser realmente vivida; 

separada de sua mãe, a jovem mulher ganha autonomia. 

(A respeito da falta de independência do príncipe ainda há 

muito a se dizer!) 

Em relação à ansiedade e à habilidade para enfrentá-la, 

podemos dizer que esse conto diz respeito à ansiedade que 

resulta do domínio pelo lado negativo da própria natureza 

do indivíduo, um lado que vem à tona quando o indivíduo 

tenta lidar com a separação da mãe e com a sua relação 

com o masculino. Por isso, ele diz respeito à ansiedade 

produzida por qualquer separação, quando, de uma hora 

para a outra, alguns lados do indivíduo que eram 

considerados inferiores em sua vida passada, tomam o 

poder e parecem dominar todas as outras dimensões da 

personalidade. O conto sugere que essa ansiedade precisa 

ser sofrida e tolerada – afinal de contas, a criada segue 

com o seu plano, e não há como voltar para a mãe (se 

houvesse, ele não seria um conto de verdade). A heroína 

encontra uma maneira de enfrentar a situação e, por meio 

do desenvolvimento de partes de sua psique (os aspectos 

masculinos de sua natureza) que antes não eram 

cultivados, a questão produtora de ansiedade pode ser 

formulada de forma consciente – neste caso, na forma de 

um relacionamento com um homem. 

1 “Die Gänsemagd”. In: Kinder- und Hausmärchen, 

conto n.º 89. 
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PALETÓ CINZA 

Medo de se separar do pai 

Era uma vez um rei que tinha três filhas. Um dia ele 

estava caçando, entrou em uma floresta e se perdeu. Ele 

ficou vagando por muito tempo, sem encontrar o caminho 

de volta. Já estava anoitecendo quando encontrou um 

homem coberto da cabeça aos pés por um paletó cinza, de 

um modo que não se via nada dele além do paletó. Paletó 

Cinza perguntou ao rei para onde ele estava indo, e o rei 

disse que estava perdido. Paletó Cinza disse que se o rei 

concordasse em lhe entregar a primeira coisa que 

encontrasse ao chegar em casa, ele lhe mostraria a saída da 

floresta. O rei concordou, pensando que provavelmente 

seria o seu cão o primeiro a encontrá-lo, pois ele sempre 

vinha correndo para saudá-lo. Ao deixar o rei são e salvo 

do lado de fora da floresta, Paletó Cinza disse que 

apareceria no castelo na manhã seguinte às oito horas para 

buscar o que lhe era de direito. 

Quando o rei chegou em casa, sua filha mais nova foi a 

primeira a correr para encontrá-lo. O rei fez um sinal para 

ela ficar onde estava, o que fez com que ela apertasse 

ainda mais o passo e, chegando ao lado dele, jogou-se em 

seus braços. Isso, é claro, deixou o rei muito triste, e fez 

com que sua filha lhe perguntasse o que estava 

acontecendo. A princípio, ela ficou muito assustada ao 
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ouvir sua história, mas depois ela consolou o seu pai, 

dizendo a ele que tudo acabaria bem. 

Na manhã seguinte, a filha mais nova colocou um 

vestido preto de seda e se preparou para partir. Quando o 

relógio bateu oito horas, uma carruagem parou em frente 

ao castelo, dentro da qual encontrava-se Paletó Cinza. 

Com o coração partido, o rei levou sua filha até a 

carruagem e a entregou a Paletó Cinza, que então foi 

embora com ela. 

Depois de viajar por um certo tempo, a carruagem 

chegou a uma grande montanha, que se abriu na frente dos 

viajantes para que eles pudessem entrar. Dentro dela havia 

um castelo enorme com muitos quartos e uma enorme 

quantidade de comidas e bebidas. Paletó Cinza entregou à 

princesa um jogo de chaves e lhe disse que ela poderia 

visitar qualquer quarto que quisesse, com exceção de um 

quarto específico no porão. 

Pouco depois disso, a garota curiosa começou a 

investigar o castelo de uma ponta à outra. Depois de andar 

bastante, ela chegou ao quarto proibido e começou a 

imaginar o que haveria lá dentro e, então, destrancou a 

porta. Imediatamente, Paletó Cinza veio correndo até ela, 

assustando-a de uma tal maneira que ela ficou muda. 

“Minha criança”, ele lhe perguntou, “o que você viu ao 

olhar dentro daquele quarto no porão?”. Mas não obteve 

nenhuma resposta da garota, que estava muda. “Se você 

não pode me responder, você deverá se sentar em uma 

figueira onde os corvos vão arrancar a carne do seu 

corpo”. Depois disso, ele tirou todas as suas belíssimas 

roupas, deixando-a completamente nua, a não ser por seu 

colar e seus anéis de ouro. Então, ele a levou a uma 

figueira enorme no topo da montanha. Ela deveria subir na 



árvore e estava proibida de descer, ele disse. A garota, 

muda, fez o que ele mandou. 

Por coincidência, naquele mesmo dia o príncipe da 

região havia organizado uma grande expedição de caça. 

Durante a caça, os cães pararam debaixo da figueira e 

começaram a latir sem parar. Ouvindo aquele 

estardalhaço, o príncipe mandou que o seu companheiro 

de caça subisse na árvore e descobrisse o que estava 

acontecendo lá em cima. Quando o rapaz chegou ao topo 

da árvore, a princesa tirou um de seus anéis de ouro e lhe 

entregou. Ele pegou o anel, desceu da árvore e disse ao 

príncipe que não havia nada lá em cima. Porém, os cães 

continuaram a latir lá embaixo. Então, o príncipe mandou 

outro caçador para ver se ele via alguma coisa. A princesa 

tirou um outro anel e entregou a ele. Contudo, a árvore era 

tão cheia de folhas que o caçador não conseguia enxergar 

a princesa. Por fim, o príncipe resolveu subir ele mesmo 

na árvore. Desta vez, a princesa tirou seu colar de ouro e 

entregou-o ao príncipe. Mas o príncipe pegou na sua mão, 

em vez de pegar o colar, e ajudou-a a descer da árvore. 

Quando ele viu que ela estava nua, ela a cobriu com o seu 

paletó e a levou para a sua casa. Lá, ela recebeu as 

melhores roupas de seda e cetim, e ela era tão bonita que o 

príncipe se casou com ela. No entanto, ela ainda estava 

muda e não conseguia proferir nenhuma palavra. 

Um ano se passou, e a princesa deu à luz um bebê. 

Porém, três noites mais tarde, enquanto ela dormia, Paletó 

Cinza veio e levou a criança. Na manhã seguinte, os 

ancestrais reais viram que o bebê não estava lá e 

encontraram, em seu lugar, um intestino enrolado em uma 

cadeira, como que para sinalizar que a criança havia sido 

assassinada. A jovem mãe chorou, mas ninguém sabia 

dizer-lhe o que havia acontecido. 



Mais um ano se passou e a princesa teve um outro filho, 

porém, na terceira noite depois do seu nascimento, Paletó 

Cinza veio e o levou consigo de novo, e na manhã 

seguinte a princesa não encontrou nada além dos intestinos 

enrolados na cadeira. A velha rainha queria saber que tipo 

de criatura o príncipe havia encontrado naquela árvore, 

que não conseguia proferir nenhuma palavra e ainda 

engolia seus próprios filhos. Todavia, apesar das duras 

palavras da mãe, o príncipe não abandonava sua esposa. 

Depois de mais um ano, ela teve mais um filho. 

Contudo, quando Paletó Cinza levou essa criança embora, 

a velha rainha ficou tão brava que a princesa foi intimada 

a comparecer perante o juiz. A rainha perguntou-lhe o que 

ela havia feito com seus filhos, mas ela não sabia o que 

dizer e só chorava. E, assim, ela foi condenada a morrer 

decapitada. 

Ela se dirigiu pacientemente em direção ao carrasco, 

que estava pronto com sua espada enorme. Mas, na hora 

em que ela ia colocar a sua cabeça no cadafalso, uma 

carruagem dourada, puxada por quatro cavalos negros 

apareceu de repente, e uma voz terrível gritou: “Parem!”. 

Todos ficaram paralisados quando Paletó Cinza desceu da 

sua carruagem. Ele foi até a princesa e a perguntou 

novamente: “Minha criança, o que você viu quando olhou 

dentro daquele quarto no porão?”. Finalmente, ela 

encontrou sua língua de novo e disse: “O que eu vi? Eu vi 

um Paletó Cinza encantado!”. 

Na mesma hora, Paletó Cinza se transformou e apareceu 

na frente dela na forma de um lindo príncipe. Depois, 

tirando os três meninos da carruagem, ele explicou que 

havia sido ele quem seqüestrara as crianças e que ele era o 

legítimo pai; que agora ele estava redimido e que ela era 

sua esposa. Ele a levou até sua carruagem e, juntos, eles se 



dirigiram ao castelo, que agora se encontrava novamente 

no topo da montanha. O príncipe virou rei e ela se tornou a 

rainha. 

__________ 

Esse conto1 foi escrito na Alemanha, embora a figura 

do Paletó Cinza seja mais comum nos contos suecos, que 

infelizmente se perderam. Bolte-Polivka2 menciona um 

paralelo sueco no qual Paletó Cinza – invisível durante o 

dia – aparece para a filha mais nova em um sonho, na 

forma de um jovem bonito que a proíbe de abrir o trinco 

no chão do seu quarto. Ao abri-lo, ela vê Paletó Cinza lá 

dentro e fica tão assustada que perde a fala e cai no chão 

como se estivesse morta. Ao acordar, ela se encontra numa 

selva. O resto da história é igual ao conto alemão. 

Eu acho as semelhanças entre essas duas versões 

significativas porque elas revelam alguns padrões 

subjacentes em todos os contos do tipo “noivo-bicho”. Os 

contos mais bem-conhecidos desse gênero são 

provavelmente aqueles do tipo “A cotovia que canta e 

pula”.3 Neles, uma garota é prometida a um bicho, 

normalmente porque o pai roubou uma flor do jardim do 

bicho. Por amor ao pai, a moça fica com o animal e, 

amando-o, transforma-o em um príncipe. Em outras 

variantes, o noivo-bicho é um belo príncipe de noite e uma 

besta terrível de dia. Ao se recusar a abandonar o animal, 

ou ao revelar o seu esconderijo na hora certa, a garota 

transforma-o em um príncipe, que a informa que havia 

sido enfeitiçado por uma bruxa. Muitas vezes, no entanto, 

a jovem heroína revela o esconderijo dele na hora errada, e 

é enviada em uma missão aparentemente sem fim, em 

busca do seu príncipe. 

Tanto nos contos do tipo Paletó Cinza quanto do noivo-

bicho, a figura masculina possui dois lados: um é horrível 
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e assustador, o outro é bonito, radiante e jovem. O disfarce 

pode causar um grande choque. No final do conto do 

Paletó Cinza, aprendemos que essa aparência terrível é o 

resultado de um feitiço – embora nunca descubramos 

quem o fez – do qual a filha mais nova o salva. No conto 

do noivo-bicho, as mulheres não só têm medo do bicho; 

elas têm nojo dele e estão apavoradas com a sua presença 

– especialmente quando ele pede para ser beijado. Paletó 

Cinza, contudo, fica mais disfarçado, é mais misterioso e 

mais poderoso. 

Outra semelhança entre esses contos pode ser 

encontrada no fato de o pai prometer de maneira 

inconsciente a sua filha mais jovem ao animal ou monstro 

– ou, nesse caso, Paletó Cinza – para salvar a própria pele. 

Vamos examinar a situação do pai no conto do Paletó 

Cinza mais de perto. Ele sai para caçar, mas em vez de 

encontrar as suas presas, fica perdido, andando em 

círculos pela floresta, incapaz de encontrar a saída. Em 

geral, nos contos de fadas, aqueles que se perdem na 

floresta acabam encontrando com a coisa ou pessoa 

responsável por eles terem se perdido – neste caso, Paletó 

Cinza, uma figura totalmente coberta por um paletó cinza. 

O fato de o rei ter se perdido na floresta significa que ele 

não teve êxito na sua tentativa de atirar em alguma coisa e 

assim trazê-la para fora da espera instintiva do 

inconsciente. Em vez disso, ele se perdeu em suas 

fantasias, de forma que a consciência perdeu a sua 

orientação e ficou enrolada e disfarçada, por assim dizer, 

em fantasias. Por trás dessa perda de orientação encontra-

se a figura velada de Paletó Cinza. Não está claro o que 

está por trás dessa figura encoberta – tudo o que se sabe 

sobre ele é a sua cor cinza. Notem que a história não nos 

diz, a princípio, que essa é uma figura que causa horror. 



Cinza é a cor de uma falta de desejo, falta de claridade, 

nebulosidade; ela se encontra em algum lugar entre o dia e 

a noite, uma ambigüidade obscura. Embora possamos 

inferir que exista algo dentro do paletó cinza, no começo 

esse algo está simplesmente escondido, sendo, portanto, 

desconhecido. (Notem também que o rei encontra Paletó 

Cinza quando está quase anoitecendo.) Se quisermos olhar 

para o conto como a descrição de uma situação individual, 

poderemos dizer que aqui se encontra um pai sem uma 

mulher, que se perde em suas fantasias, não consegue 

encontrar uma saída e, por isso, perde todo o seu desejo. 

Depois, ele fica deprimido e é confrontado pela 

ambigüidade de suas fantasias. Neste ponto, o homem de 

paletó cinza diz-lhe que ele poderia se libertar dessa 

situação se sacrificasse alguma coisa sua. 

O rei está pronto para fazer um sacrifício para poder sair 

da floresta da sua confusão, mas ele imagina que isso 

esteja ligado a nada mais do que o seu cachorro, enquanto 

é a sua filha que está em jogo. Esse é um tema típico de 

um conto de fadas: um pai fica em uma situação difícil, 

uma solução rápida se apresenta e ele a aceita de bom 

grado. Então, a responsabilidade de resolver o problema 

subjacente cai na criança. (Esse tema aparece não só nos 

contos, como também no nosso dia-a-dia.) A idéia do pai 

de que provavelmente terá de sacrificar o seu cachorro 

pode se referir a uma prontidão demasiadamente humana e 

parcial para o sacrifício: sabemos que precisamos fazer 

alguns sacrifícios, mas que não seja de nada muito 

querido, por favor. Por outro lado, o cachorro também 

simboliza o lado instintivo do indivíduo, que é, até certo 

grau, fiel à consciência e está normalmente associado à 

sexualidade masculina. Assim, talvez o pai pense que 

precisa sacrificar um pouco da sua sexualidade enquanto, 



na realidade, ele precisa sacrificar a sua filha, e sua relação 

com ela. A forma alegre como a filha recebe a notícia do 

seu pai e sua disposição para se submeter ao destino no 

qual ele a enfiou nos indica que a relação deles é uma 

relação incestuosa. Além disso, a mãe não se encontra na 

história. Essa qualidade de incesto disfarçado torna-se 

visível na figura de Paletó Cinza, que, ao encontrar o rei, 

nos indica que ele é um aspecto do rei – um desejo 

disfarçado, não admitido, de possuir a própria filha. Essa é 

a fonte da ambigüidade. 

Esse pode ser considerado um conto que joga uma luz 

nas questões da filha que vive uma relação incestuosa com 

seu pai. Neste mundo sombrio, as fantasias tanto do pai 

quanto da filha – em especial aquelas de natureza erótica 

ou sexual – desempenham um papel significativo. O conto 

descreve a forma como pode se dar a relação de uma 

mulher com um homem e com um parceiro sexual, dado 

seu pano de fundo. Ao mesmo tempo, podemos 

compreender os laços incestuosos de maneira simbólica, 

como uma ligação excessiva às normas reinantes da 

consciência, personificadas na figura do seu pai, que 

impossibilitam que ela vivencie um homem ou o seu 

próprio lado masculino como “totalmente outro”. Numa 

situação dessas, nada de realmente novo pode acontecer. 

Talvez seja por isso que seus filhos são sempre tirados 

dela; eles simbolizam o novo e o produto de um 

relacionamento com algo que é “totalmente outro”. 

Deixem-me ilustrar a questão do “Paletó Cinza” com 

um caso prático. Uma mulher de trinta anos – casada, com 

três filhos – procura terapia porque sua vida se tornou 

terrivelmente chata. Ela é a filha mais nova de uma família 

muito grande. Sua mãe morreu quando ela tinha dez anos. 

Ela se diz a favorita do seu pai. Ela tem os mesmos 



interesses políticos que ele e o acompanha nas reuniões 

desde muito cedo. Desde que ela consegue se lembrar, ela 

sempre teve muitas fantasias eróticas e sexuais, assim 

como relacionamentos sexuais precoces com homens. Ela 

idealiza o pai e secretamente despreza todos os outros 

homens, que para ela se parecem “monstros” terríveis. Isso 

acontece principalmente durante as relações sexuais; ela 

pensa em seu pai e acaba “brochando”. Sempre que isso 

acontece, ela coloca a responsabilidade do “fracasso” no 

homem, chamando-o de incompetente e de muitas outras 

coisas. Ela procura desesperadamente por um homem com 

o qual ela não precise pensar no seu pai. No entanto, todos 

os homens que ela encontra, ela diz, são “anjos” ou então 

“espancadores” – quer dizer, marcadamente intelectuais 

ou obcecados pelo sexo selvagem. A analisanda casou-se 

muito cedo com um homem e levou-o para a casa de seu 

pai. O marido está determinado a manter a família unida. 

A mulher é muito ligada ao pai no âmbito intelectual, e 

não se permite ter nenhum pensamento que possa ser 

inaceitável para ele. 

Voltando à nossa história, deparamo-nos com Paletó 

Cinza trazendo a filha do rei para o seu palácio, um castelo 

dentro de uma montanha alta, um lugar muito obscuro. O 

fato de ela colocar o seu vestido preto de seda me leva a 

pensar que ela nutre uma certa simpatia por Paletó Cinza; 

embora preto não seja exatamente o mesmo que cinza, é 

próximo. Ou talvez o conto queira indicar que a filha está 

levando a cabo, de boa vontade, os desejos do seu pai. 

Dentro de montanhas é onde vivem os reclusos e as 

fadas. Se é aí que se encontra o castelo de Paletó Cinza, 

ele deve viver em um reino muito distante da consciência, 

em um mundo muito mágico. Deste modo, podemos 

concluir que a relação da filha com ele consiste em 



fantasias extremamente inconscientes, provocadas pelo 

relacionamento erótico secreto dela com o pai. Ao mesmo 

tempo, podemos imaginar o interior da montanha como 

um reino materno – semelhante à floresta onde o rei se 

perdeu, que também é um lugar que lembra a natureza em 

seu aspecto materno. Assim, podemos dizer que Paletó 

Cinza, o rei e sua filha estão todos sob a influência do 

arquétipo materno em seu aspecto protetor e aprisionador. 

Isso convém à situação incestuosa, na qual a família 

muitas vezes sente a necessidade de permanecer unida e a 

vontade de suprimir todas as tendências exogâmicas. 

Contudo, no castelo de Paletó Cinza existe um quarto onde 

é proibida a entrada. Conhecemos o tema do quarto 

proibido de inúmeros outros contos de fadas, e também 

sabemos que a própria proibição é o que estimula o desejo 

de entrar no quarto. Muitos tipos diferentes de pessoas e, 

às vezes, animais, são encontrados dentro desses lugares 

proibidos. Normalmente, o indivíduo encontra nesses 

lugares aquilo que foi banido de forma mais veemente da 

consciência – e em conseqüência, aquilo de que se 

necessita com mais urgência. A repressão é o que torna o 

conteúdo do quarto tão extraordinariamente assustador, ou 

numinoso, ou ambos. 

No nosso conto, não está claro o motivo pelo qual a 

moça tem tanto medo de Paletó Cinza; afinal de contas, 

ela tinha acabado de encontrá-lo, quando ele a buscou em 

sua carruagem. Neste ponto, acho a versão sueca mais 

convincente; a filha sonha à noite que Paletó Cinza era um 

lindo príncipe. No dia seguinte, ela abre uma porta 

proibida e o vê lá dentro. Aparentemente reconhecendo-o 

como a mesma pessoa com a qual ela sonhara, ela fica tão 

assustada que perde a fala e cai no chão como se estivesse 

morta. O fato de ela ter sonhado com o príncipe indica que 



ela é capaz de dar o passo, na sua fantasia, do seu pai em 

direção à figura masculina desconhecida. Porém, a figura 

que ela vê ao abrir a porta não é bonita, mas sim um Paletó 

Cinza terrível e assustador. Por meio desse homem, ela 

encontra tanto o fascinosumquanto o tremendum. Na sua 

consciência noturna a sexualidade é algo muito bonito, 

mas a sua consciência diurna ainda está tão assustada com 

esse prospecto que ela perde a fala. O mesmo acontecia 

com a minha analisanda com um complexo paterno, que 

uma vez me disse que achava o sexo à noite muito 

gostoso, mas quando ela pensava sobre isso durante o dia, 

ela achava “aquilo tudo” muito nojento. A sexualidade 

tinha claramente dois lados para ela: um fascinante e um 

repulsivo – assim como Paletó Cinza tem duas faces no 

conto. 

No final do conto, descobrimos que a filha do rei ficou 

assustada daquela forma porque vira um Paletó Cinza 

“encantado”. Sem dúvida, a relação incestuosa entre pai e 

filha é que o transforma em um homem encantado para 

ela. Para compreendermos essa relação, é bom nos 

voltarmos para os contos do noivo-bicho, onde a garota se 

encontra claramente assustada com o lado bestial da 

sexualidade. Poder-se-ia dizer também que, talvez, o medo 

da sexualidade – junto com uma incapacidade de aceitar o 

lado intelectual do homem – seja aquilo que transforma o 

homem em um animal. 

A pergunta de Paletó Cinza é estranha. Em algum nível, 

ele sabe tão bem quanto ela o que ela viu. Mas no final do 

conto fica claro que a garota precisa esclarecer para si 

mesma que o que ela viu foi um Paletó Cinza encantado – 

não a forma verdadeira do homem, mas o homem em uma 

forma terrível devido a um feitiço. Tudo o que a garota 

sente nessa situação é um medo total. Ela descobriu algo 



sobre a sexualidade e o relacionamento com os homens 

que produziu uma enorme ansiedade nela. Ela não 

consegue proferir nenhuma palavra, sua garganta está 

fechada e ela permanece muda por algum tempo. 

Tudo o que é bestial é enervante. As pessoas que se 

comportam como animais são profundamente 

perturbadoras, fazendo que forças inacreditavelmente 

agressivas, destrutivas e sexuais irrompam. Para uma 

menina, a experiência da sexualidade masculina, da 

sexualidade em geral, pode ser muito alarmante. Mas 

quando a situação é complicada por uma relação altamente 

incestuosa e fechada com o pai, o que vem à tona é ainda 

mais alarmante. Adicione a isso o fato do próprio pai 

também não enfrentar o problema de frente, negando a 

relação incestuosa. 

O resultado de toda essa ansiedade é que expulsam a 

garota do castelo subterrâneo e arrancam toda a sua roupa. 

Isso me faz lembrar de Adão e Eva no Paraíso. Estar nu 

significa estar sem disfarce e sem proteção; aquele que 

está nu está vulnerável, mas também pronto para um novo 

começo. 

Esse fator, junto com vários outros, sugere que uma 

iniciação está acontecendo: a garota entra em uma 

montanha, onde vivencia algo extremamente assustador. 

Ela reemerge e é obrigada a tirar toda a sua roupa e a subir 

em uma árvore. Esse último passo nos faz lembrar do tema 

do nascimento na árvore – nascer de uma árvore que 

incorpora o pai e a mãe arquetípicos de uma só vez, um 

renascimento que não tem nada a ver com os pais 

pessoais. Em todos esses passos, a garota está sendo 

iniciada no seu ser feminino, ao enfrentar, na sua fantasia, 

a ansiedade que lhe causam a masculinidade, a 

sexualidade e os desejos eróticos por seu pai. 



Essa iniciação pode acontecer na história de vida de 

uma menina que teve uma ligação incestuosa com o seu 

pai e uma grande quantidade de fantasias sobre 

relacionamentos e sexualidade. Nas suas fantasias mais 

bonitas, ela de repente percebe que morre de medo dos 

homens, que escondem sua verdadeira natureza dela, 

deixando que ela vivencie uma ambigüidade sombria e 

obscura. Essas fantasias, esse choque, colocam a garota 

em um novo nível de desenvolvimento, o nível da mulher. 

No caso da minha analisanda, essa fase se manifestou da 

seguinte forma: depois de trabalhar com o seu material por 

algum tempo, ela ficou assustada ao perceber que havia 

realmente “desejado” o seu pai, e que por trás da sua 

rejeição de uma “sexualidade animalesca” jazia um medo 

dos seus próprios desejos sexuais por seu pai. Esse medo 

da sua própria sexualidade havia se revertido, fazendo 

com que ela “menosprezasse” a sexualidade masculina. 

No conto, quando a garota atinge um novo nível de 

desenvolvimento, o príncipe pode ter êxito na caça, onde o 

velho rei havia fracassado. Por enxergá-la como um ser 

humano, ele pode ajudá-la a descer da árvore. (Aqueles 

que queriam apenas os seus anéis não a viam como um ser 

humano.) 

A figueira é um símbolo de fertilidade e excesso; ela era 

sagrada para Dionísio, portanto, é também um símbolo do 

erotismo e da sexualidade. Como uma fruta madura, a 

garota é arrancada da árvore do erotismo e da sexualidade, 

ganhando roupas novas e se tornando a esposa do príncipe. 

Contudo, ela ainda não consegue falar. 

Enquanto estiver muda, o único instrumento que ela 

possui para dar forma à relação com seu marido é o seu 

corpo; toda a dimensão da intimidade humana formada 



pela fala e pela linguagem está ausente. De fato, neste 

ponto do conto, a garota é retratada como uma criatura da 

natureza – nascendo de uma figueira. Depois disso, a mãe 

do príncipe lhe pergunta que tipo de criatura ele encontrou 

naquela árvore, que não sabe falar. Deste modo, todo o 

contato social dessa mulher está restrito ao seu marido, e 

ela deve sentir uma imensa solidão; ansiedade gera 

solidão. E assim, apesar dela alcançar um novo nível de 

desenvolvimento, apesar da sua transformação de menina 

em mulher – uma mulher que é o fruto de uma figueira, 

onde é dada uma nova significação para a sexualidade e 

para Eros – ela ainda está muda devido ao choque de se 

deparar com a verdadeira identidade de Paletó Cinza. 

Isso quer dizer que, embora ela esteja se relacionando 

com um novo homem, que não se parece em nada com 

Paletó Cinza, a jovem ainda não está livre dele. Se Paletó 

Cinza representa a imagem distorcida que ela faz dos 

homens, devido ao medo que ela tem dos seus próprios 

desejos incestuosos, enquanto ele estiver presente, a 

relação com o seu marido será marcada por desejos 

incestuosos e ansiedades também. Nada que ela crie com o 

seu homem terreno pode existir – daí Paletó Cinza roubar 

os seus filhos. Como eu disse anteriormente, o significado 

simbólico de uma relação incestuosa jaz no banimento de 

qualquer coisa nova que possa emergir. 

A criança é um símbolo do que é novo. É por isso que 

Paletó Cinza precisa continuar pegando as crianças, 

roubando-as à noite. Em todos os contos nos quais os 

filhos são roubados da mãe de uma forma mais ou menos 

violenta, o pai ou está ausente ou está dormindo. Isso 

sugere que o seqüestrador pode ser visto como um aspecto 

“noturno” do homem. Antes, Paletó Cinza era terrível 

durante o dia, agora, ele é terrível à noite. Isso significa 



que a faceta amedrontadora do relacionamento com o 

homem foi para o inconsciente – mas nem por isso perdeu 

a sua força. Eu também fico me perguntando se esse 

aspecto terrível e seqüestrador não representa, ao mesmo 

tempo, a suspeita da mulher de que seu marido não queira 

que ela tenha filhos. Se assim o for, Paletó Cinza também 

estará representando uma sexualidade masculina muito 

exigente e agressiva, que não tolera filhos. Os homens que 

não suportam o fato de suas esposas se tornarem mães 

encontram-se, em geral, sob uma terrível maldição; 

normalmente eles estão presos a um complexo materno 

severo. Dessa maneira, quando suas esposas se tornam 

mães, seu medo de incesto fica muito intenso. Seguindo 

esse raciocínio, é preciso dizer que não só a mulher na 

nossa história possui uma relação incestuosa com o seu 

pai, mas também o homem possui uma relação incestuosa 

com a sua mãe. E, de fato, a velha rainha, a mãe dele, 

esforça-se para levar a sua nora ao tribunal. Assim, ela 

espera conseguir eliminá-la. 

A jovem mãe sofre, chora e, ainda assim, não diz nada. 

Podemos imaginar o seu sofrimento: alguém roubou seu 

bebê recém-nascido, que incorpora o seu novo começo e 

seus sentimentos de uma ligação profunda, e ela o trouxe 

ao mundo com a dor do próprio ventre. E o que é pior, 

agora ela é acusada de tê-lo assassinado. É de se estranhar 

que ela não diga nada? De fato, ela nem deve saber o que 

aconteceu. Paletó Cinza veio à noite, enquanto ela também 

dormia. 

O desaparecimento durante a noite também pode ser 

interpretado. A vida continua, novos impulsos de vida 

surgem na jovem mulher, mas eles desaparecem durante a 

noite; de manhã, ela fica apenas com um sentimento de 

perda e talvez até com a culpa de uma assassina. O novo 



desenvolvimento que prometera enriquecer a sua vida já 

desapareceu, e a culpa é provavelmente sua, ela pensa. 

Mas o verdadeiro culpado é esse problema com Paletó 

Cinza que ainda não foi resolvido, e sobre o qual ela não 

ousa falar. 

Dizemos que a jovem não pode falar; na verdade, seria 

mais correto dizer que ela não quer falar na hora errada, 

pois, quando chega o momento certo, ela fala. Seu silêncio 

exerce ainda uma outra função; afastá-la de qualquer 

lembrança da sua experiência com Paletó Cinza. Desde 

que deixou Paletó Cinza, ela se ligou ao aspecto positivo 

do masculino, aqui representado pelo príncipe. No destino 

de uma mulher real, isso pode aparecer no seguinte 

cenário: por meio da relação incestuosa escondida com seu 

pai, ela desenvolve um medo horrendo do aspecto 

“terrível” da sexualidade – da sexualidade proibida. Existe 

um grande segredo, mas ela não admite que é isso que a 

está deixando ansiosa. E assim ela vê apenas o lado 

luminoso do seu marido, deixando de lado as forças 

sombrias, instintivas e agressivas que estão em ação, e que 

ainda são obscurecidas pela fantasia de incesto. 

Depois que minha analisanda conscientizou-se do seu 

medo da sexualidade, e das suas fantasias incestuosas, ela 

foi tomada por uma enorme vergonha da sua própria 

“instintividade”. Assim, ela foi capaz de abrir mão da sua 

“pseudo-vida” com seu pai. Ao mesmo tempo, ela tentava 

manter-se afastada de qualquer situação na qual ela 

pudesse ser tentada sexualmente, por medo da ansiedade 

que poderia surgir. Com o sacrifício das suas fantasias 

incestuosas, seus interesses políticos assumiram vida 

própria. Como no conto, ela passou por uma fase de 

negação do seu fascínio pelo mundo de Paletó Cinza. 



O mundo de Paletó Cinza e seus entrelaçamentos 

incestuosos também podem ser compreendidos de forma 

simbólica. Esse homem cinza em um castelo debaixo da 

terra pode representar uma figura de animus. Ele é tão 

misterioso e fascinante, que existe um perigo real de que a 

mulher decida simplesmente levar a vida com ele lá 

embaixo – uma decisão que, para uma mulher real, 

poderia muito bem levar a uma psicose. Essas facetas tão 

perigosas e sedutoras da sua própria personalidade, essas 

fantasias tão fascinantes, são capazes de dissolver o ego e, 

portanto, devem ser evitadas. Elas precisam ser negadas 

até o ponto do auto-sacrifício – retratado no conto na 

imagem da sentença de morte. 

Na hora em que ela vai ser executada, Paletó Cinza 

aparece. Agora, aquilo que está escondido por tanto tempo 

começa a se revelar. Sua carruagem é de ouro, seus 

cavalos são negros. A cor dourada sugere as qualidades do 

sol – valor indestrutível e perfeição – e também é um 

símbolo da consciência e de todas as facetas mais 

iluminadas do ser humano. Os quatro cavalos negros, por 

outro lado, são criaturas do mundo subterrâneo. Se o ouro 

está associado ao espírito, então o preto está ligado às 

pulsões obscuras, animais, à morte e ao renascimento. A 

terrível voz de Paletó Cinza está agora mais poderosa e 

apavorante do que nunca. 

Aqui, mais uma vez, é instrutivo evocar o paralelo 

sueco do conto, no qual a garota sonha com Paletó Cinza 

na forma de um belo jovem, enquanto o próprio Paletó 

Cinza se esconde debaixo do piso da casa. Aí, também, o 

que é necessário é superar a cisão na imagem que ela faz 

de um homem. A carruagem que aparece no conto alemão 

promete trazer movimento de volta à vida da mulher e, 

com seus elementos dourados e negros, indica que a cisão 



na imagem masculina foi, finalmente, superada – ou pode 

ser superada agora. 

A forma como Paletó Cinza faz a pergunta mostra o 

quanto ele representa uma figura paterna para a garota: 

“Minha criança”, ele diz, “o que você viu quando olhou 

dentro daquele quarto no porão?”. Muito ligada a Paletó 

Cinza, a mulher do nosso conto permaneceu, de certa 

forma, uma criança. Somente quando ela encontra a sua 

língua – e assim supera o medo de Paletó Cinza – é que 

ela pode contar o que viu. Ela viu Paletó Cinza, não 

apenas um homem dentro de um paletó cinza, mas um 

homem sob um feitiço, um homem que dava medo em 

todos que olhavam para ele. 

O confronto final da minha analisanda com o “mundo 

do Paletó Cinza” aconteceu depois que ela sonhou com 

seu próprio pai como Pã, com pés de bode e um falo ereto. 

O sonho a espantou tanto que ela acordou. A partir daí, ela 

começou a compreender que, por trás da relação com seu 

pai, encontrava-se o problema de uma sexualidade animal 

reprimida que estava exigindo um reconhecimento, e que 

isso era, de fato, o problema de seu pai há muito tempo. 

Quando a princesa do conto conversa com o Paletó Cinza 

encantado, ele se transforma em um belo príncipe, devolve 

os seus filhos e anuncia que ela é sua esposa. No paralelo 

sueco, Paletó Cinza transforma-se em cinzas, de onde 

surge um belo príncipe. O castelo não está mais dentro da 

montanha, mas sim no topo dela, liberado simbolicamente 

do seu disfarce, da sua necessidade de se esconder. Se 

interpretarmos a prisão dentro da montanha como um 

confinamento no reino materno, podemos dizer que o 

homem foi redimido do seu complexo pelo amor da sua 

esposa. Nos contos do tipo noivo-bicho, é quase sempre 

algum tipo de bruxa ou mulher da floresta que transforma 



o homem em um bicho. Podemos interpretar esse fato de 

duas maneiras: para não perder o contato com o aspecto 

animal da sexualidade masculina, a mãe expõe sua filha a 

esse aspecto de forma tão intensa que a garota fica com a 

sensação de que os homens são pouco mais do que “cães”, 

e não seres humanos. Por outro lado, um filho que ainda 

esteja apaixonado pela mãe mostrará às mulheres, 

primeiramente, sua sexualidade e agressividade. Nesse 

conto, a influência da mãe é um pouco mais sutil, já que a 

figura materna só aparece mais para o final da narrativa. E, 

no entanto, podemos imaginá-la por trás dos panos, 

exercendo a sua influência. 

A conclusão do conto mostra o medo que a mulher tem 

do masculino chegando ao seu fim. Uma vez que ela 

supera a cisão na sua experiência do masculino, o desejo 

despertado pela relação incestuosa com o seu pai não é 

mais visto como algo perigoso. Deste modo, o conto 

também esboça o curso de desenvolvimento de uma 

relação incestuosa até uma relação real com o masculino. 

A ansiedade descrita no conto origina-se tanto em um 

medo dos instintos quanto em um medo do poder da 

masculinidade, o que, em uma relação incestuosa é ao 

mesmo tempo fascinante e terrível. 

A história também revela uma estratégia para enfrentar 

com sucesso essa ansiedade, na recusa firme da garota de 

abandonar o lado positivo do masculino e na sua recusa de 

falar antes da hora, embora esteja claro que o silêncio 

também não seja uma solução. Em um certo ponto da 

história, sua vida chega a uma parada. Todos os seus filhos 

foram tirados dela – eles foram proibidos de viver, aliás, 

eles podem mesmo não ter querido viver (o tédio mortal 

da minha analisanda). Neste momento, o velho problema 

aparece de novo. Mas, desta vez, a mulher resolve o 



problema ao dar um nome para ele no momento certo. Aí, 

toda a energia de vida que estava ausente pode vir à tona 

novamente. 

Em contos como esse, nos quais a representação de uma 

grande ansiedade cria um tremendo suspense, a habilidade 

do personagem de tolerar a ansiedade quase que 

invariavelmente faz que algo maravilhoso aconteça. A 

ansiedade desaparece e dá lugar a uma vivacidade 

renovada. Contudo, é importante encontrar o momento 

certo para queimar a pele do animal, para revelar a 

verdade terrível. Se a revelação for prematura, a 

integração e transformação do fator amedrontador pode ter 

de ser adiada por um longo tempo. Vemos isso com muita 

freqüência em terapia, onde é crucial que o terapeuta não 

toque em um segredo amedrontador cedo demais. No 

entanto, na terapia, como nos contos de fada, também é 

possível esperar demais para tocar nesses segredos. E aí, o 

homem encantado – tanto literal quanto figurativo – 

permanecerá preso na sua forma animal. 

1 E. Moser-Rath (org.). “Graumantel”. In: Deutsche 

Volksmärchen.Neue Folge. 

2 Bolte-Polivka, Anmerkungen zu den Kinder- und 

Hausmärchen der Brüder Grimm. 

3 “Das singende springende Löwenerkerchen”. 

In: Kinder- und Hausmärchen, conto n.º 88. 

A ONDINA DO LAGO 

Medo das emoções avassaladoras 
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Era uma vez um moleiro que vivia muito feliz com sua 

esposa. Eles tinham dinheiro e propriedades, e sua riqueza 

aumentava a cada ano. Contudo, o azar chega sem avisar. 

Da mesma forma como suas riquezas haviam crescido, 

elas começaram a definhar, ano após ano, e, no final, ele 

mal conseguia reconhecer o moinho que lhe havia dado 

tantas alegrias. Cheio de problemas, ele não tinha paz nem 

ao se deitar ao final de mais um dia de trabalho, e ficava 

virando de um lado para o outro na cama. 

Certo dia, ao acordar antes do nascer do sol, ele se 

levantou e saiu de casa, tomado por um sentimento de que 

talvez naquele dia a sua sorte mudaria. Ao caminhar pelo 

açude, o primeiro raio de sol surgiu no horizonte e ele 

ouviu um som vindo do lago. Ao se virar, viu uma linda 

mulher surgindo da água, bem devagar. Com suas mãos 

suaves, ela segurava seus cabelos longos sobre os ombros 

de modo que eles caíam para os dois lados do seu corpo 

branco, cobrindo-o. Ele a reconheceu como a ondina do 

lago e, devido ao medo que sentiu, não sabia se fugia ou se 

ficava onde estava. Porém, a ondina resolveu deixar que 

ele ouvisse a sua voz macia e, assim, chamou o seu nome 

e perguntou-lhe por que ele estava tão triste. A princípio, o 

moleiro ficou mudo, mas ao ouvi-la falando em um tom 

tão amistoso, tomou coragem e disse a ela que até 

aquele momento ele vivera uma vida boa e feliz, mas que 

nos últimos anos ele ficara tão pobre que não sabia mais o 

que fazer. “Calma”, disse a ondina, “eu vou torná-lo mais 

rico e feliz do que nunca. Você precisa apenas prometer 

me dar aquilo na sua casa que acabou de ficar jovem”. 

“O que poderia ser isso além de um novo filhote de 

cachorro ou de gato?”, pensou o moleiro, e assim ele 

concordou com a sua proposta. Então, a ondina mergulhou 



de volta nas águas e ele foi correndo de volta para o seu 

moinho, sentindo-se feliz e aliviado. 

Ao se aproximar de casa, a criada apareceu na porta da 

frente, gritando que ele tinha um motivo para celebrar – 

sua esposa acabara de dar à luz um bebê. O moleiro sentiu 

como se tivesse sido atingido por um raio; ele percebeu 

que a ondina traidora sabia do nascimento e o enganara. 

Cabisbaixo, ele foi até a cama de sua mulher. Quando ela 

lhe perguntou: “Por que é que você não está feliz com o 

nosso lindo bebê?”, ele contou a ela tudo o que havia se 

passado com ele, e a promessa que fizera à ondina. “O que 

adianta ser feliz e rico, se isso significa que eu tenha de 

perder o meu filho?”, ele perguntou. “Mas o que eu posso 

fazer?” Nem sua esposa nem seus familiares que estavam 

ali para dar as boas vindas ao recém-nascido sabiam o que 

dizer a ele. 

Nos meses seguintes, a boa sorte e a prosperidade 

voltaram a fazer parte do lar do moleiro. Tudo o que ele 

intentava dava certo. Era como se seus cofres estivessem 

enchendo a si mesmos por conta própria e o dinheiro no 

seu armário crescia da noite para o dia. Em muito pouco 

tempo, sua riqueza era a maior que ele já tivera. No 

entanto, ele simplesmente não conseguia aproveitá-la. Seu 

coração estava atormentado devido ao acordo que fizera 

com a ondina. Toda vez que passeava pelo lago, ele tinha 

medo dela aparecer e cobrar o que lhe fora prometido. Ele 

nunca deixaria o menino sozinho perto das águas. 

“Cuidado”, ele dizia, “se você encostar na água, uma mão 

virá pegá-lo e levá-lo para o fundo”. Mas, como os anos se 

passaram sem nenhum sinal da ondina, o moleiro começou 

a relaxar. 

Quando o menino cresceu, ele virou aprendiz de um 

caçador. Depois de dominar esse ofício, ele começou a 



trabalhar para o senhor do vilarejo. Lá havia uma garota 

linda e virtuosa, por quem o jovem caçador nutria uma 

enorme simpatia. Quando o senhor percebeu o interesse do 

rapaz, deu a ele uma pequena casa. Pouco depois os dois 

se casaram e viveram felizes e em paz na casinha, amando 

um ao outro ternamente. 

Um dia, o caçador estava perseguindo um veado quando 

o animal saiu da floresta e chegou a um campo aberto. 

Correndo atrás dele, o caçador o derrubou com um só tiro. 

Porém, a caçada o havia preocupado tanto que ele não 

notou que havia se aproximado muito do lago perigoso. 

Depois de esfolar o animal, ele foi até a beira do lago lavar 

as suas mãos. Mas tão logo colocou as suas mãos na água, 

a ondina apareceu sorrindo e abraçou o jovem caçador 

com seus braços molhados, puxando-o para dentro d’água 

com tamanha rapidez que, em um instante, as ondas 

haviam se fechado por cima da sua cabeça. 

Como a noite caiu e o caçador ainda não havia chegado 

em casa, sua esposa começou a se preocupar, e saiu à 

procura dele. Ele lhe dissera muitas vezes que precisava 

ter cuidado com os ardis da ondina, que ele não ousava 

chegar nem perto do lago, e então ela imediatamente 

adivinhou o que tinha acontecido. Correndo até o lago, ela 

encontrou a sua bolsa de caça caída na beira da água. 

Lamentando-se e apertando as suas mãos, ela chamou o 

seu amado pelo nome, mas tudo em vão. Correndo até o 

outro lado do lago, chamou por ele de novo. Ela maldisse 

a ondina, mas não houve nenhuma resposta. A superfície 

espelhada da água estava imperturbável, com apenas a 

meia-lua retornando o seu olhar de forma impassível. 

A pobre mulher não conseguia ir embora dali. Sem 

conseguir encontrar paz nem conforto, ela caminhou a 

passos largos em volta do lago, dando várias voltas nele, 



às vezes quieta, às vezes aos berros, às vezes 

choramingando humildemente. Quando suas energias por 

fim se esgotaram, ela se esparramou no chão e caiu num 

sono profundo. Em breve, ela foi invadida por um sonho: 

Cheia de medo, ela subia por entre duas enormes 

paredes de pedra. Espinheiros e trepadeiras agarravam-se 

aos seus pés, a chuva caía forte no seu rosto e o vento 

agitava os seus cabelos longos. Quando ela chegou ao topo 

da montanha, tudo mudou. O céu estava azul, o ar 

agradável, o chão tinha um pequeno declive e no meio de 

uma campina verde coberta de flores coloridas ela avistou 

uma linda cabaninha. Ela abriu a porta, e lá dentro havia 

uma velha senhora de cabelos brancos, que lhe abriu um 

sorriso amistoso. 

Com isso, a pobre mulher acordou. Vendo que o dia já 

havia raiado, ela decidiu não perder nem mais um minuto 

e fazer exatamente como havia feito no sonho. A escalada 

da montanha foi, de fato, estrênua, e tudo o que ela viu 

parecia exatamente com o que vira no sonho. A velha a 

recebeu gentilmente e ofereceu uma cadeira para ela se 

assentar. “Somente um infortúnio pode tê-la trazido até a 

minha cabana solitária”, ela disse. Em lágrimas, a mulher 

do caçador contou tudo o que se sucedera com o seu 

querido marido. “Pare de chorar”, disse a velha, “eu vou 

lhe ajudar. Pegue este pente de ouro. Espere até a lua 

cheia, depois vá ao lago, sente-se na margem e comece a 

pentear os seus longos cabelos negros. Quando terminar, 

coloque o pente no chão e observe o que vai acontecer”. 

E assim, a mulher do caçador voltou para sua casa e 

esperou até que a lua estivesse cheia. Por fim, o disco 

brilhante apareceu no céu. Ela foi até o lago, sentou-se e 

começou a pentear os seus longos cabelos negros com o 

pente de ouro. Ao terminar, colocou o pente perto da 



margem do lago. Não muito tempo depois, uma onda 

surgiu lá do fundo e quebrou nas margens, levando 

consigo o pente ao recuar novamente. Tão logo o pente 

afundou até o fundo do lago, as águas espelhadas se 

dividiram e a cabeça do caçador veio à tona. Ele não disse 

nada, mas olhou para a sua esposa com olhos suplicantes. 

Na mesma hora, uma segunda onda veio e cobriu a sua 

cabeça de novo. Tudo desapareceu e o lago voltou ao seu 

estado impassível de antes, com a lua cheia brilhando na 

sua superfície. 

Abatida, a mulher voltou para casa, mas naquela noite 

sonhou mais uma vez com a cabana da velha senhora. E 

assim, na manhã seguinte ela foi ver a velha sábia. 

Soluçando, ela contou à velha o que havia acontecido no 

lago. Desta vez, a velha lhe deu uma flauta de ouro, 

instruindo-a: “Espere até chegar a lua cheia de novo, 

pegue esta flauta, sente-se na beira do lago e toque uma 

música bonita. Quando terminar, deixe a flauta na areia e 

observe o que vai acontecer”. 

A mulher fez como a velha lhe havia instruído. Tão logo 

ela colocou a flauta no chão, as águas elevaram-se 

novamente e uma outra onda quebrou, levando a flauta 

consigo. Depois, as águas se dividiram como da última 

vez, porém desta vez não só a cabeça, mas também toda a 

metade superior do corpo do caçador surgiram. Ele esticou 

os braços carinhosamente para a sua esposa, contudo, uma 

segunda onda veio e engoliu-o, levando-o para o fundo de 

novo. 

“Ai, de que adianta tudo isso se eu só consigo ter um 

vislumbre do meu amor, para depois perdê-lo novamente”, 

disse a mulher infeliz. A dor tomou conta do seu coração 

mais uma vez, mas naquela noite o seu sonho a levou 

ainda uma terceira vez até a casa da velha senhora. 



Quando ela foi visitar a velha sábia no dia seguinte, a 

velha lhe deu uma roca e lhe disse: “Não tema. Nosso 

trabalho ainda não está completo. Espere até a lua cheia, 

então leve esta roca, sente-se na margem do lago e enrole 

o carretel até que ele fique cheio. Quando terminar, deixe 

a roca próxima da água e observe o que vai acontecer”. 

A mulher do caçador seguiu as instruções nos mínimos 

detalhes. Na noite da lua cheia, carregou a roca até as 

margens do lago e enrolou avidamente até que o algodão 

acabasse e o carretel se enchesse. Na hora em que ela 

colocou a roca na beira, as águas borbulharam e 

espumaram mais alto do que nunca e uma onda gigantesca 

veio e levou a roca. Na mesma hora, a cabeça do caçador 

apareceu em um jato d’água e continuou a emergir até que 

todo o seu corpo estivesse fora d’água. Rapidamente, o 

caçador saltou para a margem do lago, agarrou as mãos da 

sua esposa e fugiu. Mas eles ainda não tinham chegado 

muito longe quando o lago inteiro se elevou com um 

rugido terrível e se jogou contra o campo aberto. Os 

fugitivos viram a morte diante deles. Morrendo de medo, a 

mulher clamou pela ajuda da velha senhora e, na mesma 

hora, ela e o marido foram transformados – ela em uma rã, 

ele em um sapo. Embora a enchente os tivesse encharcado, 

ela não os matou. No entanto, ela os separou e os carregou 

para lugares diferentes. 

Quando a água baixou e os dois estavam, de novo, em 

terra firme, eles retomaram suas formas humanas. Mas 

eles não conseguiam se encontrar; eles foram parar em 

uma terra estranha, onde ninguém havia ouvido falar da 

sua terra natal. Altas montanhas e vales profundos se 

encontravam entre eles. Para ganhar a vida, os dois 

começaram a cuidar de ovelhas. Por muitos anos eles 



guiaram seus rebanhos por campos e florestas distantes, 

com os corações cheios de dor e saudade. 

Um dia, ao raiar de mais uma primavera, os dois 

estavam caminhando com seus rebanhos quando, devido a 

um golpe de sorte, cruzaram um com o outro. Do alto de 

uma montanha, o caçador avistou o outro rebanho e levou 

as suas ovelhas até onde ele se encontrava. Os dois 

entraram no vale na mesma hora, sem se reconhecerem. 

Contudo, eles estavam satisfeitos por não estarem mais 

sozinhos. A partir daquele dia, eles guiavam seus rebanhos 

juntos. Embora conversassem muito pouco, eles sentiam 

um certo conforto quando estavam juntos. 

Uma noite, quando a lua estava cheia e as ovelhas 

dormindo, o pastor tirou uma flauta da sua bolsa. Ele 

tocou uma canção linda, embora muito triste e, quando 

terminou, percebeu que a pastora chorava amargamente. 

“Por que você está chorando?”, ele perguntou. “Ah”, ela 

disse, “a lua cheia brilhava exatamente como agora da 

última vez que eu toquei essa música na flauta, quando a 

cabeça do meu amado surgiu das águas”. Ao olhar para 

ela, era como se antolhos caíssem dos seus olhos e ele 

reconheceu sua esposa tão amada. Olhando para ele com a 

Lua brilhando no seu rosto, ela também reconheceu seu 

marido por tanto tempo perdido. Eles se abraçaram 

longamente e seus lábios se tocaram. Nem é preciso 

perguntar se eles estavam felizes. 

__________ 

Esse conto1 começa com a descrição de um moleiro que 

foi reduzido a uma pobreza total. Cheio de preocupações, 

ele não sabe o que fazer. Contam-nos que o moleiro era 

muito rico e vivia muito bem. 

Um moleiro ganha dinheiro – ou 

melhor, ganhava dinheiro – por meio das águas que 
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empurram as engrenagens do seu moinho. Por isso, 

podemos dizer que o “moleiro” representa uma atitude de 

consciência que sabe como aproveitar as energias do 

inconsciente; ele a utiliza para moer os grãos para a feitura 

do pão, para produzir alimento. Mas no caso do nosso 

moleiro pobre e destituído, essa possibilidade parece de 

repente ter desaparecido. O conto não nos conta 

exatamente o que foi que deu errado, mas uma 

possibilidade é que o rio que passa pelo moinho tenha 

secado. Em outras palavras, o rio do inconsciente secou – 

e com ele, também a vida do moleiro. Essa vida seca é 

descrita aqui e em outros contos como um estado de 

pobreza, e também, muitas vezes, é retratada como um 

casal sem filhos. Aqui, não sabemos se o moleiro tem 

outros filhos ou não, o que sabemos é que o nascimento de 

um filho é anunciado como se isso fosse algo que não 

acontecesse há algum tempo. 

De fato, se o moleiro e sua esposa não têm filhos no 

começo da história, podemos dizer que o relacionamento 

deles é um relacionamento sem vida. Devido ao fato de o 

moleiro nesse conto ser a pessoa que carrega as maiores 

tristezas – pelo menos a princípio –, podemos supor que 

ele seja a estrutura mental masculina que perdeu o contato 

com o feminino. Mais precisamente, ele perdeu o contato 

com as emoções, com Eros. Ele também perdeu a 

compreensão de que as coisas precisam seguir o seu 

próprio curso – a pobreza seguindo a riqueza, a riqueza 

seguindo a pobreza; de que a vida se move em ciclos. 

Um dia de manhã, quando o moleiro não tem a menor 

idéia do que fazer, ele encontra uma ondina em um lago. 

Morrendo de medo, ele não sabe se fica parado ou se sai 

correndo. Mas com a sua voz suave, a ondina o seduz a 

contar-lhe as suas angústias, e promete ajudá-lo sob a 



condição de que ele entregue a ela o que quer que tenha 

acabado de ficar jovem na sua casa. Assim, ele é salvo da 

sua penúria, mas deixa aquilo que acabou de ganhar uma 

nova vida na sua casa para enfrentar a ondina. 

Aqui, temos o mesmo tema encontrado em “Paletó 

Cinza”, embora aqui não seja a filha, mas sim o filho, 

quem está sendo entregue. O fato do moleiro não saber 

que um bebê nasceu em sua casa é ainda um outro 

indicativo do quão desatento ele se tornou na relação com 

sua esposa, e do quão obstinadamente pessimista ele é. 

Bem na hora em que ele acredita que a pobreza está 

completa, uma criança se encontra a caminho. 

Voltando-nos agora para a ondina, precisamos nos 

perguntar o que ela significa. Sereias são figuras femininas 

extremamente sedutoras que levam os homens para baixo 

d’água – assim como acontece no nosso conto (e no 

famoso poema de Goethe, “O Pescador”: “ela meio que o 

puxou, ele meio que afundou, e nunca mais foi visto...”). 

Parece que elas querem muito ter um homem devido ao 

fato de não possuírem alma própria. Supõe-se que elas 

sejam extremamente apaixonadas e sempre dêem um jeito 

de fazer o homem perder a cabeça, de modo que ele se 

entregue por completo às suas paixões, emoções e 

fantasias. O perigo é que o homem ou é dragado pelo 

inconsciente ou, se perde a sua ondina, é tomado por 

anseios selvagens que o levam a deixar tudo para trás e a 

vagar por um mundo irreal. Afundar nas águas, perder-se 

na floresta, ficar perdido no deserto – são todos símbolos 

da experiência de ser subjugado pelo inconsciente. No 

entanto, acho que há uma distinção importante a ser feita 

entre perder-se na floresta e afundar nas águas. Aqueles 

que estão perdidos na floresta pelo menos ainda têm o 

chão onde pisar; a água nos engole mais rapidamente. 



Deste modo, acho que ser devorado por uma ondina indica 

uma regressão mais severa no inconsciente do que um 

mero perder-se na floresta, como aconteceu com o rei em 

“Paletó Cinza”. 

O encontro com a ondina retrata a intensa ansiedade do 

sujeito, assim como o anseio, perante uma 

sentimentalidade ardente e natural. Essa sentimentalidade 

era justamente o que não tinha lugar no casamento do 

moleiro. E é por isso que agora ela se mostra tão sedutora 

para ele. 

Por trás da ondina, é claro, está uma deusa mãe – em 

especial no seu aspecto de deusa do amor, tal como 

Afrodite ou Vênus. Isso explica a numinosidade da 

ondina. Ela não é “apenas” uma ondina; ela possui um 

poder divino. Vestígios dessas ondinas sobreviveram até a 

nossa época – por exemplo, no medo comum das algas 

marinhas, que está muitas vezes associado ao medo das 

ondinas que podem nos levar para o fundo do mar. 

Lógico, não é apenas uma questão de medo, mas 

também do fascinosum. Nos contos onde os seres 

humanos fizeram um pacto com as ondinas, ou nos quais 

os homens se apaixonam pelas sereias, o humano está 

sempre em busca de algo completamente diferente: 

“profundidade”, transcendência, ou ir além dos limites, 

chegando a um reino desconhecido, assustador e 

fascinante. A profundidade e a transcendência são muitas 

vezes buscadas, e encontradas, em Eros e na sexualidade. 

Aquele que se envolve com as ondinas deve se preparar 

para ser levado e devorado. Ir além dos limites pode levar 

à dissolução. Ninguém que seja tomado por essas emoções 

escapa de ser transformado por elas. 

Todavia, no nosso conto, o moleiro não precisa pagar o 

preço ele próprio. Em sua situação altamente restritiva, a 



ondina aparece para ele como alguém que traz uma nova 

esperança. Embora ele seja incitado a lhe contar as suas 

angústias, ele não é na verdade “capturado” de uma forma 

mais profunda. Falando de uma forma psicológica, 

poderíamos comparar essa situação com a de alguém que 

se sinta “sugado”, nervoso e deprimido. De repente, o 

sujeito é capturado por uma emoção edificante, mas não 

há uma rendição verdadeira porque a emoção parece muito 

assustadora. Sentir um gostinho dessa coisa nova e 

excitante (e perigosa) já é o bastante. Mas para não secar 

de novo, o indivíduo precisa se permitir ser capturado de 

um modo mais profundo. Para o moleiro, esse primeiro e 

rápido encontro com a ondina foi o bastante para enaltecê-

lo – embora temporariamente – como pode ser visto 

através da imediata restauração da sua riqueza. 

Quando as ondinas aparecem como mulheres aquáticas 

que tiram algo de um ser humano, isso normalmente 

acontece porque elas não foram levadas muito a sério e 

não se permitiu que elas participassem o suficiente da 

vida. Isso explica o fato de elas serem assustadoras. 

Quando os homens, ou sistemas coletivos inteiros, 

separam seus sentimentos da sua consciência, o anseio 

cresce – assim como o perigo de serem inundados pelas 

emoções. Uma “dependência das emoções” então se 

instaura. 

Todo o futuro do moleiro – e da sua família – agora é 

ofuscado pela ansiedade de que a ondina pudesse vir a 

exigir o que lhe fora prometido, levando o garoto embora 

a qualquer momento. Que a ansiedade é compartilhada por 

todos pode ser visto na hora em que o pai fala do problema 

com os familiares que vieram desejar boa sorte ao garoto. 

Então, o que é que ameaça o menino? Qual é o 

problema que ele precisa resolver? Acredito que os contos 



em que uma criança é “vendida” ou “prometida” a alguém 

indicam problemas que os pais não conseguiram resolver e 

que, por isso, ficaram para os filhos resolverem. Aqui, 

vemos o filho ser cativado pelo amor, tomado por 

emoções que o levam para longe da vida humana, e por 

um anseio que lança a sua vida em um redemoinho. Como 

os noivos-bicho, ele também será enfeitiçado, mas ele não 

estará presente na forma de um animal para a sua esposa – 

ele estará completamente ausente. 

Da forma como eu vejo, o feitiço da ondina exprime 

uma atitude em relação ao feminino e à grande mãe, que 

precisa mudar. A ondina vive em um lago. Um lago é 

também onde Dona Holle, uma figura mitológica 

importante, lança as crianças na vida e as retira da vida 

depois. Desta maneira, questões que envolvem um lago 

normalmente estão associadas a vida e criatividade, ou 

morte e destruição. 

Um sentimento de medo, de um perigo iminente, 

permeia todo o conto; contudo, o conto também nos 

mostra várias formas de lidar com esse medo. Para 

começar, o pai conta o problema para todo mundo. Essa é 

provavelmente uma técnica para amainar a ansiedade – 

que é sempre menos intensa quando compartilhada com 

um grupo do que quando é guardada por um único 

indivíduo. 

Outra medida que o pai toma contra a ansiedade é 

advertir seu filho para que ele não chegue nem perto do 

lago, para que a mulher aquática não o leve para baixo 

d’água. Isso funciona muito bem na subversão do 

problema – pelo menos até o garoto crescer. No entanto, 

parece que a ondina não está interessada no garoto 

enquanto ele não crescer – quer dizer, até que as questões 

de amor e sexualidade se tornem relevantes. Naquele 



ponto, ele aprende a arte da caça – outra estratégia para 

evitar a ansiedade e, de fato, uma estratégia muito 

inteligente. Pois, agora, ele possui um contato regular com 

os animais das florestas e do ar, mas não com os da água. 

Em outras palavras, ele fica íntimo do reino do 

inconsciente vegetativo e também desenvolve uma atitude 

muito consciente e focada, mas mantém uma distância 

segura do lago perigoso. 

Mais uma vez, podemos encontrar um paralelo dessa 

situação na terapia. Às vezes, encontramos pessoas para 

quem certas dimensões do inconsciente podem ser muito 

perigosas e ameaçadoras. Então, eles cultivam outras 

dimensões do inconsciente para, assim, fortalecer o seu 

ego, de modo que, em algum momento, sejam capazes de 

confrontar o que lhes está ameaçando. 

Depois de aprender o seu ofício e começar a trabalhar 

para o senhor do vilarejo, ele passa a gostar de uma moça 

com a qual acaba se casando. Além disso, o senhor para 

quem ele trabalha lhe dá uma casa. Deste modo, vemos 

que o caçador tornou-se capaz de se relacionar com uma 

mulher, com o feminino – mesmo que essa seja uma 

relação modesta (a casa é pequena). Eles vivem em paz e 

felizes, e se amam profundamente. É neste momento que o 

rapaz fica interessante para a ondina – na hora em que ele 

ama alguém, suas emoções aparecem, sua paixão é 

liberada. Se ele alguma vez correu o risco de ser devorado, 

foi nessa hora. 

Nos contos de fadas, muitas vezes vemos veados 

atraindo os heróis para regiões distantes nas quais eles 

encontram algo ou alguém que faz que uma transformação 

aconteça. Um veado em fuga pode exprimir um anseio por 

algo que as palavras não conseguem descrever, uma 

sensação de se estar sendo levado em direção a algo 



desconhecido. Nesse conto, o caçador mata o veado e, 

portanto, podemos pensar que ele mata o seu anseio. E, no 

entanto, devido ao fato de ele ter de limpar o sangue de 

suas mãos, podemos dizer que o veado o levou até a 

ondina e o lago. 

Quando ele não volta para casa, sua esposa suspeita de 

algo porque ela sabe que ele sempre esteve atento contra 

os ardis da ondina. Quando ela vai até o lago e encontra a 

bolsa dele, ela sabe na mesma hora o que aconteceu. Ela o 

chama, mas ele não responde. Neste momento, ela perdeu 

todo contato com o seu marido e não consegue encontrar 

uma forma de chegar até ele. Com a Odisséia, aprendemos 

que aqueles que ouvem as sereias enlouquecem. Embora 

não possamos dizer se o caçador é psicótico ou depressivo 

– ou se apenas caiu na armadilha da ondina – nós sabemos 

que a mulher não pode mais falar com ele. Com efeito, o 

relacionamento acabou, seu anseio por ela não existe mais. 

Essa imagem ilustra o que pode acontecer com um 

homem que por muito tempo manteve em xeque sua 

obsessão pelas ondinas. Também nos mostra 

o fascinosum e o perigo de um conteúdo inconsciente que 

está muito ligado aos sentimentos, ao corpo e ao amor. O 

sujeito pode ter sido capaz de se proteger desse destino a 

partir do cultivo de estratégias de fuga, mas em algum 

momento ele terá de lidar com o objeto causador de 

ansiedade. Pois a fuga não pode apagar os nossos anseios 

por completo, e os nossos anseios nos levam até às coisas 

que tememos. Especialmente na província das ondinas, 

aquilo que dispara a ansiedade não pode ser reconhecido 

como uma projeção, nem ser abordado através de uma 

pesquisa racional. Desta maneira, o sujeito fica 

simplesmente impotente e, caindo na armadilha, fica 

invisível para o mundo, ausente e incompreensível. 



Um jovem de 24 anos que eu conheço – muito racional, 

controlado, e um estudante de economia muito competente 

– possui esse tipo de “anima-ondina”. Na verdade, ele 

possui um medo enorme das mulheres “ondina”. Elas 

destroem a sua calma e o seu equilíbrio e o inundam com 

desejos eróticos e sexuais que o deixam em dúvida se ele 

tenta alguma coisa com elas ou não. Sua namorada não é 

uma ondina. Porém, sempre que uma ondina aparece em 

um sonho, ele fica submerso em fantasias eróticas e 

sexuais. Por dias a fio, ele se tranca em seu apartamento, o 

qual ele escurece com umas cortinas verdes, e celebra 

essas fantasias. Durante esses episódios, ele fica 

indisponível para a sua namorada. Não importa o quão 

desesperada ela possa estar, ela não consegue falar com 

ele. 

No conto, o centro de gravidade agora se vira para a 

mulher, portanto, minha interpretação também mudará 

para a perspectiva dela. Tendo sido abandonada, ela está 

desesperada, e não abandonará o lugar do seu infortúnio. 

Dando voltas no lago, ela dá voz à sua dor pela separação, 

ponderando sobre a sua tragédia sob vários ângulos. Por 

fim, ela desmorona exausta no chão, cai no sono e tem um 

sonho. Embora todos os seus esforços conscientes, seu 

choro e sua lamentação não tenham ajudado em nada para 

trazer de volta o seu marido, são eles provavelmente que 

trazem à tona o sonho. 

A árdua escalada da montanha no seu sonho pode ser 

interpretada como uma jornada para “superar” o aspecto 

negativo da mãe natureza, que em alguns pontos pode ser 

comparada à ondina. Descobrindo uma velha senhora que 

está disposta a ajudar, ela encontra uma personificação do 

aspecto positivo da mãe. Esse aspecto do arquétipo 

materno não tem nada a ver com a água, mas em sua linda 



casinha no meio do campo esverdeado, coberto de flores, é 

definitivamente uma parte da natureza. 

O sonho pressagia um sentimento de libertação que virá 

depois de uma fase de impedimentos. Quer dizer, quando 

a mulher do caçador superar algumas dificuldades, ela terá 

a sensação de estar sendo ajudada. O sonho promete que 

ela não terá de fazer sempre tudo sozinha e a leva a ter 

esperanças de que a situação se esclarecerá. Em outras 

palavras, a ansiedade diminuirá. Aqui, o conto não faz 

nenhuma distinção entre sonho e realidade. O que quer 

que apareça no sonho é visto como uma sugestão direta de 

ações concretas que deveriam ser realizadas na vida. 

A mulher escalando arduamente a montanha é uma ação 

que se pode comparar com o caçador emergindo com 

muito esforço da maré crescente, o que acontece mais para 

a frente na história. Do meu ponto de vista, isso sugere 

que, ao reunir suas próprias possibilidades ou trabalhar 

consigo mesma, a mulher pode resolver o problema de ser 

devorada pelo aspecto sombrio da natureza. É mais fácil 

para ela do que para seu marido, já que o lago não a 

engoliu. Contudo, na mesma medida em que ela consegue 

resolver o problema dentro dela, ela redime também o seu 

marido. Se vemos o conto como uma descrição da 

dinâmica de um casal, podemos presumir que ambos 

possuem o mesmo conflito básico – aquele de ser 

ameaçado por um espírito arrebatador, devorador e 

prolífico da natureza, capaz de afastá-los da vida. Se a 

ondina representa uma tendência tão perigosa assim no 

homem, então podemos supor que ele se casou com uma 

mulher que possui essa qualidade de ondina, de espírito da 

natureza, mas que a reprime por completo. 

Para iluminar com um estudo de caso: um homem e 

uma mulher casados, ambos com seus quarenta anos, 



procuraram terapia. O homem contou que tinha um 

fascínio avassalador por mulheres do tipo ondina, que o 

afastavam cada vez mais da realidade. Seus encontros não 

tinham nada a ver com um relacionamento, mas eram 

momentos de uma experiência orgiástica e declinante. A 

mulher com a qual ele se casara parecia o extremo oposto 

de uma ondina: ela tinha um temperamento estável, era de 

confiança, nem um pouco consciente de seu poder de 

sedução, empática, estava sempre à disposição dele. Pode-

se até dizer que ela era “anti-ondina” – tão anti-ondina que 

era preciso fazer algumas perguntas. 

Um dia, o homem apaixonou-se perdidamente por uma 

outra mulher-ondina. Foi terrível para ele, e não menos 

terrível para a sua mulher. Quando chegaram na terapia, 

pouco depois do acontecido, eles perguntaram como 

poderiam resolver aquela situação. Olhando para os seus 

sonhos, a mulher foi rapidamente confrontada com suas 

próprias facetas de ondina. Para a sua grande surpresa, ela 

não teve nenhuma dificuldade em desenvolver essas 

facetas da sua personalidade. O casal resolveu suas 

questões maritais depois que cada um trabalhou 

intensamente no desenvolvimento dos seus lados não 

cultivados. 

De volta ao conto, a escalada da mulher do caçador para 

encontrar a mulher de cabelos brancos me parece com 

uma ascensão ao feminino de “luz”. O lugar onde essa 

velha senhora mora me dá a impressão de ordem, e o 

trabalho que a mulher do caçador precisa desempenhar 

requer disciplina. 

A velha senhora é muito empática, e é a ela que nos 

voltamos quando passamos por alguma dificuldade. Ela é 

um tipo de mãe – arquetípica, e não pessoal – que 

procuramos em busca de conselhos. No nível da psique 



individual, essa personagem poderia sugerir que a mulher 

do caçador está se aproximando de um nível de 

compreensão mais profundo. A princípio, ela pode não ter 

compreendido o que estava acontecendo com ela. Quando 

compreende, ela se depara com a finalidade absoluta de 

sua trágica perda, e com sua incapacidade de fazer 

qualquer coisa sozinha a respeito. Então, depois de passar 

por um período de luto, um sonho, uma intuição, ou um 

encontro lhe dão uma idéia do que pode ser feito. 

Em outras palavras, depois que o aspecto negativo de 

um arquétipo – neste caso, a ondina no seu aspecto 

puramente devorador – fez o que tinha de fazer e os seus 

efeitos foram integrados emocionalmente pela psique, o 

aspecto positivo do mesmo arquétipo é constelado, 

apontando o caminho para o crescimento a partir dessa 

situação. É claro, esse processo exige um tipo de abertura 

emocional tal qual a mulher do conto demonstra. Ela é 

uma pessoa que está verdadeiramente aberta à intuição, 

aos sonhos e ao irracional de um modo positivo. 

Existe uma convicção e experiência básica na psicologia 

junguiana de que se o sujeito reconhece e sofre uma 

dificuldade atual na psique, o seu complemento começará 

a ser constelado; deste modo, se o indivíduo não evita o 

lado negativo, o positivo irá se tornar conhecido. Quando 

uma mulher que se encontra em uma situação dessas 

começa a ter sonhos como aqueles da mulher do caçador, 

podemos encorajá-la a utilizar a imaginação ativa para 

entrar em contato com a velha sábia (um aspecto feminino 

sábio na sua própria psique), que sabe como proceder. 

Poderíamos encorajá-la a buscar os conselhos dessa 

mulher “interna”. 

Está claro que a mulher desse conto possui menos 

problemas em relação à sua natureza de ondina do que o 



seu marido, e isso é o que permite que ela dê os passos 

necessários. O primeiro presente que ela recebe é um 

pente de ouro, o qual ela deve usar para pentear os seus 

longos cabelos negros sob a luz da lua cheia. O pente é um 

instrumento erótico que as ondinas utilizam para seduzir 

os homens, ao pentear seus longos cabelos negros ou 

dourados. Ao pentear os seus cabelos na lua cheia, a 

mulher do caçador assume conscientemente um papel que 

a ondina desempenhava de maneira inconsciente para ela: 

pode-se dizer que ela se torna consciente dos seus poderes 

de sedução erótica, assumindo, assim, ela própria, e de 

forma deliberada, algumas características da ondina. E, de 

fato, esse ato consegue trazer a cabeça do caçador para 

fora da água – isto é, faz com que ele comece a reemergir 

como uma pessoa. E, além das conotações eróticas, 

pentear também significa dar uma ordenação nos cabelos. 

O homem olha para sua esposa com olhos suplicantes e 

depois afunda novamente sob as ondas, fazendo com que 

ela deixe o lago desanimada. Contudo, mais uma vez o seu 

sonho traz à tona a imagem da velha senhora. A mulher 

precisa mais uma vez esperar a lua cheia, tocar uma 

canção na flauta e deixar a flauta no chão. A flauta é outro 

instrumento que as ondinas utilizam para seduzir os 

homens. Seu timbre alegre e suave desperta os anseios, as 

emoções e os sentimentos dos homens. O som da flauta 

também desperta algo de “transcendente” nos homens – 

um anseio pelo eterno. Assim, podemos dizer que, ao tocar 

a música, ela seduz o seu marido de volta do mundo das 

ondinas. Dessa vez, a metade superior do seu corpo fica 

visível, mas a tristeza toma conta do seu coração mais uma 

vez quando ele afunda sob a arrebentação. De que adianta 

vê-lo tantas vezes sem conseguir reunir-se a ele 

novamente? 



Na próxima lua cheia, a esposa terá de se ocupar com 

uma roca, enrolando um carretel de algodão perto da água. 

Tecer é algo que as Grandes Mães fazem; elas tecem os 

fios do destino. Essa obviamente não é uma tarefa das 

ondinas. De fato, parece que tudo o que está relacionado 

com as ondinas é caótico e confuso. Tecer significa dar 

uma ordem ao caos, fazer um fio ao qual seguir, para tirar 

o sujeito dessa situação caótica, emocional e instintiva. 

Porém, tecer também significa fantasiar: nós dizemos que 

alguém está “tecendo uma história”, ou “tecendo sonhos”. 

Um trabalho de natureza metódica nos encoraja a tecer 

fantasias. Pode ser que, ao tecer perto da água na lua 

cheia, a mulher fantasie a vida com o seu marido e assim 

comece a vê-lo novamente pelo homem que ele é. 

Fantasiar sobre uma pessoa pode, muitas vezes, ajudar-nos 

a enxergá-la sob uma outra perspectiva. Às vezes, 

precisamos preencher a relação com as nossas projeções 

positivas antes de conseguirmos superar os seus aspectos 

destrutivos. Ao acreditarmos em alguma coisa positiva 

sobre alguém, chegamos na crença de que um homem 

pode se livrar da sua fascinação pelas ondinas, o que pode 

lhe dar um empurrão a mais para alcançar esse feito e, no 

final das contas, mudar dramaticamente a dinâmica do 

casal. É claro que falar é mais fácil do que fazer! 

No conto, pelo menos, as fantasias da esposa ajudam. O 

homem surge das águas uma terceira vez, e eles fogem 

juntos. O fato de ambos precisarem fugir significa que o 

perigo ainda está presente. De fato, o lago transborda na 

mesma hora e uma regressão profunda acontece. No exato 

momento em que eles conseguem superar a fase 

desincorporada da sua relação, a água os leva de novo, 

agora levando os dois para o reino das ondinas. Contudo, 

extraordinariamente, a ajuda sempre alerta da velha 



senhora transforma a mulher em uma rã e o homem em 

um sapo. Animais tanto da terra quanto da água, os sapos 

e as rãs são animais de transição e, em virtude das muitas 

fases de desenvolvimento que atravessam, servem como 

símbolos da transformação. De fato, podemos pensar neles 

como em propagandas para a possibilidade de 

transformação. Mas, quando um homem e uma mulher só 

conseguem se encontrar como sapo e rã, o seu encontro 

estará limitado ao reino da sexualidade; a individualidade 

não desempenha nenhum papel. Assim, depois que a água 

volta ao normal, eles perdem o contato de novo. 

Agora, o homem e a mulher precisam seguir seus 

próprios caminhos de desenvolvimento mais uma vez, 

suportando muitos anos de pastoreio, com muitas dores e 

saudades. Esse longo período longe um do outro pode ser 

compreendido como representativo da cisão alienante que 

ocorre quando duas pessoas se amam apenas como 

criaturas da mesma espécie, por assim dizer, sem 

responder aos anseios pelos aspectos humano e espiritual 

do amor. Nesse ponto, os dois se retraem em si mesmos e 

no seu próprio desejo e luto – cuidando cada um do seu 

próprio rebanho. Esse é um trabalho que exige 

concentração, auto-controle, e que leva a uma 

tranqüilidade interna e externa, contrastando 

completamente com a sentimentalidade sem limites 

provocada pela ondina. Em geral, me parece que um reino 

emocional está agora sendo cultivado, um reino que é o 

extremo oposto do mundo das ondinas. Esse reino é 

caracterizado por um anseio quieto, uma relação consigo 

mesmo e uma contemplação – o que, é claro, aponta para 

o princípio de que quem quer que propague e viva as 

emoções “fortes” terá, em algum momento, de cultivar as 

emoções “tranqüilas”. Exemplos desse princípio são 



fornecidos por muitos representantes da assim chamada 

geração de 60, que, depois de pregarem e viverem as 

emoções “fortes” na sua juventude, tornaram-se 

meditadores dedicados mais tarde. 

A primavera irrompe ao se aproximar o final do conto, 

sugerindo que as forças da vida emergem mais uma vez da 

terra, que Eros vive de novo; logo, que marido e mulher 

podem se reencontrar. Embora eles ainda não se 

reconheçam, uma aproximação acontece. E a lua cheia 

brilha novamente. Em geral, a Lua simboliza o ritmo de 

toda vida natural. Nesse conto, ela está também 

claramente ligada à experiência do feminino. A lua cheia 

seria, então, a fase na qual o aspecto positivo do feminino 

se realiza. Agora, o homem toca a flauta – quer dizer, ele 

pode revelar e exprimir os seus sentimentos, toda a escala 

dos seus sentimentos para a sua esposa. Isso toca também 

os sentimentos dela, e ela chora. Agora, eles realmente se 

reconhecem um ao outro. Sua relação pode ser inteira, 

pois eles não são mais levados pelas ondas instintivas da 

vida, mas ao contrário, abriram espaço para uma dimensão 

mais refinada, emotiva e intelectual. 

Se considerarmos o conto mais uma vez como uma 

meditação sobre a ansiedade e as formas de se lidar com 

ela, percebemos que desde o começo a narrativa é 

sobrecarregada pela ameaça da ondina – uma relação com 

o feminino e, portanto, com a sexualidade, que nos 

confronta com a natureza nua e crua, engole-nos, enche-

nos de saudade, e nos afasta da realidade. A princípio, só 

podemos nos defender da ansiedade evitando o perigo; 

depois, o desenvolvimento de facetas da personalidade que 

não estão diretamente relacionadas com o perigo permitem 

que nós o enfrentemos. Enquanto a ondina for apenas uma 

fantasia, ela não será uma ameaça imediata. Mas no 



momento em que a relação entre homem e mulher se torna 

real, a ameaça da ondina também se torna real. No 

começo, somente o homem sofria de ansiedade, mas logo 

a mulher, que foi privada do relacionamento da mesma 

forma, também teve de suportá-la. Ao desenvolver o seu 

lado ondina, ela afastou o homem do seu encantamento 

pelas ondinas. Depois de muitos anos de solidão, dor e 

saudades, os dois por fim encontraram um relacionamento 

que pode dar certo. O medo da ondina e o anseio que 

desaloja o si-mesmo acabaram. 

Aqui, vimos um conto que ilustra um relacionamento no 

qual uma mulher, por meio do seu próprio 

desenvolvimento interno, ajuda o homem a sair do seu 

impasse. Todavia, eu não tenho a intenção de sugerir que é 

preciso ajudar o homem a sair dessa situação. Ele, 

também, precisa desenvolver-se (“cuidando das ovelhas”) 

de forma independente da mulher. Naturalmente, poder-

se-ia interpretar o processo da mulher também em termos 

da “anima” do caçador. 

1 “Die Nixe im Teich”. In: Kinder- und 

Hausmärchen, conto n.º 181. 

A SIMBIOSE E FORMAS DE LIDAR COM ELA NOS 

CONTOS DE FADAS 

INTRODUÇÃO 

Na simbiose, uma pessoa se funde tão completamente a 

outra pessoa, grupo, país, ou qualquer outra entidade, que 

qualquer distinção entre elas parece irreal. Aqueles que 

caem em uma relação simbiótica têm a sensação de que 

alguém está zelando por eles, de que estão protegidos e 

livres da tortura da decisão eterna. No entanto, esse não é 

um abrigo muito tranqüilo, pois para mantê-lo intacto é 
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necessária uma atenção contínua e ansiosa. Aqueles que se 

encontram em um nó simbiótico têm muito medo de que a 

sua “relação” possa acabar. “Relação” não é bem o termo 

exato para descrever essa ligação, pois uma relação real 

exige dois indivíduos distintos. Ao contrário, alguém que 

se encontra envolvido em uma parceria simbiótica não 

ousa existir como um indivíduo. O medo do isolamento e 

da separação é o conteúdo que forma os laços simbióticos. 

“Simbiose” é um termo tirado da biologia e que se 

refere a uma relação estreita, funcional e de mútuo 

benefício entre dois organismos. O parceiro que se liga de 

forma simbiótica beneficia-se por saber que está sendo 

cuidado, protegido em sua impotência, dispensado da 

pressão de ter de tomar decisões e assumir riscos. O 

“hospedeiro” beneficia-se com o enorme crescimento da 

própria importância, um “impulso” narcisista fornecido 

pelo parceiro ligado a ele de forma simbiótica. A essência 

da relação não é tanto uma questão de dependência quanto 

de não se separar, pois aquele que está ligado de forma 

simbiótica pode da mesma forma ser o dominante. Nem o 

hospedeiro nem o parceiro conseguem distinguir-se um do 

outro, ou estabelecer quais são os seus desejos e quais são 

os do outro, ou diferenciar o seu próprio ego do ego do 

outro. 

Como é a experiência da simbiose? Uma mulher de 

vinte e cinco anos de idade resume essa sensação de 

maneira bem sucinta ao descrever o seu relacionamento 

com uma namorada dez anos mais velha que ela: “Eu já 

nem sei mais se sou eu que penso algo ou ela. Eu compro 

as mesmas roupas que ela. Eu sei que elas não ficam muito 

boas em mim, mas sempre que vou às compras, eu 

simplesmente não consigo me interessar por nenhuma 

outra coisa. Eu até mudei o meu curso para poder estudar 



com ela, e agora fico muito irritada por não saber se tenho 

ou não interesse no assunto. Quando não estou com ela, 

fico completamente perdida. A menor exigência já me faz 

sentir como se estivesse me estilhaçando em mil 

pedacinhos. Quando estou com ela sinto-me confiante de 

novo. Ela sabe disso e por isso manda e desmanda em 

mim e sabe que eu vou continuar ali. Não suporto ficar 

sozinha, e não suporto ficar com ela, e isso sem dizer que, 

de qualquer forma, ela também não quer ficar comigo”. 

O relacionamento é tão simbiótico que os aspectos 

estressantes eclipsaram por completo os aspectos 

positivos. A moça não consegue mais aproveitar a 

sensação de ser cuidada nem a sensação de onipotência 

que vem da fusão com um outro, pois ela está encarando 

de frente a necessidade de uma separação, motivo pelo 

qual ela buscou uma terapia. Todavia, ela diz que se sente 

confiante quando está com sua parceira e que parece que 

vai desmoronar quando não está com ela. Assim, podemos 

ver como a simbiose ajuda a compensar a ameaça de 

fragmentação. Percebam, também, o quanto o ego da 

jovem converge para o da sua parceira. Uma dissolução 

tão profunda das fronteiras é assustadora, mas pelo menos 

ela ainda consegue observá-la e descrevê-la. 

Um homem de trinta anos de idade descreve um tipo 

bem diferente de relação simbiótica: “Na primavera, 

quando me deito na floresta, sinto toda a natureza 

pulsando em mim. E quando consigo perceber o que está 

se passando dentro de mim, sinto surgir uma energia 

surpreendente. Eu não sou mais eu mesmo; sou toda a 

natureza. Sou o poder da criação, onipresente e cheio de 

vitalidade. O sol brilha através de mim, o cheiro da terra 

sai de dentro de mim. Eu poderia gritar de prazer e desejo. 

Minha pele é muito apertada no meu corpo; meu espírito 



precisa se esticar e se fundir com o que está ao seu redor. 

É uma sensação maravilhosa. Nada na minha vida é tão 

intenso quanto isso. O sexo não tem a menor graça se 

comparado a isso. Por que é que não pode ser sempre 

primavera?”. 

Esse tipo de simbiose é muito energizante, embora 

apenas por um momento. O jovem em questão entrou em 

terapia reclamando de estados de exaustão que ele “não 

sabia explicar”. Na verdade, sua simbiose com a natureza 

o aprisionara. Ele não conseguia escapar dela e voltar a 

uma vida humana normal, estar com outras pessoas. Ele só 

queria se fundir com a natureza, ainda mais com o 

ressurgimento da primavera, e quando ele não conseguia 

se fundir, caía em uma apatia. 

Por fim, vamos observar o sonho simbiótico de um 

jovem de vinte e três anos, um estudante que muda de 

curso a cada semestre. Ele teve um sonho que considerou 

como um dos mais assustadores e iluminadores que já 

teve. 

Estou caminhando pela rua do campus com alguns 

amigos. Eles estão falando de uma aula e eu estou me 

esforçando muito para entender o que eles estão 

dizendo, mas não consigo. Max, um amigo meu, me 

pergunta por que estou andando tão devagar. Não havia 

percebido que estava me movendo mais devagar do que 

os outros. Max pára e diz a todos: “Dêem uma olhada 

no Fred e no seu pai: cara de um, focinho de outro”. De 

repente, sinto as minhas costas presas em alguma coisa 

– elas se fundiram às costas de alguma outra pessoa. É 

uma sensação boa, mas com certeza restringe os meus 

movimentos. Estou morrendo de vergonha porque meus 

amigos estão me vendo assim, mas não consigo me 

separar; a ligação é muito forte. Meus amigos se 



amontoam para decidir a quem eles poderiam pedir para 

fazer a operação. Eles acham que é absolutamente 

necessária a nossa separação. 

O sonho fala por si mesmo. Fundido com as costas do 

seu pai, suas próprias costas ficam mais fortes, porém, à 

custa da sua flexibilidade. Quando seus amigos vêem isso 

e decidem que a separação é necessária, o sonhador fica 

morrendo de vergonha. O sonhador é passivo, a não ser 

por sua lenta consciência emergente da situação. Contudo, 

algo dentro dele – os amigos – sabe que uma separação se 

faz necessária. 

O problema da simbiose tem sido uma questão clássica 

na psicologia. Jung escreveu sobre a participation 

mystique,1 um conceito tirado dos textos do antropólogo 

Lévy-Bruhl. 

O que ele quis dizer com isso [participation mystique] é 

simplesmente o enorme resíduo de não-diferenciação 

entre sujeito e objeto, que ainda é tão grande entre os 

primitivos que não pode deixar de causar uma forte 

impressão na nossa consciência européia. Quando não 

há uma consciência da diferença entre sujeito e objeto, 

uma identidade inconsciente prevalece... Então, plantas 

e animais se comportam como seres humanos... O 

homem civilizado naturalmente pensa que está 

quilômetros acima dessas coisas. Em vez disso, ele 

geralmente se identifica com seus pais ao longo de sua 

vida, ou com seus afetos e preconceitos, e sem o menor 

pudor acusa os outros pelas coisas que não vê em si 

mesmo. (Jung, OC 13, par. 66.) 

Jung considerava a dissolução dessa participação 

mística como uma grande conquista terapêutica.2 Ele foi 

mais adiante, dizendo que a dissolução da participation 

mystique, da identidade de sujeito e objeto (ou da 
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simbiose), acontece por meio da individuação, um 

processo que é raramente, ou nunca, terminado. A 

individuação é compreendida aqui como “um processo 

de diferenciação, tendo por objetivo o desenvolvimento da 

personalidade individual”.3 

Assim, a saída para a simbiose, segundo Jung, está no 

“tornar-se consciente” da própria identidade, um processo 

que se estende por toda a vida do sujeito. Eu prefiro falar 

de “simbiose” do que de participation mystique ou de 

“identidade de sujeito e objeto”, porque acredito que ela 

sugere de maneira mais clara uma forma de inconsciência 

que acontece e que cria dificuldades dentro dos 

relacionamentos. Em resumo, vejo a simbiose como 

um tipo de relacionamento. 

“Simbiose e individuação” também é o tema da 

pesquisa conduzida por Margaret S. Mahler e seus 

colaboradores. Mahler várias vezes descreveu uma fase de 

“simbiose normal”, começando aproximadamente no 

segundo mês de vida do bebê e na qual ele se comporta 

como se ele e a mãe “fossem um sistema onipotente – uma 

unidade dual dentro de uma fronteira comum”.4 A fase 

simbiótica é seguida pela fase da separação, durante a qual 

uma aproximação entre mãe e filho também acontece. Na 

minha opinião, o ritmo de vida que Mahler descreveu não 

se aplica apenas aos bebês. Ao longo da vida, as fases nas 

quais o indivíduo busca uma simbiose são invariavelmente 

seguidas por fases de separação e individuação. Aqui, 

“separação” significa emergir de uma relação 

caracterizada por uma fusão, e “individuação” indica as 

atitudes que foram adquiridas e que retratam as 

características individuais que foram adotadas.5 Dentro da 

fase de separação, uma fase de aproximação normalmente 

acontece, como se para reafirmar que sempre há como 
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voltar atrás. Depois disso, surge novamente uma 

necessidade de simbiose, agora em um outro nível. Deve-

se prestar atenção nessa necessidade, pois uma simbiose 

ideal é o pré-requisito para a separação e a individuação – 

na vida do bebê assim como ao longo da vida do 

indivíduo. 

Embora uma simbiose ideal não seja o meu tema aqui, 

ela é, de certa forma, parte do meu tema. Pois as “saídas 

para a simbiose” são mais fáceis de se encontrar se as 

necessidades simbióticas do indivíduo tiverem sido 

vividas e se ele tiver refletido sobre elas. Começando com 

a criança ainda pequena, é óbvio que uma simbiose ideal é 

o pré-requisito para uma separação e individuação ideais. 

Também é fácil interpretar mal o meu título, “saídas para a 

simbiose”, como se eu estivesse sugerindo que a simbiose 

devesse ser superada a qualquer preço. É claro que isso 

não é verdade. O motivo pelo qual eu quero falar de 

“saídas” para a simbiose é que muitas vezes o indivíduo 

não encontra nenhuma “saída”. Às vezes o sujeito se 

acomoda com a simbiose. Outras vezes, uma fase de 

simbiose simplesmente dura demais, ou não se permite 

que ela se encaminhe para uma fase de separação. Esse é o 

lócus de muitas dificuldades psíquicas com as quais 

lidamos na prática da psicoterapia: dificuldades de 

desenvolvimento, confusões de identidade, falta de 

criatividade, depressão, tendências suicidas, dependências. 

Em casos extremos de uma simbiose regressiva, a pessoa 

pode querer retornar ao útero ou simplesmente morrer – 

desejos que podem ser expressos em tendências suicidas 

ou problemas psicossomáticos. 

Simbiose e morte têm muito em comum. Nossas 

imagens coletivas do além ganham as cores das nossas 

necessidades simbióticas. Isso fica evidente na idéia de 



paraíso, por exemplo, ou em expressões tais como “entrar 

no paraíso eterno”, “descansar em paz”, “deitar nos braços 

de Deus”. Considerando a singularidade de cada pessoa ou 

concepção religiosa, somos levados a admitir que existe 

uma tendência geral para a simbiose nas nossas fantasias 

sobre o que acontece depois da morte, no momento em 

que nossas existências individuais, da forma como as 

conhecemos, acabam. Alguns temem esse momento, 

outros esperam por ele, e outros ainda criam fantasias nas 

quais a singularidade individual, na verdade o isolamento 

do indivíduo, não é completamente abolido no final das 

contas. Morte e simbiose também estão relacionados na 

medida em que a simbiose está sempre tentando evitar as 

mudanças na vida. Medo de mudança e ansiedade por ter 

de sair do lugar e ir embora – no final das contas, medo da 

nossa mortalidade – incitam-nos a buscar alguma coisa 

sólida como pedra. Geralmente, caímos na armadilha de 

buscar algo sólido demais – quer dizer, a simbiose. 

Em todos os casos de simbiose prolongada, pode-se 

perguntar, que tipo de desenvolvimento está sendo adiado? 

A simbiose pode impedir que enfrentemos a vida com 

coragem, o que exige que nasçamos várias vezes, que nos 

arrisquemos a fazer algo novo, que nunca deixemos de 

tomar novas decisões para descobrir quem somos de 

verdade. 

Nas páginas que se seguem, utilizarei os contos de fadas 

para descrever aspectos particularmente letais da simbiose. 

Percebo a necessidade de simbiose, o perigo de persistir 

por muito tempo nela e a necessidade de separar e 

individuar, como questões humanas típicas, e acredito que 

os contos de fadas nos fornecem exemplos de como 

resolvê-las. 



Na minha busca por contos que descrevessem saídas 

para a simbiose, fiquei impressionada pela quantidade de 

contos que descrevem “heróis” cuja necessidade 

simbiótica os detém. Um conto finlandês chamado “A 

esposa”6 é um exemplo. 

A ESPOSA 

Era uma vez um homem e uma mulher que viviam 

juntos em paz e harmonia e que eram apaixonados um 

pelo outro tanto quanto se pode ser. Um dia o homem 

disse à sua esposa: “Quando eu morrer, você certamente 

encontrará um outro homem”. 

“E você certamente encontrará outra mulher”, 

respondeu a esposa. “Você não ficará solteiro para 

sempre”. 

Contudo, nem o homem nem a mulher acreditavam um 

no outro, e então eles decidiram fazer um pacto de que 

nenhum dos dois se casaria novamente se o outro 

morresse. 

Por coincidência, não muito tempo depois daquilo, a 

mulher morreu. No começo, o homem viveu sem 

ninguém porque ele não tinha o menor desejo de se 

casar de novo. Mas, depois de algum tempo, ele pensou: 

“Por que é que eu deveria continuar assim de luto? Vou 

me casar outra vez”. E, de fato, ele logo encontrou uma 

outra mulher. Pouco antes de ir encontrar a sua noiva, 

que já estava esperando por ele na igreja, ele teve uma 

idéia: “Vou visitar a minha esposa, despedir-me dela, e 

pedir perdão para a falecida”, ele pensou. E então ele foi 

até o túmulo dela, ajoelhou-se e disse: “Me perdoe! 

Estou indo a um casamento. Estou me casando de 

novo”. 
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Nesse momento, o túmulo se abriu e o espírito da sua 

esposa o chamou. “Venha, venha. Não tenha medo, 

venha cá”, ela disse, acenando para ele. “Você não se 

lembra da nossa promessa? De que quem sobrevivesse 

ao outro não se casaria de novo?” Então ela o 

convenceu a entrar no túmulo com ela. “Você quer um 

pouco de vinho?” Ela perguntou quando os dois se 

assentaram no caixão, oferecendo-lhe uma taça. Depois 

de beber, ele quis ir embora, mas ela pediu que ele 

ficasse, dizendo: “Fique mais um pouco. Vamos 

conversar um pouco!”. Então, ela encheu sua taça de 

vinho e ele bebeu novamente. Depois disso, ele se 

levantou para partir mais uma vez, mas ela insistiu que 

ele ficasse e conversasse mais um pouco. “Não vá 

ainda”, ela implorou. E assim o marido foi-se deixando 

ficar. 

Enquanto isso, o pastor estava celebrando uma missa na 

igreja em nome dele, pois todos acreditavam que ele 

havia morrido. A futura noiva, depois de esperar por um 

bom tempo, acabou voltando para a casa dos seus pais. 

Depois que a esposa lhe deu a terceira taça de vinho, ela 

finalmente permitiu que ele partisse. “Agora vá!”, ela 

disse. E assim ele foi embora. Quando chegou na igreja, 

o pastor não estava mais lá. Todos os preparativos para 

o casamento haviam sido retirados e ele mesmo estava 

tão grisalho quanto um sanhaço-cinzento. Ele ficara no 

túmulo por trinta anos. 

__________ 

O conto descreve um casal que vive junto em paz e 

harmonia. Eles se amam tanto que o único problema deles 

é que esse paraíso não pode durar para sempre. A 

mensagem é clara: as coisas deveriam ser mantidas da 



forma como elas estão – muito agradáveis e livres de 

qualquer agressão. Nem a morte – a mudança da vida – 

deveria interromper essa situação. 

Ao meu ver, a situação inicial desse conto retrata uma 

cena simbiótica típica: nada deveria mudar, a agressão que 

poderia criar um distanciamento (e assim uma mudança) 

parece estar eliminada de um modo perfeito, sendo 

exprimida apenas em suas fantasias de morte. E então a 

mulher realmente morre. A simbiose é quebrada por uma 

força maior; o casal não tem outra alternativa que não se 

separar. O homem sofre como convém a uma separação – 

ainda mais uma separação daquilo que parecia ser o 

paraíso – mas depois de um tempo, ele deseja ter uma 

outra mulher. Esse desejo representa a possibilidade de a 

vida seguir em frente, se as mudanças forem aceitas. A 

mulher que morreu poderia representar uma mulher de 

verdade ou um aspecto essencial da vida que, por algum 

motivo, apagou-se ou morreu. No conto, o marido 

simboliza uma forma de se livrar da simbiose: privado do 

seu objeto de desejo simbiótico, ele chora, mas depois de 

um certo tempo, ele vira a sua atenção para algo novo. 

Mas quando chega a hora de ele se casar com essa nova 

mulher – quando os laços com a nova fase da vida ficam 

realmente sérios – ele quer se despedir mais uma vez da 

sua antiga esposa e pedir o seu perdão. Naturalmente, ele 

deixa a sua nova esposa “esperando na chuva” na porta da 

igreja. Nesse momento, seu relacionamento simbiótico 

retorna mais forte que nunca, puxando-o de volta. O fato 

de ter de pedir o perdão de sua antiga esposa demonstra 

que ele se sente culpado em relação a ela; ele ainda não 

está pronto para fazer o que quer. Sua esposa pode estar 

morta, mas ela não está inativa! Seu túmulo se abre, ela o 

chama para lembrá-lo da sua promessa... e a velha 



simbiose está viva e forte novamente. Apesar das 

tentativas do homem de sair da cova, ela consegue mantê-

lo lá dentro até que seja tarde demais. O vinho e a 

conversa fazem com que ele tenha uma recaída! 

A força de atração exercida pela antiga situação é 

tremendamente forte. É senso comum nos mitos e contos 

de fadas que não se deve aceitar comidas nem bebidas dos 

mortos a não ser que se queira ir viver com eles. O 

exemplo mais famoso disso é Perséfone, que é roubada de 

sua mãe, Deméter, por Hades, deus do mundo subterrâneo. 

Porém, quando Deméter roga aos deuses por sua filha, eles 

decidem que ela pode retornar contanto que ela não tenha 

comido nada enquanto estava com os mortos. Mas como 

ela havia comido uma semente de romã, ela tem de passar 

metade do ano no mundo subterrâneo. 

No mito de Perséfone, assim como no nosso conto, os 

mortos parecem buscar a companhia dos vivos. Talvez 

isso represente a enorme força de atração de uma 

regressão intensa. Aqui, o noivo aceita o vinho que lhe é 

oferecido. O vinho é a bebida tradicional dos deuses. No 

culto a Dionísio, acreditava-se que o vinho trazia a 

imortalidade e, assim, simbolizava o poder do espírito de 

superar tudo o que é terreno. Mas é claro que transcender 

o terreno pode simplesmente significar que o sujeito 

ignora a realidade. Além disso, a conversa do homem com 

sua esposa foi íntima, confidencial e provavelmente 

inspiradora. Não obstante, ela não saiu do túmulo. Nesse 

ponto, ela lembra o tipo de conversa que algumas pessoas 

mantém com seus parceiros há muito tempo falecidos, e 

que estão realmente mortos no que diz respeito a todas as 

outras pessoas. Erich Fromm teria provavelmente utilizado 

seu termo “necrófilo”7 para descrever esse amor pelos 

mortos, que impede que a pessoa se dedique aos seus 
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relacionamentos reais. O problema não é 

o relacionamento com os mortos, mas a naturezadesse 

relacionamento. Afinal de contas, embora tenhamos de 

resolver as nossas questões com aqueles que já morreram, 

precisamos nos dedicar também a outros relacionamentos. 

Em geral, é bom evitar todo e qualquer culto que possa 

nos excluir da vida. 

O casal desse conto fica junto mesmo dentro do túmulo 

(“até que a morte não nos separe”): ao permanecer fiel à 

sua esposa, o parceiro sobrevivente é excluído da vida. 

Seus familiares o declaram morto. 

É comum encontrar uma situação dessas entre cônjuges 

e familiares de pessoas que cometem o suicídio. Eles 

prolongam infinitamente a sua dor pela “morte 

desnecessária” e estão sempre procurando alguém a quem 

culpar (o que eles naturalmente encontram). Tudo o que 

eles conseguem fazer é pensar nos seus mortos queridos e 

em toda a saudade que vão sentir. Perdidos para o mundo 

fora do túmulo, eles são incapazes de olhar para os seus 

sentimentos de culpa de qualquer outra perspectiva um 

pouco menos literal. Por exemplo, eles não conseguem 

levar em consideração a idéia de que talvez a culpa seja 

necessária e inevitável, servindo para nos manter ligados 

uns aos outros até certo ponto. O túmulo é muitas vezes 

descrito como um tipo de mãe. Falamos de alguém 

retornando ao “útero da morte” ou à “mãe terra”, como se 

sugerindo que uma transformação acontecesse no túmulo. 

Contudo, no nosso conto, tal transformação não pode 

acontecer. O morto não consegue “enterrar os mortos” e o 

que acabou não foi realmente resolvido. Em vez disso, o 

marido sente-se confortável com o passado e tem uma 

conversa íntima com sua esposa morta. Ele carece de 

agressão – não de um tipo destrutivo, mas de uma 



agressão que lhe forneça a energia para agir de maneira 

decisiva. Por décadas, ele simplesmente fica lá no túmulo, 

parado. 

Em outras palavras, ele nunca viveu sua vida de fato. 

Essa é uma reclamação que os psicoterapeutas ouvem com 

bastante freqüência, principalmente quando há uma 

questão de simbiose: “Eu nunca vivi a minha vida; eu 

sempre fiz o que todo mundo queria que eu fizesse...” 

Nesse conto, temos um homem que vive como se já 

estivesse morto. Em vez de pedir licença e se afastar de 

sua esposa de uma forma que pudesse ser quase um 

abandono, ele destrói sua vida inteira. Todos nós já 

ouvimos falar de pessoas cujas vidas se assemelham a esse 

conto – aqueles que, por um sentimento de “fidelidade” 

aos seus cônjuges mortos, recusam-se a casar de novo. Ou 

aqueles que tomam a decisão firme de se casarem 

novamente e, no entanto, insistem para que seus novos 

cônjuges façam tudo exatamente como os antigos, e 

mantém os velhos retratos pendurados na parede... 

Porém, acho que essa história pode espelhar outros tipos 

de ligações simbióticas também: a pessoas, grupos e 

objetos, mesmo que eles já estejam “mortos”, ou quando a 

agressão reprimida que poderia ter quebrado os laços 

simbióticos “matou”, em vez disso, o objeto causador da 

simbiose. Ficar na simbiose oferece naturalmente uma 

proteção – afinal de contas, quem teria pensado em 

procurar pelo homem no túmulo da sua esposa morta. Ele 

foi deixado em paz – enterrado vivo. 

“A esposa” ilustra vários aspectos chave para o 

fenômeno da simbiose: 

– As proibições de mudança que são instituídas no 

sistema simbiótico estendem-se até mesmo para além dos 



limites da vida. Existe uma ênfase exagerada daquilo que é 

compartilhado, uma evitação do que separa. 

– A agressão é cindida ou está ausente. 

– A agressão que é cindida (mas que pode reaparecer 

nas fantasias de assassinato) pode fazer que a simbiose 

entre em colapso. 

– Existe a evidência do início de um processo de 

trabalho com a perda: o luto, a aceitação da nova situação, 

o cuidado com o novo. 

– As antigas tendências simbióticas são reavivadas, o 

sujeito liga-se novamente ao cônjuge “morto”, o sistema 

simbiótico é restabelecido, embora não com a mesma 

intensidade de antes. Velho e novo são misturados, 

resultando em um retraimento de todo contato social e das 

preocupações atuais por um longo período de tempo. Em 

vez de se retirar da simbiose, o sujeito se destrói. 

É claro que na vida real as tendências simbióticas 

podem não ter efeitos tão dramáticos quanto nesse conto. 

No entanto, eu ainda assim acredito que o conto ilustra de 

forma precisa uma dinâmica típica e inconfundível desse 

tipo de relacionamento. Como eu já disse, a alternação de 

simbiose e individuação faz parte de um ritmo na vida de 

todo mundo. Ninguém é apenas “simbiótico”. Na nossa 

vida como um todo, certas esferas são caracterizadas por 

tendências simbióticas; essas tendências são, talvez, mais 

fortes naquelas áreas nas quais nos sentimos mais 

impotentes. Ou talvez seja melhor dizer que nos sentimos 

mais impotentes naquelas áreas nas quais nos encontramos 

em ligações simbióticas. Mais uma vez, essas áreas 

também nos oferecem algumas das melhores 

oportunidades de individuação. 



Parece que vivemos em algum lugar entre a nossa 

necessidade de simbiose e a nossa luta por separação e 

individuação. Não nos esqueçamos, contudo, que a 

individuação que busca sair da simbiose nunca é fácil, 

envolvendo não só sentimentos de separação como 

também de abandono. Tais sentimentos dolorosos podem 

nos perseguir desde a mais tenra infância, nunca 

desaparecendo por completo, não importa o quão 

orgulhosos sejamos dos nossos passos em direção à 

independência. 

Esses sentimentos de separação e abandono podem nos 

jogar de volta à simbiose ou, como Fromm defendia 

energicamente, eles podem ser suspensos pelo amor. O 

movimento para fora da simbiose em direção a uma 

individuação maior, que acontece muitas vezes na vida, 

torna-se mais inteiro do que nunca com o aparecimento da 

relação e do amor. “Em contraste a uma união simbiótica, 

o amor maduro é uma unidade sob a condição de que a 

integridade e a independência do indivíduo sejam 

mantidas, e assim também a sua própria identidade.”8 

Um amor “maduro” não é algo que se consegue 

encontrar quando se quer, mas algo que a personalidade 

precisa incorporar em si mesma, crescendo em direção a 

ele. Todavia, está claro que o amor que Fromm buscava – 

essa relação entre duas pessoas que estão lutando para 

desenvolver suas próprias identidades individuais – só é 

possível quando o sujeito consegue reconhecer e suportar 

as suas tendências simbióticas por um lado e sua 

necessidade de individuação por outro. Mahler e seus 

colaboradores enfatizaram repetidas vezes que a 

descoberta da identidade depende tanto de uma simbiose 

ideal quanto de uma separação e individuação ideais. 

Blanck e Blanck são da opinião de que os problemas 
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encontrados na primeira fase podem, até certo grau, ser 

corrigidos nas fases posteriores.9 

Ao conceito de amor de Fromm, eu adicionaria a idéia 

de relacionamento, pois não acredito que os dois sejam a 

mesma coisa. Acredito que possamos aprender a nos 

relacionar, e que possamos até mesmo exigir isso um do 

outro. O amor, ao contrário, não pode ser exigido, pois 

envolve um elemento que se encontra além do alcance da 

vontade. O relacionamento significa que resistimos a 

enxergar o outro como espelhos de nós mesmos e que 

tentamos compreendê-los como personalidades singulares, 

com seus próprios medos e desejos, interesses e energias, 

aos quais reagimos e com os quais lutamos. O 

relacionamento deveria aumentar as chances de que duas 

pessoas possam chegar a um ponto de vista comum que os 

dois possam afirmar sem se privarem da própria 

identidade. 

Mas além do relacionamento está o amor, que não pode 

ser manufaturado, que nos toma por completo, nos leva 

além de nós mesmos, e dá um fim ao nosso isolamento 

anterior. Esse sentimento também pode ser experimentado 

na sexualidade, que exprime de forma elegante os ritmos 

de fusão e retorno à individualidade autônoma. 

Para concluir esses comentários introdutórios, eu 

gostaria de considerar brevemente várias situações nas 

quais as tendências simbióticas podem surgir. Ou talvez 

fosse melhor falar das situações nas quais elas não tendem 

a vir à tona. Como já dissemos, tendências simbióticas são 

“normais” nas crianças. Aqui, normalmente é a mãe quem 

se funde simbioticamente com a criança. Essa simbiose 

original pode se estender ao longo da vida, chegando a 

incluir a família, pessoas que possuem pontos de vista 

semelhantes, a pátria, a raça, a comunidade religiosa, e 
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assim por diante. Isso não quer dizer que todos esses 

relacionamentos sejam necessariamente simbióticos; 

eles podemser simbióticos, inspirando uma lealdade 

interna feroz e fazendo que o sujeito perca sua capacidade 

crítica e torne-se hostil em relação àqueles que são 

diferentes. 

Podemos nos fundir simbioticamente com tudo o que 

nos promete um grau de proteção e nos incita a entregar a 

nossa independência. Por isso, é muito natural que 

tendamos a nos fundir de forma simbiótica com nossos 

cônjuges. Por muitos anos acreditou-se que as mulheres se 

ligavam de forma muito simbiótica às suas mães para que 

pudessem alcançar a independência necessária para se 

criar outros tipos de relacionamento. Aqui, a ligação 

simbiótica à mãe pessoal é vista como a característica 

definidora das mulheres em geral. 

Terapeutas fariam bem em reconhecer que uma fusão 

simbiótica acontece em muitas relações terapêuticas – que, 

de fato, ela precisa acontecer se o cliente quiser encontrar 

o abrigo e a segurança que são o pré-requisito para a 

separação e a individuação. Contudo, também precisamos 

ter cuidado para não alimentar essa fusão simbiótica com a 

nossa própria relutância para deixar os nossos clientes 

seguirem com suas vidas em direção a uma maior 

autonomia, ou para abrir mão de uma relação que alimenta 

o nosso sentimento narcisista da nossa própria 

importância. O desejo de simbiose do cliente pede por 

uma decisão por parte do analista; dependendo da 

situação, o analista pode até se decidir por lutar contra a 

tentativa de sedução do analisando. Afinal de contas, 

“saídas para a simbiose” incluem saídas para a simbiose 

saudável na terapia, assim como saídas para as situações 

terapêuticas perigosas. 



Os místicos, ao longo dos tempos, descobriram uma 

forma muito singular de simbiose – aquela que envolve a 

fusão com o divino. No entanto, esse anseio por uma fusão 

com Deus – que eles descrevem invariavelmente como um 

anseio pela morte – não impediu que a maioria dos 

místicos continuassem o seu trabalho no mundo – em 

nome de Deus, é claro. Teresa d’Ávila foi exemplar a esse 

respeito. Ela descreveu uma experiência mística da 

seguinte forma: 

Enquanto eu o recitava [o hino, Veni,Creator], surgiu-

me um êxtase tão repentino que quase me arrebatou: 

não dava para eu me enganar sobre o que me sucedeu, 

de tão claro que foi. Essa foi a primeira vez que o 

Senhor me concedeu o favor de algum tipo de êxtase. 

Eu ouvi estas palavras: “Farei você falar agora, não com 

os homens, mas com os anjos”. Isso me deixou 

simplesmente maravilhada, pois minha alma estava 

extremamente comovida e as palavras me foram ditas 

das profundezas do espírito. Por essa razão eu tinha 

medo...10 

Essa experiência, que poderia ser caracterizada como a 

fusão com um ser celestial, não impediu Teresa de 

trabalhar com afinco aqui na terra. De fato, não acredito 

que pudéssemos acusá-la de ser apenas simbiótica e não 

individuada. Talvez os verdadeiros místicos vivenciem sua 

simbiose de uma forma que não interfira com o seu 

processo de individuação. Talvez eles tenham encontrado 

a forma ideal de ser simbiótico. 

No final das contas, portanto, somos levados a dizer que 

a simbiose em si mesma não é nem boa nem ruim. Em 

certas situações, é extremamente importante que os 

indivíduos sejam cuidados de forma simbiótica, de modo 

que novas energias possam nascer dentro deles. Mas com 
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a mesma freqüência, a simbiose pode fazer um indivíduo 

alienar-se totalmente da vida. Ela pode marcar o 

surgimento da esterilidade e, ao nos deixar preocupados 

com a morte e o passado, obstruir o fluxo contínuo da 

vida. Eu tentei descrever o ritmo natural entre a simbiose e 

a individuação e sugeri que nossos esforços sejam 

direcionados para a manutenção deste ritmo de tal forma 

que cada nova fase seja caracterizada por uma maior 

diferenciação. Por meio desse processo, nós adquirimos 

um sentimento maior de identidade pessoal e começamos 

a vivenciar a nossa separação como uma oportunidade de 

uma aliança verdadeira baseada no relacionamento e no 

amor. 

Entretanto, durante todo o curso da vida, deparamo-nos 

com situações nas quais precisamos escapar dos nossos 

laços simbióticos ou abandoná-los. Nas páginas que se 

seguem, examinaremos essas situações: saídas para a 

simbiose que são também caminhos para a separação. 
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VIAGEM AO MUNDO SUBTERRÂNEO ATRAVÉS 

DO REDEMOINHO INFERNAL DE FAFÁ 

Lutando contra o solo primordial devorador 

Lauango e sua esposa, cujo nome também era Lauango, 

tiveram três filhos – Faalataitafua, Faalataitauana, 

Faalataitimea – e uma filha, Sina. Um dia, os dois irmãos 

mais velhos foram pescar. Faalataitimea, o mais novo, 

ficou em casa com a incumbência de cuidar da irmã. 

Depois de ele ter feito o jantar para ela, ela se deitou e 

adormeceu. Pouco depois, ela acordou com a sensação de 

que alguém lhe havia feito algo terrível. Naquele mesmo 

instante, ela viu o seu irmão saindo pela porta. Ela se 

levantou sentindo-se péssima e foi até a praia. Lá, ela se 

assentou e esperou os seus dois irmãos mais velhos 

voltarem da pescaria. 

Um bom tempo se passou antes de o barco se aproximar 

da costa. “Eu acho que estou vendo Sina sentada na praia”, 

disse o irmão mais velho para os seus companheiros. “Por 

que será que ela está sentada debaixo desse sol tão forte? 

É melhor a gente remar mais rápido”. Na hora em que eles 

começaram a descarregar os peixes do barco, ela pediu 

que seu irmão mais velho a dispensasse do trabalho; ela 

queria ir para o mar com Faalataitauana para pescar um 

atum de um olho só. 

E foi isso o que aconteceu. Os dois entraram no barco e 

foram embora remando. Quando já estavam bem longe da 

costa, Faalataitauana começou a se perguntar em que Sina 

estava realmente pensando. “Você não quer pescar? Aqui 



já tem bastante peixe”, ele disse. “Não”, ela disse. “É 

melhor continuarmos remando. Aqui está muito 

ensolarado. Deve ser por isso que vocês não pescaram 

nenhum peixe bom hoje”. 

Depois de remarem ainda mais para longe da costa, seu 

irmão disse de novo: “Sina, aqui tem cada peixe 

maravilhoso! Vamos pescar!”. 

E mais uma vez, ela respondeu: “Não, não, continue 

remando!”. E assim eles continuaram remando até 

chegarem na entrada do mundo subterrâneo, onde as águas 

turbulentas mergulham com um estrondo enorme no 

redemoinho infernal de Fafá. 

“Antes de morrer”, bradou Faalataitauana, “eu gostaria 

de saber por que estamos nos lançando para a morte”. 

“Está bom”, disse Sina, “e eu quero lhe contar. É porque 

o idiota do Faalataitimea me desgraçou para sempre!” 

“O que foi que ele lhe fez?”, perguntou o irmão. 

“Conte-me e eu matarei aquele safado miserável.” 

“Olha só”, ela respondeu, “nós já estamos quase dentro 

do redemoinho. Está vendo aquela pedra ali na ponta? Está 

vendo aquela árvore em cima da pedra? Você ainda pode 

se salvar pulando do barco e se agarrando àquela árvore. 

Quanto a mim, vou mergulhar nas profundezas 

ensurdecedoras”. 

Faalataitauana fez como a sua irmã lhe havia instruído e 

se agarrou na árvore. Enquanto isso, Sina foi capturada 

pelo redemoinho espumante e gorgolejante e sumiu. 

Então, Faalataitauana chegou à praia e se deitou para 

dormir debaixo das trepadeiras que pertenciam a 

Sisialefafá, uma dama muito honrosa. Na hora em que o 

rapaz adormeceu, pássaros começaram a cantar de todos 

os lados. 



Ao ouvir aquele som magnífico, Sisialefafá foi até a 

praia para descobrir o que estava acontecendo. Ao ver o 

lindo jovem cochilando ela quase perdeu os sentidos de 

tanta alegria. “Vou dar um susto nele para descobrir se ele 

é um ser humano ou um fantasma malvado”, ela pensou e 

gritou: “Ei, você aí!”. 

O barulho assustou Faalataitauana. “O que está 

acontecendo?”, ele perguntou ao se levantar. “Por que 

você me assustou dessa maneira?” “Ah”, disse Sisialefafá, 

“então você é um cacique. Diga-me, por que você está 

dormindo aí debaixo da trepadeira como um mendigo? Eu 

tenho uma casa gostosa com colchões, travesseiros e um 

bom mosquiteiro”. 

“Eu me salvei do oceano”, respondeu o jovem, “e tive 

de descansar na praia”. 

“Venha comigo!” disse Sisialefafá, e levou-o para a sua 

casa. Depois de receber umas roupas elegantes, colchões 

para se deitar e um travesseiro confortável, Faalataitauana 

foi dormir mais um pouco. Enquanto isso, ela saiu e 

esquentou algumas pedras de cozinhar no fogão. Depois, 

pegou dois peixes e duas galinhas. Ela limpou um dos 

peixes, mas deixou as escamas no outro, depenou uma das 

galinhas e a outra ela colocou no forno com as penas. 

Quando ficou pronto, ela colocou a galinha com as penas e 

o peixe com as escamas em uma folha de bananeira e os 

levou para Faalataitauana. 

Ao acordar, ele disse: “Minha querida, será que você 

poderia fazer a gentileza de levar esta comida embora? 

Ninguém come essas coisas no lugar de onde eu venho. 

Nós tiramos as escamas dos peixes e depenamos as aves”. 

“Oh, perdoa-me por favor”, disse Sisialefafá, “o meu 

povo cometeu um engano”. E assim ela levou a primeira 



refeição embora e voltou com a galinha bem preparada e 

com o peixe limpo. 

Aí, os dois se sentaram para comer. “Então, qual é o seu 

nome?”, perguntou Faalataitauana quando os dois 

terminaram. 

“Eu me chamo Sisialefafá!”, ela respondeu. Aí, ele 

também disse o nome dele. O cabelo de Sisialefafá ia até o 

chão, pois ela nunca o havia cortado. E Faalataitauana 

disse: “Segure o seu cabelo pois eu quero cortá-lo!”. Ela 

fez o que ele mandou e, depois de tê-lo cortado, os dois 

foram se banhar no oceano. Depois, eles voltaram para a 

casa, onde viveram felizes por algum tempo. Sisialefafá 

teve um filho com ele, e depois outro. 

Um dia, Faalataitauana começou a sentir saudade da sua 

irmã. “Eu quero saber onde posso encontrar a minha irmã 

Sina”, ele disse à sua esposa. “Ela foi engolida pelo 

redemoinho de Fafá”. 

No entanto, Sisialefafá suspeitava que seu marido 

tivesse outras razões. Morrendo de ciúme, ela disse: “Ah, 

então você quer ter um caso com Ilalegagana?” – 

referindo-se a uma moça elegante que morava perto do 

redemoinho infernal e que estava secretamente apaixonada 

por Faalataitauana. Sisialefafá sabia que Ilalegagana tinha 

uma magia de amor poderosa, para a qual ela não possuía 

nenhum antídoto. E assim, vendo que o seu marido estava 

determinado a encontrar a irmã, ela fez para ele um 

avental de folhas e um esplêndido colar de frutas de 

pandano. “Vista este avental e este colar”, ela disse. “Eles 

protegerão você e o meu amor contra Ilalegagana”. 

Depois, ela o instruiu sobre a magia de amor da sua rival, 

contando-lhe sobre as pequenas conchas que Ilalegagana 

havia nomeado em homenagem a Faalataitauana e seus 

irmãos. 



E assim, Faalataitauana foi até o redemoinho. Ao se 

aproximar, viu um grupo de garotas de pé ao redor. 

“Nossa, vejam que belo cacique vindo para cá”, elas 

cochicharam entre si. “Será que Faalataitauana, aquele em 

quem a nossa senhora está sempre pensando, é tão bonito 

quanto ele?” Só que Faalataitauana não prestou a menor 

atenção naquela conversa. Ele só pensava em trazer a sua 

irmã de volta. Contudo, para chegar até ela, era preciso 

passar por Ilalegagana. Primeiro, ele tinha de destruir a 

sua magia de amor. Por isso, ele foi até a casa dela, pegou 

uma das conchas encantadas que ela escondera nas suas 

costas, e quebrou-a em pedaços. Ilalegagana chorou, e fez 

um protesto: 

“Minha conchinha está quebrada, 

Minha conchinha que eu chamava de Faalataitafua; 

Eu a trazia escondida nas minhas costas, 

Ele é o filho mais velho de Lauango.” 

Então, ele pegou a segunda concha, que Ilalegagana 

guardava entre os seus olhos, e quebrou-a também. Mais 

uma vez ela chorou e protestou: 

“Minha conchinha está quebrada, 

Minha conchinha que eu chamava de Faalataitauana, 

Assim como o segundo filho de Lauango, que não me 

sai da cabeça, 

Eu sempre a guardei onde eu pudesse vê-la.” 

Agora, Faalataitauana pegou uma concha que estava no 

colo de Ilalegagana e quebrou-a. Pela terceira vez, 

Ilalegagana chorou e protestou: 

“Minha conchinha está quebrada, 

Minha conchinha que eu chamava de Faalataitimea, 



Assim como o terceiro filho de Lauango, aquele 

garotinho preguiçoso, 

Eu a mantinha escondida no meu colo.” 

Faalataitauana jogou os pedaços nos pés dela. “Como é 

que você pôde dar o meu nome a uma conchinha tão 

ridícula?”, interpelou ele. Embora Ilalegagana tenha se 

mantido em silêncio, seus servos não toleravam um insulto 

desses à sua senhora e armaram a maior confusão. No 

entanto, Ilalegagana queria uma reconciliação e, por isso, 

disse aos seus criados: “Tragam todas as coisas 

maravilhosas que vocês fizeram para o meu amor; o porco, 

o peixe, as batatas, as galinhas, os cocos, a cana e os 

escravos”. 

Depois que todos os presentes foram entregues a 

Faalataitauana, ele se virou para os criados e disse: “Meu 

povo, por que vocês estão me trazendo todas estas coisas? 

O que é que eu vou fazer com tudo isto? Seria melhor que 

elas fossem divididas entre vocês!”. Assim, metade dos 

presentes foi dividida entre os que ali se encontravam, e 

Faalataitauana ficou com a outra metade. 

A magia de amor de Ilalegagana era mesmo forte; 

Faalataitauana esqueceu-se da sua Sisialefafá e comeu 

com Ilalegagana, que se tornou sua esposa. Quando 

terminaram de comer, o jovem disse: “Agora eu gostaria 

de dar uma olhada em Vaiola, sua fonte da água da vida!”. 

“Mas quem lhe contou sobre a fonte?”, perguntou 

Ilalegagana. “Quem lhe instruiu nesse assunto?” 

Suspeitando de que tivesse sido Sisialefafá, ela ordenou 

que os seus servos fossem lá capturá-la e a assassem no 

forno. Eles logo retornaram com Sisialefafá e seus dois 

filhos. Sisialefafá sabia o que estava para acontecer e 

lamentou: 



“Relaxem e acalmem-se, por favor, 

acalmem-se e relaxem, por favor. 

Deixem-me contar-lhes como foi que tudo aconteceu, 

como Faalataitauana apareceu 

dormindo na praia, 

debaixo das trepadeiras, 

e sobre a música dos pássaros, 

e como eu fui até a praia para ver 

se ele era um homem ou um fantasma. 

Como eu fiquei lá, 

enquanto, nadando, ele se salvou 

do mar espumante. 

Sobre os filhos que eu lhe dei. 

Tauana, chegue mais perto. 

A você eu dou os meus filhos, 

mesmo na hora em que estou sendo queimada.” 

Até Ilalegagana ficou emocionada com esse lamento. 

“Deixem Sisialefafá e seus filhos viverem!”, ela 

proclamou. Eles deveriam voltar em paz para casa. No 

entanto, ela manteve Faalataitauana para si. 

Um dia, Ilalegagana disse ao seu marido: “Você queria 

ver Sina de novo? Vá agora e encontre o lugar onde mora 

a velha cega Matamolali. Arranque uma folha de coqueiro 

e encoste-a nos olhos da velha”. Assim, Faalataitauana 

partiu e fez o que lhe havia sido instruído. Quando tocou 

os olhos da velha senhora, ela gritou: “Ah, quem está 

tocando nos meus olhos?”. E, naquele momento, sua visão 

voltou ao normal. Em troca, Faalataitauana pediu um 

favor: ser levado até a entrada de Vaiola, a fonte da vida. 



Matamolali concordou e o acompanhou para lhe mostrar o 

caminho. 

Depois de um certo tempo, eles chegaram a um rio 

largo, onde viram pessoas com as costas arqueadas 

boiando nas ondas. Depois vieram pessoas com os 

membros podres, com braços e pernas inchados, e pessoas 

que haviam perdido a visão; por fim, vieram corpos de 

homens saudáveis em plena forma. 

Mas Faalataitauana não encontrou Sina em lugar 

nenhum, de modo que Matamolali foi até a pessoa que 

havia levado Sina para o mundo subterrâneo e perguntou 

com o que Sina se parecia. “Quando ela afundou com o 

barco”, o guia respondeu, “ela estava vestida apenas com 

um colar de frutas de pandano vermelhas”. Ao dizer isso, 

um cortejo de virgens apareceu por sobre as águas, a 

última das quais era Sina. Matamolali gritou para a moça: 

“Querida, por favor, traga-me o seu colar!”. 

“Aqui está”, sussurrou Sina, mostrando o colar. 

“Traga-o aqui!”, disse a velha senhora. 

“Ah, perdoa-me”, respondeu a garota, virando-se para ir 

embora. “Preciso ir agora; as outras estão esperando por 

mim.” 

“Traga-o aqui já”, exigiu a velha senhora, “ou então vou 

perder a minha paciência e fechar a fonte. E aí, acabou a 

farra e as brincadeiras na água!” 

E então Sina veio até ela com o colar e Matamolali 

agarrou-a pelas mãos e arrancou-a das águas da morte. 

Depois, levou-a para Vaiola, as águas da vida, que fluíam 

ali por perto. Ela deu um tapa na garota e afundou-a na 

água, depois deu outro tapa e afundou-a mais uma vez. 

Depois ela perguntou: “O que é aquilo lá?”. 

E Sina respondeu: “É o oeste”. 



A velha senhora deu outro tapa e afundou-a de novo. “O 

que é aquilo lá?”, ela perguntou. 

“É o leste!”, respondeu Sina. 

Mais uma vez, a velha deu um tapa e afundou a garota. 

“O que é aquilo lá?”, perguntou mais uma vez. 

“É o sul!”, disse a garota. 

Pela última vez a velha senhora bateu na jovem moça e 

afundou-a. “O que é aquilo lá?” 

“É o norte!”, ela disse. E assim ela foi trazida de volta à 

vida. 

Depois disso, Sina voltou com a velha senhora para a 

sua casa, onde Faalataitauana esperava em um quarto 

trancado onde ninguém conseguia encontrá-lo. Matamolali 

deu um pente para a moça e mandou que ela arrumasse o 

seu cabelo despenteado. Olhando de perto para o pente, 

Sina falou com uma voz suave: “Seja meu amigo, meu 

caro pente!”. 

“Por que você está tão tocada pelo pente?”, perguntou a 

velha mulher. “Ah, não é nada”, respondeu Sina, “é só que 

este pente se parece com o que eu dei ao meu irmão”. 

Então, a velha mulher deu a Sina uma roupa 

maravilhosa. Quando a vestiu, ela disse com uma voz 

muito melancólica: “Seja boa comigo, roupa querida! 

Nossa, mas você se parece tanto com a roupa que eu dei 

ao meu irmão”. Por fim, a velha senhora presenteou a 

garota com uma bandeja cheia de vários tipos de comida, 

dentre as quais alguns pratos dos quais Faalataitauana já 

havia comido. Quando Matamolali percebeu que a garota 

estava em lágrimas, ela disse a Faalataitauana que estava 

na hora dele aparecer. 

Quando Faalataitauana apareceu, irmão e irmã se 

afundaram nos braços um do outro e choraram até não 



haver mais lágrimas para chorar. Eles estavam muito 

felizes por terem se encontrado de novo. Despedindo-se da 

velha senhora, eles voltaram para Ilalegagana, onde 

viveram felizes por um bom tempo. 

Porém, um dia, Sina começou a sentir saudades de casa. 

Então, Faalataitauana disse a ela: “Está na hora de voltar 

para a nossa terra e ver como estão as coisas por lá”. 

Quando Ilalegagana ouviu essas palavras pela primeira 

vez, ela caiu em um humor sombrio. Mas depois, ela foi 

até Pipiula, sua mãe, o Sol, e gritou: “Pipiula, nasça, 

nasça!”. 

E o sol nasceu rapidamente. “Deixe que os raios solares 

se espalhem; meu esposo tem saudades de casa!” 

E assim, o sol enviou os seus raios, iluminando o 

caminho para casa de Faalataitauana e Sina. Enquanto 

isso, os deuses puniram o malvado e preguiçoso 

Faalataitimea, fazendo com que ele morresse de uma 

doença dolorosa. 

__________ 

Esse conto de fadas1 vem de Samoa, nos mares do sul, 

tendo se originado em uma fase cultural na qual a 

simbiose ainda desempenhava um papel muito importante 

na sociedade. Nossa interpretação ficará necessariamente 

restrita a uma descrição dos aspectos mais importantes do 

conto, omitindo muitos dos aspectos particulares dos 

mares do Sul. Afinal de contas, se os contos realmente 

descrevem problemas humanos típicos – e soluções para 

eles – então deveríamos ser capazes de encontrar em um 

conto dos mares do Sul lições válidas para a humanidade 

em geral. 

O conto começa com Lauango, que tem uma esposa 

com o mesmo nome. O tema da simbiose é sugerido 

através dessa falta de diferenciação entre pai e mãe 
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Lauango. No entanto, em vez de focar no problema 

parental, o nosso conto é focado no filho caçula violando a 

sua irmã enquanto ela dorme – um ato que “causa uma 

desgraça terrível”. Isso poderia realmente ser uma 

conseqüência do relacionamento simbiótico dos pais: se os 

pais compartilhavam o mesmo nome, por que é que o 

irmão não poderia dormir com a irmã? Assim, ficaria 

“tudo em família”, e a simbiose original não seria 

destruída. Ou assim poderia parecer. Na verdade, o ato do 

irmão caçula destrói a simbiose. Sua irmã, que estava 

dormindo, acorda de repente. De repente, ela se dá conta 

do que está acontecendo: sentindo-se violada, ela se expõe 

à luz do sol ardente. Quando Sina percebe o que 

aconteceu, ela fica indignada, a cena se transforma, a 

história começa. O seu despertar lança-a, e lança o 

problema, em um caminho de desenvolvimento. 

A situação inicial desse conto pode ser comparada com 

uma família na qual os membros, entrelaçados por laços 

simbióticos, dormem muito – quer dizer, muita coisa 

acontece em um nível inconsciente. Um dia, um dos 

irmãos decide satisfazer as suas pulsões sexuais com a 

irmã. Talvez ele a tenha escolhido porque a conhece e tem 

medo das outras mulheres. Contudo, um incesto irmão-

irmã normalmente reflete a sensação de domínio dele em 

relação a ela. Ele quer ter direitos exclusivos sobre ela; ele 

quer que ela sirva somente a ele. No nosso conto, o irmão 

exagera nas suas tendências simbióticas, iniciando, assim, 

um caminho de desenvolvimento. Ele quebrou um tabu 

cuja própria existência nos mostra como é forte a tentação 

de voltar para a irmã em vez de seguir em frente em 

direção a uma outra mulher. 

É claro, nessa interação, a própria Sina é ignorada e não 

tem nada a dizer. Desse modo, é surpreendente que logo 



após o ocorrido ela se torne bastante ativa. Agora ela está 

determinada a ir pescar no alto mar com um dos seus 

irmãos. Mas isso é apenas um pretexto; o que ela quer de 

verdade é velejar até o mundo subterrâneo, “onde as águas 

turbulentas mergulham com um estrondo enorme no 

redemoinho infernal de Fafá”. Sina quer morrer. A ela 

parece que nada além dessa solução radical funcionaria. 

Ela não pode viver com a sua desgraça, e sente que 

somente a morte pode absolvê-la. Porém, como sabemos, 

a morte pode ser compreendida como uma forma 

esplêndida de simbiose. Quando fracassam na obtenção do 

seu objetivo simbiótico original, as pessoas com 

tendências simbióticas podem escolher a morte como a 

“segunda” melhor coisa a se fazer, em vez de suportarem 

atravessar uma situação insatisfatória um passo de cada 

vez, conseguindo, assim, se livrar dela. 

O irmão de Sina pergunta por que a garota os está 

levando em direção à morte iminente – uma pergunta que 

salva a vida dele. Pois, no momento em que toma o rumo 

das profundezas ensurdecedoras, ela o instrui a se segurar 

em uma árvore em cima de uma pedra ao lado do 

redemoinho. Ser capturado e puxado para dentro das 

profundezas rodopiantes é uma imagem vívida de uma 

fusão simbiótica, e, em contraste a ela, nós temos a 

imagem da árvore pela qual seu irmão é salvo. A árvore é 

um símbolo cujos aspectos sempre apontam na direção da 

vida; ainda mais nas regiões tropicais ou muito quentes, a 

árvore indica a presença de água, crucial para a 

sobrevivência. A árvore é também um símbolo fálico, que 

poderia indicar que a redenção está por vir, desde que haja 

maiores esforços em busca da autonomia. O conselho de 

se segurar na árvore vem de sua irmã e, assim, em vez de 

desaparecer, muda no redemoinho, ela se assegura de que 



algo sobreviverá. Mas é o irmão que introduz o “porquê” – 

essa pequena pergunta que interrompe um processo 

simbiótico inconsciente que está no rumo da morte. E, de 

fato, nesse ponto do conto, ele se torna o ponto de 

desenvolvimento. 

Antes de prosseguirmos com a nossa interpretação, 

precisamos nos perguntar se o irmão é realmente o irmão – 

isto é, alguém que, embora a irmã tenha dado início ao 

desenvolvimento dele, proceda daí por diante amplamente 

independente dela – ou deveríamos vê-lo como o lado 

masculino de Sina, a heroína do conto? Como alternativa, 

poderíamos ver Sina como o lado feminino de 

Faalataitauana. Questões desse tipo sempre surgem ao se 

tratar da interpretação de contos de irmão-irmã. A questão 

é particularmente apontada no caso desse conto, e 

particularmente difícil de se responder, porque o próprio 

conto é extremamente simbiótico, com muitas ações se 

fundindo umas nas outras. Vou propor que consideremos 

Faalataitauana como o herói da nossa história, contudo 

reconhecemos a possibilidade de outros pontos de vista de 

tempos em tempos. 

Mais uma vez falando da simbiose, é importante 

observar que nesse momento uma separação acontece 

entre Faalataitauana e sua irmã. Faalataitauana é 

abandonado; ele perde algo – aparentemente para sempre. 

Aplicando essa situação à vida real, lembramo-nos de uma 

relação simbiótica que acabou, deixando um cônjuge de 

repente sozinho. Tendo vivido tanto de sua vida no outro, 

é como se parte de si mesmo tivesse morrido. Ele pode ter 

salvo o seu pescoço mais uma vez, mas muito se perdeu da 

vida que ele conheceu um dia. É assim que as pessoas com 

uma estrutura psíquica de base depressiva reagem às 

separações. Tendo se atado simbioticamente aos seus 



parceiros, talvez até transformando-os no “pão de suas 

vidas”, eles sentem uma terrível sensação de abandono 

quando o outro vai embora. 

Faalataitauana agora se deita nas trepadeiras para 

dormir. Aqui, mais uma vez, temos o tema do sono – isto 

é, da simbiose. Quando o jovem se deita nas trepadeiras de 

Sisialefafá, sabemos que não demorará muito até que ele 

esteja nos braços dela. Trepadeiras sugerem o aspecto 

entrelaçante, envolvente e engolfante do arquétipo 

materno, o aspecto da natureza que se expande para fora. 

Ao mesmo tempo, temos os pássaros, assinalando a 

presença de Faalataitauana. Deste modo, uma esfera 

celeste, espiritual, foi ativada, assim como a esfera terrena, 

vegetal, do arquétipo materno. Depois, tem a questão do 

nome de Sisialefafá, que sugere que ainda nos 

encontramos na região do redemoinho infernal, que é 

chamado de Fafá. Assim, podemos dizer que 

Faalataitauana permanece no reino onde ele perdeu Sina, 

mesmo que ele tenha se esquecido dela nesse momento. 

Agora, Sisialefafá o seduz pra valer – e, é preciso ser 

dito, sem muita resistência por parte dele. Ele é mimado 

com prazeres e parece gostar de um autêntico paraíso. E, 

no entanto, ele não se deixa ficar inextricavelmente 

emaranhado nas armadilhas sedutoras de Sisialefafá: ele 

rejeita a comida que ela não limpou direito, isto é, aquilo 

que é desagradável, que não foi cultivado. E ele corta o 

longo cabelo de Sisialefafá, que nunca havia sido cortado 

antes – um episódio que nos faz lembrar da história de 

Sansão no Antigo Testamento.2 A partir dessa história 

famosa sabemos que existe uma grande força nos cabelos 

longos, não cortados – para as mulheres, um poder erótico, 

que acrescenta muito ao seu poder de atração sobre os 

homens. Cabelos que nunca foram cortados também 
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sugerem uma mulher que vive em condições primárias, 

sem contato com a civilização humana, ou uma que vive 

em uma região ainda inconsciente da psique. Uma vez que 

esses longos cabelos são cortados, o casal vai se banhar no 

mar. Tomar banho, lavar-se e afundar nas águas criadoras 

da vida formam um grande grupo de temas desse conto. O 

banho sugere um livrar-se desse Adão habitante do 

paraíso, para abrir caminho para uma nova fase de 

crescimento. 

Tendo compreendido Sisialefafá como uma figura 

feminina que pertence ao arquétipo materno – parte mãe, 

parte amante – devemos nos perguntar o que significa o 

fato de Faalataitauana ficar com ela. Em um nível muito 

concreto, poderíamos dizer que estamos lidando com 

alguém que perdeu o seu lugar de pertencimento sim-

biótico, e que se arremessa diretamente em outra relação 

simbiótica, aparentemente maternal, de modo que ele 

possa parar de se preocupar com o que está perdendo e 

aproveitar o que lhe é servido em uma bandeja de prata. 

Contudo, não podemos nos esquecer que a queda de 

Faalataitauana na simbiose não é completa; ele mantém 

um certo grau de autonomia. Essa mulher é poderosa, mas 

ela não o dominou por completo. 

Uma situação simbiótica assim pode existir tanto na 

imaginação de alguém quanto em um relacionamento de 

verdade: nós a vemos refletida nas fantasias de paraíso, de 

se estar sendo cortejado e cuidado. Observem, no entanto, 

que Faalataitauana não fantasia meramente de forma 

passiva; em vez disso, ele assume uma postura ativa. 

Então, podemos chamá-la de uma fantasia compensatória, 

que surge em resposta a uma grande perda e que, do meu 

ponto de vista, tem sua origem no arquétipo materno. 



Lembro-me de um homem de trinta anos de idade que 

procurou terapia devido aos seus humores depressivos. 

Eles começaram na ocasião do casamento da sua irmã 

gêmea. Antes disso, os dois haviam vivido juntos na 

mesma casa. (O irmão havia sido muito mimado.) Na 

superfície, o jovem estava feliz por sua irmã ter se casado, 

pois ele sempre se ressentiu pela forma com a qual ela o 

rodeava e o tratava como uma criança. Mas quando ela 

partiu de vez, sua vida lhe pareceu intoleravelmente chata 

e ele chegou a considerar a possibilidade de dar um fim a 

ela. Pouco depois de iniciar a terapia, uma figura materna 

apareceu em seus sonhos, a quem ele deu o nome de Dona 

Holle. Em uma seqüência de sonhos, ele foi alimentado e 

banhado por ela. O inconsciente satisfazia as suas 

necessidades; de fato, ele dava importância a essas 

fantasias. No entanto, eu sentia que era importante para ele 

não ser simplesmente ninado até dormir pelas mulheres 

mais ou menos sedutoras dos seus sonhos; ele precisava 

permanecer alerta e consciente durante todo o seu 

processo. 

Um dia, Faalataitauana começa a anelar por sua irmã. 

Tendo atravessado a sua dor e reiniciado a sua vida do 

lugar onde ela havia parado (a prova de que sua vida 

continuou está nos seus filhos, sejam eles reais ou 

imaginários), ele agora percebe que alguma coisa essencial 

está faltando. Ele não progrediu nada, e nem irá progredir 

até que traga essa coisa essencial de volta para a sua vida. 

Apesar do ciúme, Sisialefafá conta a Faalataitauana o 

que fazer para chegar até Sina. Ele precisa passar por 

Ilalegagana, uma mulher que mora perto do redemoinho e 

que, por isso, o levará para mais perto do problema de ser 

engolfado. Secretamente, essa mulher também está 

apaixonada por ele. Embora esse detalhe possa refletir um 



pouco do colorido local na história, sinto que ele 

representa algo crucial sobre a forma como o indivíduo 

encontra uma saída para a simbiose. Quer dizer, é 

necessário algo além da vontade do indivíduo; o próprio 

destino precisa ir de encontro a ele, e ele precisa aceitar o 

seu destino. 

Para chegar à sua irmã, Faalataitauana precisa passar 

por Ilalegagana, e Sisialefafá pode ajudá-lo nas mágicas 

dessa mulher. Ela carrega três conchas, cada uma delas 

representando um dos irmãos. Ao reunir em si mesmo o 

potencial dos três irmãos, Faalataitauana torna-se capaz de 

desatar o nó da simbiose familiar com o qual o conto se 

iniciou. Por que conchas?, poderíamos nos perguntar. As 

conchas carregam e protegem algo precioso, mas elas 

também cercam; assim, a imagem sugere uma cilada e a 

privação de contato com o mundo externo. As conchas 

dessa história são descritas como “conchinhas” e, de fato, 

elas parecem pequeninas na presença dessa grande mãe 

que carrega seus filhos no próprio corpo, como se fossem 

brinquedos, guardando-os de forma ameaçadora. O 

enorme e opressor poder do arquétipo materno fica 

absurdamente claro. Contudo, graças a Sisialefafá, 

Faalataitauana ficou tão autônomo que ele sabe que 

precisa desfazer essa miniaturização de si mesmo e dos 

seus irmãos: ele pega as conchas e as quebra. “Como é que 

você pôde dar o meu nome a uma conchinha tão 

ridícula?”, ele pergunta, revelando assim que está 

consciente do seu valor e não aceitará mais essa vidinha 

tão frágil. 

Tomar uma posição e insistir no seu próprio valor dá 

resultados: Ilalegagana lhe dá um monte de coisas. Ele não 

fica com tudo para si, mas dá metade do que ganhou para 

os outros presentes. Bens e energia – possibilidades não 



realizadas de vida – que estavam sob a guarda de 

Ilalegagana, agora estão à disposição de Faalataitauana. O 

fato de que ele decide dividi-las me parece uma afirmação 

do alargamento da sua personalidade. E ainda assim ele 

sucumbe aos ardis de Ilalegagana. 

O que isso pode significar em termos de um 

relacionamento? Da forma como eu vejo, o movimento em 

direção a Ilalegagana representa um passo em direção a 

uma maior consciência. Faalataitauana compreende algo – 

talvez que ele esteja se relacionando com uma mulher que 

não o valoriza mais do que uma concha que ela usa de 

enfeite em volta do pescoço. Mais do que infantilizado, ele 

sabe que poderia ser destruído a qualquer momento. Ou 

talvez – caminhando para o reino da fantasia – ele de 

repente se dá conta de que é tão vulnerável quanto uma 

conchinha frágil usada por uma deusa chamada Destino, e 

que precisa arrumar uma briga com ela, resistir a ela, 

recusar-se a aceitá-la. Se não o fizesse, ele se pareceria 

com aquelas pessoas deprimidas que vemos muitas vezes, 

que se vêem como pouco mais do que marionetes do 

destino, que perderam toda a sensação de capacidade para 

iniciar uma mudança, e que se consignaram por completo 

ao poder dos outros. Aqui, Faalataitauana se tornou forte o 

bastante para rejeitar essa situação degradante; ele mantém 

a sua posição com dignidade e lida com o problema de 

forma resoluta. Também faz sentido para mim que, após a 

sua vitória, ele seja seduzido por Ilalegagana: um ato de 

autonomia é sempre seguido de um ato de simbiose. 

Ilalegagana não se recupera tão facilmente da sua 

derrota, mas procura alguém que ela possa culpar. 

Acredito que essa cena nos apresente uma imagem mais 

clara sobre quem é Ilalegagana: um tipo de Dona Holle 

dos mares do sul, ela é claramente uma manifestação do 



arquétipo materno na qual a dimensão da amante, embora 

ainda esteja presente, foi para o segundo plano. Seu 

encontro com ela sugere que, psicodinamicamente, 

Faalataitauana está chegando mais perto do núcleo do 

problema. Nesse sentido, Sisialefafá representa um nível 

de desenvolvimento para o qual ele não deve retornar, mas 

o qual, apesar disso, ele precisa deixar vivo. 

Por fim, Ilalegagana manda-o para um encontro com a 

cega Matamolali, que conhece a localização da entrada da 

fonte da vida. Com uma folha de coqueiro – um remédio 

deste mundo – ele é capaz de restaurar a visão da velha 

mulher. Essa imagem impressionante da mãe cega sentada 

ao lado da fonte da vida nos traz à mente a expressão 

“destino cego”. Explorando mais a fundo essa idéia, 

lembramo-nos de Ilalegagana, que colocou as suas 

conchas em lugares onde ela não as podia ver: entre os 

seus olhos, nas suas costas, no seu colo. Está evidente que 

ver – um modo de percepção consciente – não tem sido 

muito importante até então; de fato, em situações 

simbióticas, ver nunca é a coisa mais essencial. Pelo 

contrário, o ato de ver deixa quem está vendo à parte do 

que é visto, exatamente o que uma pessoa dentro de uma 

simbiose mais teme na vida. Se Faalataitauana puder 

restaurar a visão de Matamolali, algum potencial que 

havia permanecido na escuridão poderá ser realizado, 

aquilo que foi negado e apartado do mundo pode agora se 

tornar visivelmente ativo na busca da fonte da vida. 

Tenho convicção de que, ao trabalhar com um 

complexo, não é só a pessoa que muda (como na nossa 

história Faalataitauana se transforma na relação com suas 

várias mulheres), mas algo no inconsciente também muda 

(Matamolali abre os portões da fonte da vida). Um 

símbolo muito antigo para o útero revigorante da vida, a 



fonte é o lugar onde as riquezas e a fartura da terra surgem 

livremente. Aqui, a água necessária à vida é trazida das 

profundezas para a superfície, onde os seres humanos 

podem utilizá-la. Nosso conto é explícito sobre essa fonte, 

da qual a vida mais uma vez flui com abundância. As 

almas dos mortos passam por essa corrente de água viva. 

Como em tantos outros contos, os mortos aqui são 

representações simbólicas das várias possibilidades que 

nunca encontraram uma forma de chegar à vida das 

pessoas. A missão que se apresenta é de resgatar as 

possibilidades representadas por Sina, a quem não se pode 

deixar desaparecer de novo. Matamolali a tira das águas da 

morte e a leva para as águas da vida. Desse modo, vemos 

que Sina não estava tão perdida assim, no final das contas; 

ela pode ser trazida de volta, porém, apenas por 

Matamolali. 

Depois, vem o estranho ritual da submersão, do tapa e 

do teste para saber se ela conhecia as quatro direções. O 

que isso poderia significar? A submersão nas águas da 

vida não é difícil de compreender. Deprimida e querendo 

morrer, Sina estava submersa nas águas da morte; agora 

ela precisa se libertar. Contudo, ela não sai por vontade 

própria das águas mortais. As surras nos contos de fadas 

normalmente significam uma tentativa de desalojar 

alguma coisa, de fazer alguém desistir ou abrir mão de 

algo. Provavelmente, essa lógica também está por trás da 

idéia de que bater faz parte da educação de uma criança. 

Também encontramos, no ato de bater, a tentativa de 

inculcar algo na cabeça da pessoa – de fazê-los acordar e 

perceber algo. Aqui, as quatro direções é que são incutidas 

na garota. A velha mulher começa com o oeste, a direção 

associada ao reino dos mortos, e não pára até ter inculcado 

todas as direções na consciência de Sina. Essa orientação 



simbólica é necessária para a sobrevivência na terra dos 

vivos, e Sina só pode retornar à vida depois que as quatro 

direções estiverem dentro da sua cabeça. 

Pessoas como Sina, que emergem de uma regressão 

profunda, ficam normalmente muito confusas, e precisam 

de alguém ou de algo que lhes dê algum sentido de 

orientação. No nosso conto, Sina se lembra do seu irmão 

através dos pertences dele. Assim, na vida, os pertences 

pessoais que eram importantes antes do surgimento de 

uma regressão severa – seja uma psicose, uma depressão 

maior, ou uma síndrome de abstinência – podem agir 

como placas indicativas, mostrando o caminho de volta 

para a vida. 

E agora irmão e irmã se encontram de novo; o que 

estava morto volta a viver; é hora de um retorno à terra 

natal. Até agora, toda a história se deu no redemoinho 

infernal, que nos traz à lembrança as entradas para o 

mundo subterrâneo na Grécia antiga. As águas abismais 

do rio Estige eram descritas como uma cachoeira que batia 

em uma parede de pedra com 200 metros de altura. 

Juramentos eram feitos sobre essas águas, que agiam 

como uma testemunha até a morte. De fato, as águas do 

Estige eram consideradas tão letais que só podiam ser 

carregadas em um casco ou chifre de animal. 

No nosso conto, as águas da vida e da morte não estão 

muito afastadas uma da outra, o que sugere que o 

problema da simbiose é trabalhado em uma esfera psíquica 

na qual o sucesso e o fracasso andam juntos. Embora as 

figuras femininas que vêm à tona sejam extremamente 

úteis, o redemoinho mortal nunca fica muito longe. O 

desenvolvimento de Faalataitauana provavelmente tomou 

um curso tão favorável porque ele sempre se recusou a 

cair no redemoinho, permanecendo ligado ao mundo dos 



vivos. A terapia muitas vezes necessita de uma estratégia 

semelhante. Embora possamos estar cientes do grande 

perigo de uma situação dessas (tal como o potencial de um 

paciente para cair em uma armadilha simbiótica mortal), 

nós não fixamos o nosso foco na armadilha. Em vez disso, 

nós nos preocupamos firmemente com aquelas áreas da 

vida que levam ao crescimento e fornecem um acalento 

psíquico ao paciente. 

Agora, os dois irmãos deixam o reino onde vida e morte 

estão tão próximos, onde Faalataitauana descobriu a fonte 

da vida, e voltam para casa. Nesse ponto, todas as 

conquistas, todo o desenvolvimento interno, precisam 

passar por um teste de realidade. Caso contrário, outra 

simbiose poderia se formar – como uma fixação muito 

comum no progresso interno – que poderia muito 

facilmente se transformar em um regresso infinito. 

O sol nasce (outro símbolo para um recomeço da vida), 

irmão e irmã voltam para casa e Faalataitimea, o irmão 

mau, é encontrado morto, punido pelos deuses. Desse 

modo, ficamos sabendo que o irmão que desejava 

permanecer dentro de uma simbiose incestuosa não existe 

mais, e a vida pode seguir em frente mais uma vez. Aqui é 

onde um novo conto de fadas deveria começar, com Sina 

como a figura ativa, envolvendo-se com o filho do cacique 

de uma outra tribo. 

Eu interpretei esse conto em termos do relacionamento 

entre irmão e irmã. Da situação inicial, que resultou em 

um ato de incesto entre os irmãos, surgiu a necessidade de 

combater os fatores por trás dessa simbiose. Embora Sina 

conduza o seu irmão até o local do confronto, ela 

rapidamente desaparece, deixando para o masculino a 

tarefa de travar esse confronto. 



A ação descrita no conto possui todos os sinais de uma 

confrontação com um complexo materno engolfador. O 

aspecto devorador é retratado na imagem de Sina sendo 

engolida pelo redemoinho, o que sugere uma regressão 

profunda. E, no entanto, uma confrontação com o 

arquétipo materno não precisa sempre resultar na imersão 

completa da pessoa; ela pode também se deixar ser apenas 

parcialmente engolida. Assim, vemos que na medida em 

que o protagonista ganha uma maior autonomia, ele 

aprende a evitar as influências destruidoras que as 

mulheres no conto representam, de modo que possa ser 

guiado por elas até a fonte da vida. Dessa forma, Sina, que 

representa um conteúdo psíquico essencial que estava 

perdido para ele, é trazida de volta para a vida. A parte 

dele que morrera é revivida. A experiência de atravessar a 

morte e renascer deixa uma marca profunda e transmite 

uma idéia de esperança, de possibilidades que estão 

sempre à nossa espera. A compreensão do que foi 

adquirido aqui acontecerá na terra natal, no lugar onde o 

problema começou. 

Esse conto pode ser compreendido em vários níveis 

diferentes. Ele ilustra a dinâmica de um casal em um 

relacionamento simbiótico, cada um dos cônjuges 

carregando um sério problema com a mãe. Por exemplo, 

no relacionamento entre duas pessoas deprimidas, o 

problema materno necessitaria desesperadamente de 

atenção. No enfrentamento do problema, não existem 

garantias. Um resultado possível seria a queda em uma 

regressão ainda mais profunda, em uma simbiose ainda 

mais profunda, como a representada pelo desaparecimento 

de Sina dentro do redemoinho infernal. Outro resultado 

possível seria a aquisição gradual de uma autonomia, 

conquistada através da perseverança. Clientes tentando 



lidar com esse tipo de problema podem precisar utilizar os 

seus analistas como se estes fossem mães super bondosas 

com as quais fosse seguro dar os primeiros passos em 

busca de uma autonomia. 

Parece que os dois pólos representados pelo irmão e 

pela irmã no nosso conto não se referem tanto aos papéis 

sexuais como duas respostas que estão sempre presentes e 

flutuando sobre qualquer situação emocional. Em um 

momento, o sujeito cai na armadilha e, no outro, ele 

preserva aquilo que lhe acalenta. 

No entanto, o conto também pode ser visto sob a 

perspectiva de Sina, tendo início na mesma situação 

simbiótica. Neste caso, veríamos a história como a 

descrição das condições sob as quais o indivíduo poderia 

se perder do fim último do seu comprometimento com a 

vida. Ele ilustraria certas tendências suicidas, literais ou 

psíquicas – a última sendo comum entre pessoas com 

tendências simbióticas, que desistem rápido e não se dão 

uma segunda chance. Visto da perspectiva de Sina, a 

história toca no mesmo problema materno subjacente, que 

ainda precisa ser desvelado. Mas agora, diríamos que o 

problema é atacado com a ajuda do lado masculino da 

heroína, que até aquele momento não havia sido autônomo 

o bastante. 

Uma questão naturalmente ainda fica por ser 

respondida: A simbiose pode ser caracterizada como uma 

questão que pertence aos complexos maternos? E se assim 

o for, uma terapia que fornece uma experiência do aspecto 

positivo e acalentador do arquétipo materno sem cair nas 

suas armadilhas pode mostrar uma saída para a simbiose? 

A pergunta certamente merece uma exploração mais 

aprofundada. Voltaremos a ela na conclusão deste livro. 



1 P. Hamruch (org.). “Die Reise in die Unterwelt zur 

Strudelhöhle Fafá”. In: Südeemärchen. 

2 Juízes 13,24s. 

4 / 230 

RUIVO DE OLHOS VERDES 

Uma saída para a ligação com o pai 

Era uma vez um mercador que disse ao seu filho: “Meu 

garoto, se eu morrer, não contrate, de jeito nenhum, o 

‘Ruivo de Olhos Verdes!’”. O tempo se passou e a luz se 

apagou dos seus olhos. 

“Meu filho”, o pai instruiu, “vá arranjar um criado para 

você, para que você consiga manter o nosso negócio 

funcionando. Vá agora e ganhe muito dinheiro”. 

No caminho para a cidade, o rapaz viu dois homens 

jogando um defunto para fora de casa para depois bater 

nele. “Ele nos devia dinheiro e não nos pagou. Agora ele 

está morto. Estamos batendo nele por causa do dinheiro 

que ele nos devia.” 

“Se eu pagar as dívidas dele, vocês o deixam em paz?”, 

perguntou o rapaz. 

“Tudo bem”, responderam os homens. 

E assim, o rapaz pagou pela dívida, enterrou o corpo e 

continuou o seu caminho em direção à cidade. Depois de 

vagar até à noite sem encontrar ninguém que pudesse 

contratar, ele voltou para casa. 

No dia seguinte, um homem o parou na rua e perguntou: 

“Com licença, o senhor está precisando de um criado?”. 
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“Estou”, respondeu o rapaz. No entanto, percebendo que 

era o Ruivo de Olhos Verdes quem lhe falava, ele teve de 

recusar a oferta. “Desculpe-me”, ele disse. “Você não é 

quem eu estou procurando”. 

Depois de vagar pela cidade mais um pouco, ele voltou 

para casa e contou ao seu pai o que havia acontecido. O 

pai disse: “Amanhã” vá até a cidade e encontre um criado 

de qualquer jeito”. 

Quando o rapaz foi à cidade no dia seguinte, o Ruivo de 

Olhos Verdes abordou-o de novo. E então ele decidiu 

levá-lo para casa consigo. Quando encontrou com seu pai 

naquela noite, ele explicou. “Eu procurei por toda a 

cidade, mas não consegui encontrar ninguém, então eu 

peguei o Ruivo de Olhos Verdes”. 

“Bom”, disse o pai, “se você já o trouxe para casa, acho 

que é assim que vai ser”. 

No dia seguinte, o rapaz se levantou, preparou suas 

coisas, empacotou suas mercadorias e partiu com seu novo 

empregado. Sempre que eles faziam uma pausa durante as 

viagens, o criado fazia chá para o seu patrão, cuidava dos 

animais, fazia a sua cama e empunhava sua espada para 

tomar conta da mercadoria. 

Um dia, eles chegaram a uma encruzilhada onde havia 

um velho senhor. O jovem saudou o homem e depois se 

dirigiu a ele, perguntando-o: “Senhor, estamos indo para 

Damasco. Das três estradas que partem daqui, qual delas 

vai para Damasco?”. 

“Meu senhor”, disse o velho, “todas as três estradas 

levam a Damasco. Se você pegar esta estrada, você 

chegará em Damasco em seis meses, são e salvo. Se você 

pegar a outra estrada, você levará quatro meses, mas 

talvez você não chegue lá. Nessa outra estrada aqui, você 



levaria apenas dois meses, mas até hoje ninguém que se 

aventurou por ela conseguiu retornar”. 

“Criado”, disse o patrão, “vamos pegar a estrada de seis 

meses!”. 

Ao que Ruivo de Olhos Verdes respondeu: “Não, vamos 

pegar a estrada de dois meses!”. 

“Ah!”, o mercador disse para si mesmo, “bem que meu 

pai me disse para não pegar Ruivo de Olhos Verdes como 

meu criado, mas eu não dei ouvidos a ele”. 

Sem conseguir persuadir o seu criado, que estava muito 

decidido, o rapaz concordou em tomar a estrada de dois 

meses. Depois de viajar por dois dias, eles descansaram ao 

anoitecer. Ruivo de Olhos Verdes descarregou os animais, 

preparou um jantar para o seu mestre, arrumou a sua cama 

e empunhou a sua espada para proteger as mercadorias. 

No meio da noite, ele ouviu o cachorro latindo e viu um 

dragão que se aproximava da barraca. “Ei, bassê!”, 

chamou o dragão, “por que ninguém o mata e tira o seu 

cérebro? Se um cego o colocasse sobre os olhos, ele 

voltaria a ver”. 

“Ei, dragão!”, o bassê respondeu na mesma moeda, “por 

que ninguém o mata e tritura os seus ossos? Se um homem 

decrépito há sete anos colocasse o pó dos seus ossos sobre 

o seu corpo, ele se curaria!”. 

Levantando a sua espada, o Ruivo de Olhos Verdes foi 

atrás do dragão e, com um só golpe, arrancou sua cabeça. 

Depois, trouxe a cabeça de volta e guardou-a em uma 

caixa, que ele fechou e colocou junto com as mercadorias. 

O dragão era o motivo pelo qual ninguém havia voltado 

com vida dessa estrada. 

Na manhã seguinte, Ruivo de Olhos Verdes carregou os 

animais e chamou seu mestre, que montou no seu cavalo e 



foi na frente, enquanto Ruivo de Olhos Verdes o 

acompanhava logo atrás. Eles viajaram juntos até 

chegarem em Damasco, onde alugaram um quarto e 

colocaram as mercadorias à venda. 

Um dia, um arauto apareceu. “O rei está com 

reumatismo”, ele anunciava, “e prometeu fazer qualquer 

coisa por aquele que conseguir curá-lo”. 

Ruivo de Olhos Verdes disse: “Senhor, você vai dizer 

que pode curá-lo”. 

“Rapaz”, disse o mestre, “eu não sei nada de medicina. 

Não tenho nenhuma experiência nisso”. 

“Eu estou lhe dizendo”, ordenou o Ruivo de Olhos 

Verdes, “ou você faz isso ou eu vou lhe cortar em dois 

com a minha espada”. 

“Está bem, eu vou curá-lo”, disse o mercador, porque 

ele tinha medo do Ruivo de Olhos Verdes. 

O arauto levou então a mensagem ao rei. “Em tal e tal 

rua”, ele disse, “há um mercador que disse que pode curá-

lo”. 

“Rapaz!”, o rei ordenou, “traga-o aqui!”. No caminho 

do castelo do rei, o Ruivo de Olhos Verdes instruiu o seu 

mestre, o mercador. “Pegue a cabeça deste dragão e 

triture-a com um pilão. Misture bem e espalhe-a sobre um 

tecido de algodão cru. Dispa o rei e envolva-o nesse pano. 

Deixe-o deitado por vinte e quatro horas e depois retire o 

pano”. 

O mercador fez como seu criado lhe havia instruído. No 

final das vinte e quatro horas, ele retirou o tecido e o rei se 

levantou tão saudável quanto no dia em que nasceu. 

Então, o rei disse ao mercador: “Venha cá e me diga o 

que seu coração deseja”. 



“Vossa majestade”, respondeu o jovem, “não existe 

nada de que eu necessite, pois já sou muito rico. No 

entanto, se é o vosso desejo me agradar, então me dê a 

mão da sua filha em casamento”. 

“Meu querido jovem”, respondeu o rei, “pelo amor de 

Deus – se você tivesse me pedido qualquer outra coisa em 

vez disso! Em retribuição à boa ação que você me fez, 

como é que eu posso lhe dar a mão da minha filha? Meu 

rapaz, eu já a casei por três vezes, e nas três vezes o 

casamento só durou uma noite. Na manhã seguinte, todos 

os três maridos foram encontrados mortos”. 

“Bom, eles podem até estar mortos”, respondeu o 

mercador, “mas ainda assim eu quero a sua filha”. E assim 

o rei lhe deu a sua filha. 

Naquela noite, arrumaram uma cama para os noivos. 

Ruivo de Olhos Verdes empunhou a sua espada e ficou de 

olho no jovem casal depois que eles adormeceram. Pouco 

depois, ele viu as tranças da garota começarem a tremer. 

Movendo-se violentamente para frente e para trás, elas se 

transformaram em cobras. Quando elas se enrolaram no 

pescoço do noivo para estrangulá-lo, Ruivo de Olhos 

Verdes cortou suas cabeças com a espada. Naquela noite, 

o rei não conseguiu dormir. “Ai meu Deus!”, ele 

choramingava, “esse jovem me fez tão bem ao me dar 

minha vida de volta. Por favor, que ele ainda esteja vivo 

quando chegar a manhã”. 

Na manhã seguinte, ao raiar do dia, o rei enviou alguns 

dos seus criados para verem o que havia acontecido. “Vão, 

e tragam-me boas notícias”, foram as suas ordens. 

“Nós trazemos boas notícias”, disseram os homens ao 

retornarem. “Seu genro está são e salvo”. 

Aí, o rei encomendou uma grande celebração que durou 

sete dias e sete noites. Ele reuniu o dobro da riqueza que o 



jovem possuía e deu a ele, dizendo: “Você é mais que 

bem-vindo; agora, siga o seu caminho”. 

Com os seus bens em um reboque, Ruivo de Olhos 

Verdes seguiu o seu senhor e a sua nova esposa. Não 

importa se eles viajaram muito ou pouco, o que importa é 

que só pararam quando chegaram nos arrabaldes da sua 

cidade. Ruivo de Olhos Verdes disse: “Meu patrão, o 

senhor sabe que tudo isso pertence a mim”. 

“Sim”, reconheceu o patrão. 

“Vamos dividir tudo com justiça”, disse Ruivo de Olhos 

Verdes. 

“Como você quiser”, respondeu o patrão. 

Depois de dividir todo o lote em duas partes, Ruivo de 

Olhos Verdes perguntou: “Meu senhor, tem mais alguma 

coisa?” 

“Não, o que poderia estar faltando?” 

“O que você acha do bassê?” 

“Que ele fique contigo ou comigo”, respondeu o 

mercador. 

“Não!”, disse Ruivo de Olhos Verdes. “Vamos dividi-

lo”. 

“Pelo amor de Deus!”, disse o mercador, “você pode 

ficar com ele. O que é que eu vou fazer com ele?” 

“É uma questão de justiça. Vou dividi-lo em dois”. 

Assim, o Ruivo de Olhos Verdes pegou a sua espada e 

cortou o cachorro em dois, da cabeça aos pés. “Pronto!”, 

ele disse, “pegue a metade que você quiser, meu senhor”. 

“Você sabe o que é melhor”, disse o mercador. “Isso é 

entre você e o seu Deus.” 



“Isso mesmo”, disse o Ruivo de Olhos Verdes. “Essa é 

para você e essa é para mim. Tem mais alguma coisa, meu 

senhor?” 

“Não tem mais nada”, ele disse. 

“Ah, tem sim! Tem a sua esposa”. 

Nesta hora, o patrão ficou extremamente atemorizado. 

“Pelo amor de Deus”, ele disse, “que ela seja sua ou 

minha”. 

“Não!”, disse Ruivo de Olhos Verdes. “Eu exijo que a 

justiça prevaleça. Vou cortá-la em dois pedaços, um para 

você e um para mim”. 

“Pelo amor de Deus”, gritou o mercador. “Como é que 

você pode cortá-la em dois pedaços?” 

O Ruivo de Olhos Verdes pegou sua espada e ficou 

diante a moça, que tremia de medo. Quando ela gritou, 

duas cobras deslizaram para fora das suas narinas. 

O criado atacou e matou as duas cobras. “Meu senhor”, 

ele disse, “essas duas cobras foram obra da sua esposa. 

Elas poderiam tê-lo machucado. Graças a mim, sua esposa 

está a salvo agora. Leve a cabeça do bassê com você. 

Triture-a bem e coloque-a sobre os olhos do seu pai e eles 

serão curados. Quanto a mim, morrerei agora. Pois eu sou 

aquele homem cujo corpo você salvou dos meus credores. 

Roguei a Deus que me deixasse viver por mais três meses 

para eu poder retribuir a sua bondade. Agora, eu vou 

morrer. Mas se for possível, por favor, enterre-me aqui, e 

que Deus o acompanhe no seu caminho”. 

Na mesma hora, Ruivo de Olhos Verdes morreu. Depois 

de enterrá-lo, o mercador ajuntou as suas mercadorias e foi 

para casa com sua esposa. Ele curou os olhos do seu pai e 

contou a ele sobre como o Ruivo de Olhos Verdes só 

havia feito bem a ele. 



Ao seguirem com suas vidas, seus desejos se realizaram. 

Que seus desejos se realizem também! 

__________ 

Esse conto, proveniente do Curdistão,1 representa um 

outro tipo de simbiose, para a qual é necessária uma saída 

específica. O conto começa com um mercador e o seu 

filho. Aparentemente, não existem mulheres nessa casa, 

ou, se elas existem, não são importantes o bastante para 

serem mencionadas. 

Ao fazer planos para o seu filho para quando ele morrer, 

o mercador nega a ele a sua autonomia. Isso me parece 

com uma situação simbiótica. Contudo, o pai não morre 

aqui, ele “apenas” fica cego – o que poderia significar a 

sua incapacidade de enxergar a importância do Ruivo de 

Olhos Verdes para seu filho e também para o seu próprio 

futuro. Ficar cego significa perder a visão e a perspectiva. 

As imagens do passado ficam, mas imagens novas não são 

criadas. Naturalmente, o tema do vidente cego também 

fica sugerido – o velho que, ao perder sua visão externa, 

enxerga grandes verdades íntimas. Talvez esse pai tenha 

de olhar para dentro de si para poder perceber que ele está 

tentando proteger o seu filho impedindo-o de ter as suas 

próprias experiências. Ou talvez o fato mais importante 

sobre a cegueira do mercador seja que ela leva o filho a 

procurar um criado, ao redor de quem a história acaba 

girando. 

O filho é passivo ao extremo e nunca faz nada a não ser 

que o pai lhe peça. Encontramos essa figura em muitos 

contos: isto é, um filho que está entediado em casa e pede 

dinheiro ao pai para poder sair para conhecer o mundo ou 

encontrar uma mulher. Uma figura dessas permanece 
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como filho até o fim, como uma extensão do seu pai, que 

continua sendo o mestre. 

Em muitos desses contos, como neste aqui, a questão é a 

separação pai e filho e a aquisição de autonomia pelo 

filho. De uma perspectiva mais sócio-histórica, ele está 

relacionado com a renovação da geração vindoura e a 

redefinição das energias paternas e masculinas. Se 

olharmos para o pai e para o rei como representantes do 

princípio masculino, veremos como é necessário tal 

rejuvenescimento: o pai está cego e o rei, reumático! 

No seu caminho para a cidade, como nos é contado, o 

filho encontra dois homens batendo no cadáver de um 

homem que morreu antes de poder pagar aos seus 

credores. O defunto ainda deve alguma coisa aos vivos; 

ele não conseguiu cumprir com algo importante na sua 

vida. O cadáver representa um aspecto da vida que foi 

excluído da situação simbiótica. Como o alvo de uma 

surra, ele nos coloca cara a cara com as partes agressivas 

da personalidade. Essa demonstração de agressividade não 

é algo que melhora a qualidade de vida. Os homens que 

batem no cadáver estão preocupados com algo que já está 

morto há algum tempo. Essa imagem me faz pensar nos 

filhos e filhas adultos que insistem em que seus pais ainda 

lhes devem algo. É claro, muito disso pode ser dito da 

maioria de nós, o que talvez não seja uma coisa tão ruim. 

Afinal de contas, se os nossos pais nos tivessem dado 

tudo, nós mal teríamos a oportunidade de descobrir coisas 

novas. No entanto, uma grande quantidade de filhos e 

filhas passa a vida inteira batendo nesse “cadáver”, na 

crença de que ele reviverá se baterem por tempo e com 

força suficientes. Isso é, lógico, um exercício inútil, que 

drena a energia do indivíduo. No final das contas, ele 

prova apenas que as crianças esperam ganhar aquilo que 



não conseguem alcançar por si mesmas. Isto é, de fato, 

uma demonstração das exigências simbióticas. 

O filho no conto faz exatamente o que é necessário 

numa situação dessas: ele paga a dívida do defunto, 

redimindo-o do que ele não conseguiu fazer na vida, e 

enterra o corpo, jogando terra sobre ele. Ele aplaca o 

problema e paga pelas omissões do seu pai. Todos nós 

pagamos pelas omissões dos nossos pais, e nossos filhos 

pagarão pelas nossas omissões também. Aqui, o jovem 

coloca o problema de lado. Talvez possamos perceber 

mais um aspecto da surra sob esse prisma: às vezes nós 

enterramos os nossos problemas antes de reconhecer e 

viver os nossos sentimentos a respeito deles. E, no entanto, 

podemos também ser muito lentos para enterrar os nossos 

problemas. Aqui, o filho parece estar no momento certo, 

enterrando o cadáver e colocando um fim à questão de 

modo que a vida possa continuar. Rituais funerários 

podem ser vistos como uma forma de se transformar os 

mortos: ao “lembrá-los” de que eles precisam retornar à 

terra da qual surgiram, eles são levados a se reunirem ao 

ciclo da fertilidade. Deste modo, podemos dizer que, como 

o primeiro passo em direção à autonomia, o filho toma a 

iniciativa de resgatar algo que fora excluído do sistema 

simbiótico, alguma parte de um negócio inacabado. Ele 

presta atenção a uma questão que fora negligenciada no 

regime antigo. 

Na procura de um criado, o filho encontra apenas um 

candidato, o Ruivo de Olhos Verdes, cuja oferta de 

trabalho ele a princípio rejeita. Porém, no terceiro dia de 

procura, não tendo outra alternativa, ele decide aceitar o 

homem contra o qual seu pai o advertiu explicitamente. E, 

no entanto, ao ser informado, seu pai é muito rápido em 

aceitar a sua decisão. Devido ao final do conto, sabemos 



que o Ruivo de Olhos Verdes não é ninguém menos do 

que o cadáver que o filho resgatou. E por tê-lo resgatado, 

ele não consegue resistir a ele. O filho liberou todo um 

reino que o cadáver possuía longe da vida, e agora todo 

esse reino precisa ser integrado à vida. 

Que reino a figura do criado pode representar? Uma 

dica pode estar no nome que lhe foi dado. Vermelho e 

verde são cores opostas, sugerindo não só uma tendência à 

oposição, mas também uma habilidade de se alcançar um 

certo equilíbrio. Cabelos ruivos e olhos verdes: se o sujeito 

fosse uma mulher, essa combinação de atributos sugeriria 

uma bruxa. Cabelos ruivos indicam um temperamento 

impetuoso e paixões, uma capacidade para reagir com 

sentimento penetrante e emoção profunda. O perigo está 

presente, mas também a ternura. No simbolismo dos 

contos de fadas, cabelos ruivos – assim como barbas 

ruivas – são atributos do mal. Mas o fato de estarmos 

lidando aqui com uma demonização não nos diz muito; 

precisamos nos perguntar o que está sendo demonizado. 

Poderia ser a própria paixão que foi associada ao demônio, 

uma energia de vida impetuosa que não se intimida diante 

de surtos de agressividade? Está claro que esse elemento 

“vermelho” esteve ausente na criação do filho – de outro 

modo seu pai nunca o teria mandado para longe. 

Em contraste com os seus cabelos ruivos, o criado tem 

olhos verdes. Capazes de olhares profundos, os olhos 

verdes são misteriosos e difíceis de interpretar. Tais olhos 

parecem esconder algum segredo; de fato, podemos até ter 

medo deles se tornarem venenosos. Os olhos verdes, junto 

com uma aparência dinâmica e agressiva, dão ao criado 

uma qualidade sombria que faz com que ele pareça um 

homem com conexões subterrâneas. Assim como com o 

pai, os olhos aqui são significativos. No entanto, o Ruivo 



de Olhos Verdes com certeza “vê” – e talvez ele também 

desaprove. 

Todas as formas de paixão, todas as relações com as 

regiões mais sombrias da vida, estiveram ausentes até 

agora. Enquanto o filho fosse legal e não se afastasse do 

pai, a vida permaneceria morta como um cadáver. Mas 

agora a própria personificação do “outro lado” está sendo 

utilizada como um companheiro de viagem, recebendo um 

papel de guia em todas as decisões tomadas no caminho. 

Agora, ele não pode ser ignorado. Embora o seu 

companheiro não seja uma figura paterna, o filho ainda 

está muito longe de começar a tomar decisões; o Ruivo de 

Olhos Verdes retém a autoridade. Embora o filho fosse 

escolher o caminho mais seguro até Damasco (mantendo a 

simbiose inicial), o Ruivo de Olhos Verdes escolhe a mais 

arriscada: a estrada de dois meses, da qual ninguém jamais 

conseguiu retornar. Ele escolhe o caminho da morte 

possível, um caminho que também pode levar à ruína. 

O Ruivo de Olhos Verdes pode ser compreendido como 

um elemento psíquico do filho que possui uma grande 

impetuosidade e capacidade, tendo acabado de ser 

resgatado dos mortos. O ego nada pode fazer para parar 

esse dinamismo interno, do qual tomamos consciência 

quando os outros nos dizem: “Calma; você está se 

atropelando”. Nós podemos apenas tentar acompanhar; 

nossa determinação deixa a nós mesmos preocupados. 

O Ruivo de Olhos Verdes escolhe o caminho do risco e 

da confrontação. Sabendo que ninguém jamais retornou 

desse caminho, ele pode esperar encontrar aí um perigo 

decisivo. Se tomasse a estrada de seis meses, ele teria a 

garantia de chegar com segurança a Damasco, mas ele não 

seria transformado. E o propósito de um caminho é 



fornecer uma experiência, um evento significativo, e não 

preservar a segurança e o status quo. 

Não demora muito para alguma coisa acontecer; à noite, 

um dragão aparece. Insatisfeito com a sua comida, o 

dragão procura uma briga com o bassê que acompanha o 

mercador e o seu criado. O dragão e o bassê discutem 

entre si, cada um dizendo que pode matar o outro, e dizem 

também que seus respectivos cérebros podem ter uma 

grande utilidade – o cérebro do bassê pode curar a 

cegueira, e o do dragão pode reverter um declínio geral da 

saúde. Como sabemos, o Ruivo de Olhos Verdes mata o 

dragão, retira a sua cabeça e depois acorda o seu patrão. 

O dragão pertence ao mundo dos monstros mais do que 

ao mundo dos seres humanos. Imagina-se essa criatura 

como uma cobra alada, um monstrum que pertence tanto 

ao reino terreno quanto ao celestial. No entanto, suas asas 

não o libertam por completo das preocupações terrenas; 

muitas vezes os dragões recebem a tarefa de guardar um 

tesouro. Em geral, eles tomam conta desse tesouro com 

tamanha eficácia que é necessária uma grande quantidade 

de coragem, força e astúcia para chegar até ele. Ao 

enfrentar o dragão, há uma grande chance de que o 

indivíduo sucumba. 

Pode-se ver o dragão como algo profundamente 

inconsciente na psique humana, alguma coisa que quer 

engolir tudo o que acaba de nascer, destruir todos os 

passos tomados em direção à consciência, mandar a 

pessoa de volta a um nível arcaico. Mas a conquista do 

dragão libera um tesouro. 

O dragão do nosso conto é um dragão falante, o que 

indica que ele está muito mais próximo do mundo dos 

humanos do que muitos outros dragões. Esse é um dragão 

com o qual se pode lidar. De fato, o Ruivo de Olhos 



Verdes o mata com muito pouca dificuldade. E é provável 

que todos nós concordássemos que ele precisava ser 

morto, que o perigo da regressão profunda que ele 

representa precisava ser eliminado. Contudo, o bassê 

também precisava ser morto. O bassê é um cão de caça 

treinado para encontrar texugos. Se tomamos o bassê 

como uma das possibilidades de comportamento do filho, 

podemos dizer que ele é o seu lado fiel e obstinado, a parte 

que segue as ordens do seu mestre – ou do seu pai – sem 

reflexão. 

Ambas as possibilidades de comportamento surgem da 

simbiose e da repressão do Ruivo de Olhos Verdes, e 

ambas podem ser trabalhadas. Pois agora, a questão que 

fora negada é aceita na consciência; de fato, ela agora 

desempenha um papel importante no seu 

desenvolvimento. O diálogo entre o dragão e o bassê é 

semelhante a um diálogo intrapsíquico entre complexos. 

Uma vez que um complexo é reconhecido, normalmente 

dá-se início a um processo espontâneo de restauração, que 

pode ser testemunhado nos sonhos e nas fantasias. 

Para ilustrar esse processo espontâneo, eu gostaria de 

utilizar o sonho seguinte. O sonhador era um jovem cuja 

auto-estima era muito instável devido ao estilo autoritário 

do seu pai. 

Um rapaz vistoso, mais ou menos da minha idade, lindo 

e forte, em cima da sua Honda enorme, encontra um 

cara tímido e magrinho e o olha de cima a baixo sem 

dizer uma palavra. O magrinho está com medo e segura 

firme na sua namorada. De repente, o rapaz vistoso 

desce da sua moto e sinaliza ao outro que ele pode dar 

uma volta na moto. O rapaz acanhado pergunta à sua 

namorada se ela quer ir com o motociclista. Ela diz que 

sim. O magrinho a manda embora com o cara vistoso. 



Sem entrar nas associações do sonhador aqui, podemos 

perceber que o sonho ilustra claramente duas das opções 

comportamentais do sonhador – vistoso ou tímido. 

Durante o curso do sonho, esses dois extremos se 

aproximam um do outro e chegam até a se comunicar. O 

sonhador não reconheceu nenhum dos dois como um ego 

onírico; ele apenas os viu como jovens da mesma idade 

que ele. Assim, ele demonstrou não estar ainda consciente 

dessas formas em potencial do seu próprio 

comportamento. Separados do seu ego e da sua idéia de 

eu, eles são padrões de comportamento ditados por seus 

complexos, reações que tomam vida quando ele tropeça ou 

perde o equilíbrio. A aproximação que acontece no sonho 

– e, dessa forma, no inconsciente – representa o processo 

espontâneo de recuperação do complexo. 

Voltando aos complexos na nossa história, somos 

avisados de que nem o dragão nem o bassê deveriam ser 

eliminados por completo. Seus cérebros – isto é, suas 

essências – deveriam ser preservados, processados e 

utilizados de forma medicinal, seguindo o ditado que diz 

que o veneno, na dosagem correta, pode ser um remédio. 

Sofrendo de reumatismo, o rei de Damasco parece estar 

muito rijo. Segundo uma teoria da psicossomática, a 

agressão inibida pode ser um fator na gênese do 

reumatismo.2 O rei, o pai da nação, foi amaldiçoado com 

uma doença. Em geral, todas as forças do masculino 

parecem estar fracas e sofrendo um ataque – assim, não é 

de se espantar que o Ruivo de Olhos Verdes não seja nada 

além de um cadáver insosso. Agora, aquele que está 

acompanhando o Ruivo de Olhos Verdes põe-se a 

caminho para curar o rei. É claro, ele não embarca nesse 

empreendimento por livre e espontânea vontade, mas 

apenas em resposta às ameaças do Ruivo de Olhos Verdes. 
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Como é que o rei é curado? A cabeça do dragão precisa 

ser moída e aplicada a um tecido de algodão cru. Depois, o 

rei precisa se despir e enrolar esse tecido no seu corpo nu, 

ficando assim por vinte e quatro horas. Nessa passagem, 

encontramos uma descrição da “renovação do rei”, um rito 

antigo de morte e renascimento. Nesses ritos, a velha 

“natureza” é retirada e a nova natureza é colocada no seu 

lugar (Efésios 4,22-24). Nós sabemos que nos tempos 

antigos o algodão cru era utilizado para embalar os 

cadáveres – daí a sugestão de uma morte ritual. Além 

disso, a cabeça do dragão pulverizada deveria levar a uma 

transformação real. Se a cabeça do rei entra em contato 

com a essência da cabeça do dragão, o rei absorverá uma 

pequena dose da natureza do dragão – um processo que 

deveria ter um efeito curativo, e não venenoso. No final 

das contas, a cena descreve com beleza um trabalho 

paciente com o potencial negativo e destrutivo que o 

dragão representa. Um trabalho desses necessita de uma 

perspectiva que permita que o lado positivo do complexo 

– aqui, a agressão não destrutiva – penetre, da mesma 

forma, nos poros do rei. 

Acredito que nós nos tornamos destrutivos sempre que 

negamos a agressão associada a uma busca muito focada e 

evitamos as intensas confrontações que podem resultar 

daí. Se negamos essa agressão, normalmente ficamos com 

uma solução do tipo “tudo ou nada”, a qual, quase sempre, 

é destrutiva; a agressão dele é reprimida e delegada à sua 

filha. Ele precisa, portanto, ser reeducado no que diz 

respeito à sua própria destrutividade, de modo que a sua 

agressão saudável possa ser mobilizada para restaurar a 

sua flexibilidade e libertá-lo do seu “reumatismo”. 

O rei é transformado e regenerado, assim como o filho, 

que agora é chamado de jovem. E quando o assunto é a 



sua recompensa, o jovem pede a mão da filha do rei. 

Dessa vez, não é o Ruivo de Olhos Verdes quem toma a 

decisão, mas o próprio jovem. A flexibilidade do rei é 

restaurada, o masculino se recupera e o jovem se torna 

mais autônomo. 

Contudo, a sua escolha de uma recompensa parece não 

ter sido a mais feliz: por coincidência, a filha do rei já se 

casara três vezes e, na manhã após cada casamento, o 

marido fora encontrado morto (compare com a história de 

Tobias no Livro de Tobias). Como já vimos, isso é um 

resultado da agressão reprimida do rei, que foi delegada à 

sua filha. Mas os três noivos mortos não causam uma 

grande impressão no jovem mercador, que agora se 

encontra inteiramente no caminho do risco. 

E assim, quando o jovem e a sua nova esposa vão para a 

cama, as tranças da moça começam a tremer e se 

transformam em cobras. Mas antes que as cobras possam 

estrangular o noivo adormecido, o Ruivo de Olhos Verdes 

corta as suas cabeças. Que perigo essas cobras 

representam? Observamos que não havia nenhuma mulher 

presente no começo do conto que pudesse ter ajudado a 

quebrar os laços simbióticos entre pai e filho. Agora, uma 

figura feminina entra, representando um perigo para os 

homens, e vemos que a energia feminina “reprimida” e a 

agressão reprimida são dois lados de uma mesma moeda. 

O que significa o fato de as tranças da mulher se 

transformarem em cobras? Na forma de uma trança, o 

cabelo que, de outro modo, poderia ser erótico, é preso e 

ordenado, tornando-se assim, serpentiforme. As exigências 

eróticas se tornam exigências sexuais que colocam em 

perigo a sobrevivência do jovem mercador. Elas são 

altamente perigosas em mais de um aspecto. A paixão que 

foi cindida e personificada no Ruivo de Olhos Verdes com 



certeza incluía a sexualidade e a sensualidade. Olhando 

mais uma vez para a situação inicial, parece-me que, se 

tivesse sido permitida, tal paixão sexual poderia ter levado 

o jovem para longe do seu pai e dado um fim à simbiose 

muito antes disso. Agora, a sexualidade não pode mais ser 

reprimida. Uma transformação precisa acontecer, e as 

transformações são sempre arriscadas. 

A esta altura, o filho está mudado na medida em que ele 

não é mais apenas o filho de um pai, mas também o 

marido de uma mulher. Mas agora ele precisa consumar o 

ato sexual para que a transformação total ocorra. Esse é 

um perigo. Outro é que a sexualidade sempre envolve um 

momento de auto-abandono, uma queda de livre e 

espontânea vontade em um reino orgiástico. Muitas vezes 

vivido como um tipo de morte, o auto-abandono provoca 

uma intensa ansiedade. Tenho clientes com egos instáveis 

que não querem ter um orgasmo por terem medo de se 

perder. Mas, uma vez que o Ruivo de Olhos Verdes tenha 

matado as cobras, o herói do nosso conto não precisa mais 

enfrentar esse perigo. Tendo adquirido uma certa expe-

riência com as emoções e agressões, ele pode enfrentar de 

forma ativa a violência em potencial de um ato sexual. 

Isso poderia ser destrutivo para ele se ele perdesse a sua 

independência e se tornasse completamente subordinado à 

mulher, o que muitas vezes acontece quando Eros e 

sexualidade estão envolvidos. 

No dia seguinte, esse casamento do masculino e do 

feminino é celebrado com alegria – alegria porque a 

mulher não é mais tão opressiva, alegria porque os homens 

que se envolvem com ela não precisam mais ser 

condenados à morte. No final das contas, a solução não foi 

a mulher ficar mais fraca, mas o homem ficar mais forte. 



Esse alargamento das possibilidades para todos os 

presentes é realmente motivo de comemoração. 

Então, o jovem segue o seu caminho, junto com sua 

mulher e duas vezes a quantidade de mercadorias com a 

qual ele havia começado – uma indicação do quanto a sua 

personalidade se expandiu. Porém, antes de chegarem ao 

seu destino, Ruivo de Olhos Verdes quer dividir tudo ao 

meio. A princípio, ele diz que tudo pertence a ele, o que de 

certa forma é correto, já que a boa sorte do mercador só 

começou depois que ele salvou o cadáver e pegou esse 

novo criado para trabalhar com ele. Depois, o Ruivo de 

Olhos Verdes pede que tudo seja dividido e diferenciado. 

Até aqui, a relação do mercador com o Ruivo de Olhos 

Verdes foi muito simbiótica e, de fato, ela era muito 

parecida com a relação do mercador com o seu pai. Agora, 

a simbiose que fora transferida precisa ser dissolvida. Isso 

é alcançado através da última tarefa do Ruivo de Olhos 

Verdes, ao se estabelecer o que pertence a ele e o que 

pertence ao mercador. Qualquer pessoa que tente definir 

se um poder que está experimentando dentro de si está sob 

o controle do seu ego, ou se é algo que transcende a sua 

consciência, depara-se com uma tarefa semelhante. Se 

tiver qualquer semelhança com o Ruivo de Olhos Verdes, 

é provável que esse poder nunca se permita ser 

completamente integrado. 

Fazer distinções não é uma tarefa fácil, e o mercador 

resiste claramente a dividir o bassê. Parece que ele não 

quer saber o que a sua metade do bassê representa em 

termos do negócio inacabado. Para dividir e compartilhar, 

o indivíduo precisa se afastar do objeto em questão e olhar 

para ele realisticamente. Aqui, o mercador tem uma 

chance de se tornar mais consciente, mas primeiro ele 



precisa perceber o seu comportamento canino, pois este 

precisa ser sacrificado. 

No final das contas, a mulher também precisa ser 

dividida – ou pelo menos sujeitada a um tipo de exorcismo 

que expulsa o mal ainda presente nela. É digno de nota o 

fato de as serpentes saírem pelas suas narinas. Além de 

servir para respirar e para uma troca entre o externo e o 

interno, o nariz está associado à capacidade de prever o 

futuro, como na expressão “ela tem um bom faro” para as 

coisas. As cobras nos lembram mais uma vez o potencial 

destrutivo da noiva. Mais uma vez, é o Ruivo de Olhos 

Verdes, a personificação do aspecto positivo da paixão, 

que luta contra o aspecto destrutivo desta. Depois de matar 

o dragão e as cobras nas tranças de cabelo, ele agora ataca 

as serpentes nas narinas. 

Se um elemento passional e dinâmico que estava 

reprimido é de repente “resgatado” e pode agir livremente, 

não devemos esperar que os seus efeitos sejam 

simplesmente bons e construtivos, mas devemos contar 

com um certo potencial destrutivo também. Em geral, no 

entanto, o aspecto positivo criará as condições nas quais 

poder-se-á lidar de forma bem-sucedida com o aspecto 

destrutivo. 

Nesse ponto da história, o Ruivo de Olhos Verdes morre 

– o que nos diz que o aspecto de vida que ele representa 

foi integrado, pelo menos em parte. Até certo ponto, o 

mercador agora é capaz de viver como o Ruivo de Olhos 

Verdes. 

Agora, o jovem volta para casa e restaura a visão do seu 

pai. Durante o curso da sua jornada, ele conquistou algo 

não só para si mesmo, mas para todos os pais, inclusive o 

rei. Quando a totalidade é restaurada, não é preciso mais 



buscar o seu substituto ilusório em uma relação 

simbiótica. 

Podemos observar que o final do conto traz o filho mais 

uma vez morando com seu pai, o que pode nos levar a 

perguntar se a ligação simbiótica realmente chegou ao seu 

fim. Mas não podemos nos esquecer de que esse é um 

conto oriental, que deriva de uma cultura onde era comum 

que muitas gerações vivessem em grande proximidade. No 

entanto, contos semelhantes deixam muito claro que o 

filho se tornou o portador da tradição familiar. E, além do 

mais, é muito pouco provável que um filho com um 

complexo paterno positivo tão intenso perca toda essa 

ligação de uma só vez; é mais provável que ele continue a 

vivê-la na relação com outras figuras paternas. De 

qualquer forma, podemos afirmar com segurança que a 

simbiose do final do conto não é nem de longe tão 

envolvente quanto a simbiose do começo. 

Vamos tentar esquematizar a forma de se livrar da 

simbiose retratada nesse conto. No início, o filho é uma 

“vítima” da relação simbiótica com o pai. Esse arranjo é 

perturbado quando o pai fica cego, o que força o filho a se 

tornar mais independente. 

O filho dá o primeiro passo para fora da simbiose ao 

resgatar o cadáver. Vendo o que foi excluído do sistema, 

ele paga o que era devido e o enterra ele mesmo. O fato 

crucial aqui é que ele age por conta própria, mesmo que 

sendo levado apenas pelos bons modos. Esse gesto leva a 

um ato de desobediência, quando ele contrata o próprio 

ajudante contra quem seu pai lhe havia advertido. Nesse 

ponto, o conto começa a se parecer com vários contos de 

“irmãos”, nos quais dois heróis se fortalecem um ao outro. 

Em Ruivo de Olhos Verdes, a figura que parece 

acompanhar o filho lhe fornece informações exatas sobre o 



que fazer a cada passo do caminho. Ao obedecer a ele, o 

filho renova seus laços simbióticos com uma figura 

paterna. Em uma situação terapêutica, isso poderia 

descrever alguém com tendências simbióticas que, de 

repente, sonha com uma figura poderosa e autoritária que 

lhe mostra que a saída para os seus problemas é o 

desenvolvimento das capacidades que estavam sufocadas 

por causa da simbiose. Essa figura onírica pode aparecer 

como um irmão ou uma irmã e, como a pessoa presa na 

simbiose tem uma propensão a obedecer, ela pode ter um 

monte de coisas para dizer sobre como lidar com as 

transações do dia-a-dia. 

Um analisando de trinta e seis anos de idade nos traz um 

bom exemplo de uma figura interna assim tão diretiva. 

Esse homem era muito ligado ao seu pai, até trabalhava 

para ele, e não ousava fazer nenhum negócio sem antes 

discuti-lo detalhadamente com ele. Quando o jovem estava 

fora da firma, ou de férias, ele ligava para o seu pai com 

freqüência, às vezes muitas vezes ao dia. Ele veio para a 

terapia (depois de conversar com seu pai) porque, embora 

tivesse conhecido várias mulheres, não conseguia 

construir uma relação duradoura. Nos seus sonhos, 

apareceu por várias vezes a figura de um guia de aventura 

inspirado em alguém que ele conhecera uma vez. O guia 

tornou-se muito importante para ele, pois ele o ensinava a 

escalar rochedos íngremes e incentivava-o a se arriscar em 

outras aventuras perigosas. O guia era a personificação de 

valores como ousadia, coragem, lealdade e simplicidade. 

Na medida em que a figura onírica crescia em importância 

na vida do jovem, o seu pai minguava; ao mesmo tempo, a 

percepção de sua própria importância e iniciativa também 

cresciam. É claro que, no fim, também foi preciso se 

“separar” do guia. 



Embora a identificação com essa figura onírica tenha 

elevado temporariamente a auto-estima do analisando, ele 

foi obrigado a admitir que ele mesmo não era nada 

parecido com um guia de aventura. Sua própria e singular 

personalidade era composta de possibilidades e valores 

comportamentais bem diferentes. O guia seduziu-o a picos 

de bravura além do seu verdadeiro sentido de si mesmo, a 

atos de coragem que foram necessários na fase de 

separação, mas que não fariam muito sentido para o resto 

da jornada da sua vida. 

Em geral, é o próprio analista quem assume o papel 

desse companheiro. Nesses casos, a fase da separação (ou, 

como no conto, da “divisão”) torna-se mais tangível. 

Quando o companheiro é projetado no analista, um 

“companheiro interno” é normalmente constelado 

também. Esse fenômeno aparece ao longo da historia 

humana na forma de anjos guardiões e outros espíritos do 

bem. Assim, podemos ver que o companheiro interno 

inclui uma dimensão que transcende tanto o analista 

quanto o cliente. Os analistas não podem desempenhar o 

papel do guia celestial por muito tempo, nem os clientes 

podem querer se beneficiar dessas qualidades elevadas 

para o resto de suas vidas. O companheiro, como o Ruivo 

de Olhos Verdes, é uma figura do destino; parte dele pode 

e deve ser integrada na vida, mas outras partes serão e 

devem ser deixadas de fora. 

No curso da história, o companheiro restaura o que 

estava doente: aqui, o reino da agressão e do impulso. 

Novos reinos vêm à tona também, como o do 

relacionamento com uma mulher. Nosso conto retrata 

habilmente os dois aspectos daquilo que fora reprimido, os 

que são a favor da vida e os que a ameaçam. Capaz de 

acabar com a vida, o dragão também pode ser usado como 



um remédio; a mulher que foi motivo de alegria também é 

a portadora de cobras mortais. Na medida em que vai 

encontrando essas figuras, o filho vai ficando mais 

autônomo. 

Como um próximo passo, a simbiose com o 

companheiro também precisa ser quebrada, o que requer 

deliberações exaustivas sobre o que pertence a quem. 

Quando a simbiose inicial é finalmente dissolvida, a vida 

pode continuar o seu curso. 

Pode-se ver esse conto também como a descrição de um 

complexo que, separado da consciência no início, é por 

fim trazido de volta a ela. A simbiose é um sistema que 

serve para defender contra o complexo. Não podemos nos 

esquecer que os conflitos retratados nos contos de fadas 

também podem refletir as épocas nas quais eles surgem. 

No entanto, como contos do 

tipo Ruivo de OlhosVerdes estão circulando por aí há 

muito tempo,3 podemos concluir que eles representam um 

problema humano universal. 

1 L.-C. Wentzel (org.). “Rothaarig-Grünäugig”. 

In: Kurdische Märchen. 

2 Cf. E. Petzold; R. Achim; A. Reindell, Klinische 

Psychosomatik, p. 158s. 

3 A história de Tobias é datada de 200 a.C., embora seja 

provavelmente mais velha. 
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Era uma vez um rei e uma rainha que eram conhecidos 

em todo o arredor e quetinham apenas um filho, um lindo 

príncipe. Quando o príncipe tinha dezesseis anos, ele 

caminhava para a escola sozinho com o filho do vizir. Eles 

se amavam como se fossem irmãos. Um dia, os dois 

garotos estavam brincando no telhado de uma pequena 

casa na qual morava uma pobre mulher que estava 

cozinhando lentilhas. Por acidente, o príncipe jogou uma 

pedra que desceu pela chaminé e caiu na panela de barro 

da velha, quebrando-a em pedaços. A pobre senhora 

correu para fora de casa e, vendo o príncipe no seu 

telhado, disse-lhe, vociferando: “Tanto quanto eu queria 

comer as lentilhas que acabei de cozinhar, o mesmo tanto 

você desejará a filha do pé de limão!”. Isso assustou os 

rapazes e, como já estava escurecendo, cada um voltou 

para a sua própria casa. 

A partir daquele dia, o príncipe começou a se 

atormentar. Ele não conseguia comer nem dormir e ficava 

rolando na cama a noite inteira, gemendo e suspirando. O 

rei ficou muito preocupado e chamou primeiro o médico 

da corte; depois, outros médicos e, depois, outros mais. 

Mas ninguém conseguia determinar a causa da 

enfermidade do príncipe. Por fim, o filho do vizir, que 

conhecia a causa da doença, contou tudo ao rei. Quando 

ouviram a história, o rei e a rainha prometeram ao seu 

filho que trariam para ele a filha do pé de limão, e o 

príncipe começou a recuperar a boa saúde que tinha. 

A primeira coisa que ele fez ao sair da cama foi visitar a 

velha senhora. Primeiro ele implorou o perdão pelos danos 

que causara; depois, tentou convencê-la a lhe dizer onde 

ele poderia encontrar a filha do pé de limão. A princípio, 

ela não queria falar, mas quando ele prometeu a ela uma 

grande recompensa, ela lhe disse: “Ouça com atenção, 



meu filho: a filha do pé de limão está muito longe daqui. 

E, se você quiser encontrá-la, terá de mandar fazer três 

pares de sapatos de ferro, cada um dos quais durará apenas 

um ano. Você viajará por três anos, sozinho, sem nenhum 

animal ou carruagem para lhe carregar. Você deve viajar 

para o leste, na direção do Sol nascente. Você deve seguir 

sem parar para descansar. Você usará o primeiro par de 

sapatos durante o primeiro ano, o segundo par durante o 

segundo ano e o terceiro durante o terceiro ano de viagem. 

No final do terceiro ano, o terceiro par de sapatos estará 

todo furado, e você chegará a um palácio 

maravilhosamente bonito. Lá, você encontrará a filha do 

pé de limão”. Cheio de alegria, o príncipe agradeceu à 

velha senhora, entregou-lhe a recompensa e correu para 

casa para contar aos seus pais. 

Ao ouvirem os seus planos, o rei e a rainha ficaram 

muito preocupados. Eles tinham medo de perder o seu 

filho se ele embarcasse nessa aventura e, assim, tentaram 

tudo para impedir a sua partida. Mas ele já estava 

decidido. Quando ele se recusou a desistir do seu desejo 

de partir, seus pais finalmente deram a sua permissão, com 

medo de ele ficar doente de novo no caso de uma 

contrariedade. E assim, enquanto o príncipe partia 

entusiasmado, o rei e a rainha vestiram-se de preto e 

tiveram medo de nunca mais ver o seu filho. 

O príncipe vestiu o primeiro par de sapatos e cruzou 

montanhas, vales, planícies, rios, florestas; subiu e desceu 

montanhas íngremes; tudo isso sem nunca parar. Somente 

à noite é que ele parava para dormir, e de manhã bem cedo 

ele já estava de pé novamente, a caminho. Depois de um 

ano assim, o primeiro par de sapatos estava cheio de furos, 

e então ele vestiu o segundo par e continuou a caminhada. 

Depois do segundo ano, ele vestiu o terceiro par e 



continuou a sua longa jornada. Ao final do terceiro ano, 

ele ainda não havia encontrado o castelo, e começou a 

perder a fé. Desanimado, ele se sentou em uma pedra e 

refletiu por um longo tempo sobre dever voltar ou 

continuar. Enquanto pensava, ele viu o enorme globo solar 

desaparecer no horizonte, quando, de repente, alguma 

coisa apareceu à sua frente, um pouco à sua direita. Era 

um castelo lindo, que cintilava com um brilho intenso, 

como se fosse feito de jóias. 

O entusiasmo do príncipe voltou na mesma hora e ele 

foi correndo para o castelo. Quando chegou lá e entrou 

pelo portão, viu algo estranho. Um monte de gente estava 

fazendo todos os tipos de trabalhos manuais, mas ninguém 

olhava para a pessoa ao lado e nem dizia nenhuma 

palavra. Apesar de ele se aproximar e saudar a todos, 

ninguém olhou para ele, nem respondeu à sua saudação, 

nem prestou atenção a ele. Muito desanimado, o príncipe 

mais uma vez perdeu a fé. Mas, em meio a sua decepção, 

ele ouviu uma voz chamando-o: “Meu filho, venha cá, 

aqui no alto da escada!”. Reunindo todas as suas forças, 

ele subiu as escadas correndo o mais rápido possível e, lá 

em cima, encontrou um jovem da sua idade. Depois de se 

cumprimentarem, o jovem perguntou ao príncipe o motivo 

pelo qual ele tinha vindo até o castelo. “Para encontrar a 

filha do pé de limão”, ele respondeu. E o jovem retorquiu: 

“Você verá a filha do pé de limão. Mas você não poderá 

vê-la esta noite. Coma bastante, durma, e amanhã nós nos 

encontraremos de novo e conversaremos sobre isso”. 

Então, o príncipe perguntou ao jovem sobre as pessoas 

que ele havia visto lá embaixo trabalhando, querendo 

saber por que elas não podiam responder à sua saudação. 

“Elas estão construindo a fortuna de outras pessoas”, ele 



disse. “Mas eu sou o seu destino. Então, coma agora, 

durma, e você terá o que seu coração deseja.” 

Então, o príncipe deitou-se na cama macia arrumada 

para ele, mas o sono não vinha. Nunca na sua vida uma 

noite lhe parecera tão longa. Quando por fim chegou a 

manhã, ele se levantou, se lavou, fez as suas orações e foi 

até a sala de jantar, onde encontrou uma mesa repleta de 

coisas deliciosas, que haviam sido colocadas lá por mãos 

invisíveis. Mas ele não tinha a menor vontade de comer; 

tudo o que ele queria era ver a filha do pé de limão! 

Naquele momento, o jovem que era seu destino 

apareceu. “Coma que você precisa ficar forte, pois a 

viagem que você fará é difícil”, disse o jovem, cujo nome 

era Fortuna. Quando o príncipe acabou de comer, Fortuna 

bateu as suas mãos e, de repente, apareceu um cavalo 

alado com voz humana. Então, Fortuna disse ao príncipe 

que, se ele montasse o cavalo e fizesse tudo o que o cavalo 

lhe dissesse, ele conseguiria o que queria. 

Assim, o jovem pulou em cima do cavalo, agarrou os 

seus flancos com as pernas e segurou firme nas rédeas 

com suas mãos. Depois, o cavalo decolou e, rápido como 

um raio – um, dois, três –, chegou a um jardim com uma 

árvore enorme que tinha três limões e era protegida por 

quarenta gigantes. 

Ao se aproximarem da terra, o cavalo alado falou dos 

gigantes para o príncipe: “Os gigantes protegem o pé de 

limão para que ninguém roube os seus limões. Dentro de 

cada limão está a filha do pé de limão. Segure firme! Vou 

descer agora. Quando passarmos perto do pé de limão, 

agarre um dos limões e não solte de jeito nenhum”. 

O príncipe fez exatamente como o cavalo lhe havia 

instruído. Quando se aproximou da árvore, ele agarrou 



uma das suas frutas. A árvore começou a gritar e os 

gigantes começaram a correr em um furor cego, incapazes 

de ver quem a estava perturbando! 

Com o limão na mão, o príncipe se viu rapidamente de 

volta no interior do palácio, onde foi saudado pelo jovem 

que era o espírito da sua fortuna. Assim que ele 

desmontou-se, o cavalo alado foi embora. Então, Fortuna 

disse: “Abra o limão com cuidado”. O príncipe cortou o 

limão com ternura e uma moça linda de cabelo dourado 

apareceu lá de dentro! O príncipe abraçou-a e beijou-a. 

Depois disso, Fortuna disse ao príncipe: “Se você fosse 

retornar ao seu lar por conta própria, você levaria três 

anos. Então, vou mandar o cavalo alado levá-lo até lá”. 

Então, o cavalo alado apareceu e o príncipe e a filha do pé 

de limão, cujo nome era Cabelo Dourado, 

instantaneamente se viram de volta ao lar do príncipe. 

Todos os que os viram voando por cima de suas cabeças 

ficaram maravilhados e quase não puderam acreditar. 

Quando o casal desmontou-se no castelo, foi acolhido por 

uma recepção esplêndida. O rei e a rainha abraçaram o seu 

filho e a filha do pé de limão de cabelos dourados. O 

casamento foi confirmado solenemente, o velho rei legou 

o trono ao seu filho e o casamento foi celebrado. 

Contudo, o bom e virtuoso príncipe não foi escolhido 

pela Sorte para aproveitar a sua amada Cabelo Dourado 

por muito tempo. Não muito depois do casamento, um rei 

vizinho declarou guerra ao seu reino. Antes de o príncipe 

partir para a batalha, ele construiu uma torre alta e robusta 

na qual colocou Cabelo Dourado, selecionando vários 

homens para protegê-la e encarregando uma criada de 

servi-la fielmente. 



Enquanto o príncipe estava na guerra, a garota dos 

cabelos dourados passava os seus dias com grande pesar. 

Um dia, ela estava sentada na janela e sentiu uma grande 

sonolência. A criada má percebeu o seu estado e 

aproveitou a oportunidade para jogá-la pela janela. 

Depois, a criada correu escadas abaixo e jogou o corpo da 

garota em um lago profundo e barrento, onde ninguém a 

encontraria. Mas, primeiro, cortou os cabelos dourados 

dela e afixou-os na sua própria cabeça, para ficar tão 

bonita quanto a sua ama. Depois, vestindo as roupas 

douradas da sua ama, ela fingiu ser ela mesma a princesa e 

ninguém percebeu a ação terrível que ela praticara. 

Quando o príncipe voltou da guerra, foi direto para a 

torre visitar a filha de cabelos dourados do pé de limão. 

Mas, em vez da linda garota da qual se lembrava, ele se 

deparou com uma mulher de rosto escuro que insistia em 

dizer que era a sua esposa e que a sua pele havia apenas 

ficado mais morena devido a toda a bile que lhe havia 

passado pelas veias na sua ausência. O príncipe sentiu que 

a sua torre agora guardava um segredo terrível, e a tristeza 

cravou suas garras no seu coração. 

Embora a mulher de cabelos dourados e pele morena 

tentasse ser atraente e conquistar o amor do príncipe de 

diversas maneiras, ela não tinha nenhum sucesso. Um dia, 

ele estava sentado na janela onde a filha do pé de limão de 

cabelos dourados havia passado tantos dias tristes, quando 

viu um peixe dourado nadando no lago bem embaixo da 

janela com tamanha graça que encheu o seu coração de 

alegria só de olhar para ele. A partir desse dia, ele passava 

a maior parte do seu tempo observando o peixe dourado, 

até que a criada astuta percebeu que o peixe não era 

ninguém menos do que a garota de cabelos dourados 

nadando nas águas enlameadas. E assim, ela tomou 



providências para mais uma vez acabar com a filha do pé 

de limão. 

Um dia, fingindo estar doente, ela pediu ao príncipe que 

lhe servisse o peixe dourado de jantar, dizendo que talvez 

esse remédio pudesse restaurar a sua antiga beleza. 

Obedientemente, o cavalo deu ordens para que o peixe 

fosse pego, cozido e servido à mulher na sua cama. A 

morena devorou o peixe com voracidade, esperando assim 

dar um fim à garota de cabelos dourados e, ao mesmo 

tempo, encobrir o seu ato vil de uma vez por todas. No 

entanto, o seu erro foi jogar as espinhas do peixe pela 

janela. E naquela mesma noite brotou, no lugar onde 

caíram as espinhas, um pé de eucalipto cujas flores 

alcançaram a janela onde o príncipe estava sentado, e se 

debruçaram como que para olhar para ele. 

O príncipe sentiu o mesmo amor e afeto pelo pé de 

eucalipto que sentira pelo peixe dourado. Isso não escapou 

à atenção da morena, e ela mandou cortarem a árvore. Mas 

na hora em que o jardineiro levantou o seu machado, ele 

ouviu uma voz dizer: “Bata com cuidado, e certifique-se 

de que você não vai me cortar com o machado!”. O 

jardineiro acertou o tronco da árvore de leve, ouvindo o 

tempo todo a voz, que agora dizia: “Cuidado, pois aqui 

dentro está a sua Senhora...”. Ao alcançar o meio do 

tronco, ele percebeu que aquele estava oco, e dali surgiu 

Cabelo Dourado em toda a sua beleza, implorando ao 

jardineiro que não dissesse nada para ninguém, mas que a 

escondesse na sua casa por um tempo, o que ele fez. 

No dia em que a árvore foi cortada, o príncipe ficou 

doente, e caiu de cama por várias semanas, recusando-se a 

comer ou beber qualquer coisa. Cabelo Dourado fez uma 

deliciosa sopa de frango e pediu ao jardineiro que a 

entregasse a ele. O fiel jardineiro tentou convencer o 



príncipe a comer a sopa, mas ele não quis. O jardineiro 

insistiu, segurando a colher na altura dos lábios do 

príncipe, na esperança de que ele pelo menos 

experimentasse uma colherada. Por fim, o príncipe 

resolveu aceitar e, ao sorver a sopa, viu o anel de Cabelo 

Dourado. “Este é o anel da minha Cabelo Dourado”, ele 

gritou. “De onde ele surgiu?” O jardineiro, que era muito 

correto, contou-lhe toda a verdade, e o ânimo do príncipe 

foi restabelecido imediatamente. 

Depois, o príncipe foi até a casa do jardineiro, onde 

encontrou Cabelo Dourado esperando por ele. Depois de 

abraçá-la e beijá-la por um longo tempo, ele pediu que ela 

lhe contasse tudo o que havia acontecido. Ao ouvir a 

verdade, ele reuniu o seu conselho dos Doze para levar a 

julgamento um grande crime. Quando todos estavam 

reunidos à sua volta, ele se levantou e disse: “Era uma vez 

um jardineiro que tinha uma macieira que dava maçãs 

muito boas, o que incitava a inveja do jardineiro. Em vez 

de apanhar as frutas, ele cortou a árvore toda. Peço a cada 

um de vocês que me digam o que pensam sobre esse 

jardineiro”. 

A primeira a se levantar foi a criada falsa e vangloriosa, 

que não percebeu que a história era sobre ela. “Essa 

história é digna de uma pena de morte”, ela disse, e 

recomendou que o perpetrador fosse amarrado a dois 

cavalos selvagens correndo em direções opostas. 

O príncipe então se levantou e contou aos outros sobre o 

comportamento perverso da criada. O consenso foi que ela 

fosse levada à morte da forma como ela havia descrito. 

Assim, a criada, que não sabia nada sobre gratidão e graça, 

deparou-se com um fim que lhe cabia muito bem. O 

príncipe e Cabelo Dourado passaram o resto dos seus dias 

felizes e contentes. 



__________ 

Esse conto1 vem da ilha grega de Rhodes. Ele começa 

com a descrição de uma família real feliz: um rei e uma 

rainha que são conhecidos em todo o arredor. Eles têm 

apenas um filho, que é extremamente bonito. Os 

problemas não existem antes de o príncipe fazer dezesseis 

anos e começar a brincar com o filho do vizir, a quem ele 

ama como se fosse seu irmão. Por acidente, ele joga uma 

pedra por uma chaminé, quebrando a panela de uma velha 

mulher e, em troca, a velha joga nele um feitiço que o 

deixa louco de desejo pela filha do pé de limão. O príncipe 

fica atormentado, pára de comer e de dormir, e fica 

doente. 

Essa é a situação inicial do conto. Aparentemente, a 

família era feliz até seu filho começar a brincar com o 

filho do vizir. A partir daí, uma história pode se 

desenvolver. Os dois amigos jogam pedras. O que parece 

ser uma liberação inofensiva de agressividade tem a 

conseqüência infeliz de quebrar uma panela na lareira de 

uma mulher velha e pobre. Essa imagem de uma panela 

com lentilhas fervendo por algum tempo nos dá uma idéia 

do que está por baixo da felicidade superficial da família 

real. A lareira é o coração da casa, o lugar onde as 

refeições são preparadas e onde os processos de 

transformação acontecem. É um reino materno, expresso 

pela velha mulher cozinhando em seu caldeirão. A pedra 

cai exatamente dentro desse complexo materno. Ao longo 

da história, a mãe do príncipe é descrita como uma pessoa 

cuidadosa e protetora – algo parecido com a panela, que 

contém as coisas e as mantém unidas. Assim, podemos 

concluir que a panela, em um nível inferior, é um espelho 

da situação familiar descrita acima: essa família é como 

uma “panela” na qual todos ficam juntos o quanto for 
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possível e tudo é mantido muito bem ordenado. Que os 

pais têm a intenção de proteger o filho da vida está 

subentendido na sua promessa de obter a princesa para ele 

na mesma hora – de satisfazer todos os seus desejos 

imediatamente. Eu acho que isso descreve um sistema 

familiar caracterizado por uma superproteção. Realmente, 

o fato de o príncipe só começar a brincar com o filho do 

vizir quando tinha dezesseis anos sugere que seus pais 

tentaram mantê-lo na “panela” o maior tempo possível. O 

filho do vizir é uma figura fraterna do tipo que emerge 

quando se torna necessário um passo em direção à 

consciência. Ele parece mais capaz do que o príncipe de 

extravasar a sua agressão inofensiva, a qual, é claro, 

resulta na panela quebrando em pedaços. 

Como é que o príncipe reage ao feitiço da velha? 

Imediatamente, ele fica deprimido, atormentado, pára de 

comer e de dormir. Ele não ousa dizer aos seus pais o que 

aconteceu e, de fato, ele mesmo só sabe que precisa sair e 

encontrar algo, embora ele não tenha a menor idéia do que 

seja ou de onde encontrá-lo. Aqui, vemos como um 

sistema familiar simbiótico torna o indivíduo suscetível à 

depressão sempre que uma mudança é necessária. Mas o 

príncipe não é suscetível à depressão apenas; ele fica feliz 

com a mesma facilidade – como está evidenciado pela sua 

recuperação imediata quando seus pais, no seu estilo 

superprotetor, prometem conseguir a filha do pé de limão 

para ele. Contudo, o príncipe não é uma pessoa 

completamente sem idéias próprias: ele decide visitar a 

velha para pedir o seu perdão e o seu conselho sobre onde 

encontrar o que seu coração deseja. 

No entanto, a questão aqui não é apenas encontrar a 

filha do pé de limão. No seu feitiço, a velha prescreve uma 

qualidade e um padrão específicos para o relacionamento 



do príncipe com a figura feminina. Ele deveria desejá-la 

tanto quanto a velha desejava o seu jantar de lentilhas 

arruinado; ele deveria ser guiado pelo desejo por algo que 

nunca poderá ser alcançado. E quando ele realmente 

encontra a filha do pé de limão, ele deverá ser atiçado pelo 

desejo de “comê-la”, assim como a mulher queria comer 

as suas lentilhas. 

Esse é um tipo muito comum de situação simbiótica: de 

um sistema familiar super indulgente surge a figura de um 

príncipe ou de uma princesa que “algum dia chegará” para 

realizar o desejo de fusão. Esse desejo, impossível de ser 

saciado na vida real, pode ser transferido para outras áreas 

da vida onde existe uma chance de que ele seja satisfeito. 

Se parecer não existir nenhuma possibilidade de 

satisfação, a depressão se instaura. Se a satisfação parecer 

possível, uma leve mania pode acontecer. 

O feitiço da velha indica o quão completamente o 

príncipe é dominado pelo complexo materno, cujo foco no 

momento está em guardar e comer (e desejar algo 

impossível). O príncipe mimado precisa vagar em direção 

ao leste sozinho por três anos, calçando três pares de 

sapatos de ferro. Ele precisa se ater ao seu caminho e não 

pode parar para descansar. No final do terceiro ano, diz a 

velha, ele encontrará a filha do pé de limão. 

O príncipe agradece a velha com entusiasmo por essa 

informação honesta (e muito encorajadora). Depois, ele 

vai imediatamente contar aos seus pais sobre o que está 

prestes a fazer. Naturalmente, eles têm medo de perdê-lo e 

tentam convencê-lo a desistir do seu intento, mas no final 

eles acabam dando a sua permissão – por medo de que, se 

não a derem, ele possa ficar doente de novo. Mais uma 

vez, vemos evidências de sua superproteção nos trajes 

pretos que eles vestem, em contraste com o ânimo elevado 



do príncipe. Eles temem pelo pior e choram 

antecipadamente. É lógico, eles têm razões para chorar, 

pois a panela familiar foi de fato quebrada. Por outro lado, 

o ânimo elevado do príncipe no começo da sua jornada – 

sua negação dos três anos que lhe esperam pela frente, 

durante os quais ele calçará sapatos de ferro – demonstra a 

falta de contato dele com a gravidade da situação. Desse 

modo, vemos a tendência do grupo simbiótico para a 

mania ou para a depressão. Qual o significado dos sapatos 

de ferro do príncipe? Eles são pesados, oprimem-no, 

prendem-no mesmo ao chão. Dessa forma, eles parecem 

um bom remédio para alguém que dança nos telhados e dá 

umas olhadelas esporádicas à realidade. Ferro é o metal de 

Marte, o deus agressivo da guerra. Um pouco de 

agressividade, um pouco de vontade férrea parecem ser 

necessários para dar suporte a uma viagem como a que o 

príncipe está por fazer, durante a qual ele não poderá 

contar com a ajuda de ninguém. Os sapatos são um 

emblema desse chamado para se tornar mais determinado 

e perseverante; ele precisa resistir à tentação de fugir da 

realidade ou de desistir das suas intenções, caminhando 

sempre em direção ao leste e ao sol nascente. 

Esse é o primeiro passo para fora da superproteção e é 

uma exigência para qualquer pessoa advinda de uma 

família dessas. Um anseio pelo quase impossível leva o 

príncipe a um caminho que acaba se tornando, na sua 

maior parte, muito árduo. Essa é a saída para “a vida 

fácil”. Ele não pode se permitir um descanso, pois ao 

descansar ele estaria vulnerável a uma regressão. O 

caminho que ele toma está bem alinhado com o seu 

temperamento: por um tempo, ele ascende de forma 

abrupta, depois ele desce de forma tão súbita quanto subiu. 

E, no entanto, ele não se desvia. Aqui, vemos a força do 



seu recipiente familiar: ele faz o que a velha lhe ordena 

sem fazer muitas perguntas; ele vai até o fim com o que 

precisa ser feito. 

Contudo, a sua perseverança não dura para sempre; 

quando o sol se põe após o terceiro ano, seu ânimo se 

esvai e ele começa a perder a fé. Neste momento ele vê o 

castelo, seu humor se eleva e ele corre (mesmo com os 

sapatos de ferro!) para o “palácio do destino”. Não só o 

seu destino pessoal é decidido nesse castelo, como 

também o destino da humanidade. É estranho o fato dos 

trabalhadores aqui não olharem nem falarem uns com os 

outros. Se esse é o palácio do destino, este deve estar 

estranhamente desconexo. (Comparem isso com a intensa 

ligação do príncipe em casa.) E quando o príncipe é 

ignorado – como todos os outros aqui –, ele perde a fé de 

novo. A panela familiar na qual ele cresceu proveu-o com 

uma grande quantidade de atenção e, agora, ser privado 

dessa atenção é doloroso. 

Mas, por fim, ele é notado. Uma voz que vem do alto da 

escada o chama para se aproximar. Ele encontra um 

homem com a mesma idade dele, cujo nome é, em 

essência, “Seu Destino”. Precisamos nos lembrar aqui que 

esse é um conto grego. Pelo menos a partir dos diálogos de 

Platão, a figura do daimon desempenha um papel 

importante.2 Guardião pessoal e guia das almas, esse 

espírito do destino personifica a lei da natureza singular do 

indivíduo. Ao mesmo tempo, ele pertence ao mundo da 

alma e, portanto, conhece o futuro. Como um daimon, o 

espírito do destino no nosso conto habita em um reino 

onde o destino é decidido e parece também conhecer o 

futuro, pois ele promete ao príncipe que o seu anseio pela 

filha do pé de limão será satisfeito. 
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Assim, podemos ver que o caminho longo e solitário do 

príncipe o leva a uma experiência do seu destino pessoal – 

ao cerne daquilo que ele precisa fazer, que não tem nada a 

ver com o que os outros querem que ele faça. Ele precisa 

descobrir o seu destino, o que acontece, de fato. Eu vejo o 

relacionamento do príncipe com o espírito do seu próprio 

destino como algo que o leva ainda mais para fora da 

simbiose. E, no entanto, até mesmo esse espírito parece de 

alguma forma estar sob a influência do complexo materno, 

dirigindo-se ao príncipe como “meu filho”. O espírito 

parece não ter nada melhor para fazer do que prover o 

príncipe com comida e bebida. Além disso, ele tem a 

mesma idade do príncipe! E assim, podemos nos perguntar 

como os três anos de caminhada ajudaram o príncipe a 

lidar com qualquer coisa relacionada ao complexo 

materno. 

Quanto ao príncipe, ele não liga para comer nem beber. 

Ele só quer a filha do pé de limão, e ele a quer agora! Um 

passo adiante está para ser dado. 

O espírito do destino bate as mãos e aparece um cavalo 

alado com voz humana. É claro, conhecemos esse cavalo 

na mitologia grega: Pégaso, filho de Posêidon e Medusa. 

Posêidon era o deus dos mares, chamado de “sacudidor da 

terra” quando aparecia com os seus cavalos. Ele 

personifica um aspecto bastante vigoroso da psique, ao 

contrário de Medusa, que petrificava quem quer que 

olhasse para ela. Pégaso, portanto, representa a 

combinação de uma pulsão extremamente poderosa e de 

uma inibição tão forte quanto; uma dinâmica associada 

com grande freqüência ao céu e ao espírito. Em um mito, 

Pégaso, com uma patada, faz brotar uma fonte que se torna 

sagrada para as Musas. Por isso, para muitos poetas, 

Pégaso tem sido um símbolo da energia criativa e 



dinâmica. Dizemos que estamos “nas asas de Pégaso” 

quando somos tomados pela imaginação criativa – uma 

força da imaginação propelida pela força do instinto. 

Sempre que somos tomados por instintos que são 

impedidos de se realizar, tendemos a nos sentar “nas asas 

de Pégaso” para podermos nos realizar, pelo menos na 

imaginação. Isso pode ser positivo, como em uma 

atividade experimental ou criativa, ou negativo, como em 

uma fuga da realidade. Se a fantasia se mostra confinante 

ou enriquecedora depende da forma como ela é traduzida 

na realidade e integrada na vida cotidiana. Nesse ponto da 

história, o príncipe me parece estar tomado pela 

imaginação criativa. Ele é instruído a se sentar no cavalo e 

obedecer cegamente a tudo o que o cavalo lhe disser. Nós 

já sabemos, desde o começo da história, que o príncipe 

tem uma fé cega tanto em si mesmo quanto nos outros 

enquanto houver uma saída. Quando ele pára de enxergar 

a saída, a sua confiança se desfaz – o que é tanto o 

benefício quanto a deficiência de um sistema familiar 

superprotetor e simbiótico. E agora ele decola para um vôo 

muito alto. Se esse fosse um dos diálogos de Platão, 

teríamos nos encontrado com o espírito do destino nessas 

“regiões celestiais”. Seu vôo magnífico o leva a um jardim 

com uma árvore que possui três limões e é protegida por 

quarenta gigantes. Em todos os limões reside a filha do pé 

de limão. Todas são protegidas pelos gigantes que, 

aparentemente, não percebem o que vem de cima. Dando 

um rasante com o cavalo alado, o príncipe consegue pegar 

um dos limões. A árvore-mãe dá um grito e os gigantes 

saem correndo em um furor cego, sem conseguirem ver 

nada. O príncipe consegue o seu limão e o espírito do 

destino manda que ele o corte em dois para libertar uma 

linda garota de cabelos dourados. 



O jardim ao qual o cavalo alado traz o príncipe nos faz 

lembrar do paraíso, assim como do lugar onde Hércules 

roubou as maçãs de ouro, os frutos da imortalidade, das 

Hespérides. A mulher é uma fruta que precisa ser separada 

da sua mãe, o pé de limão, uma separação que provoca 

uma enxurrada de lágrimas desesperadas da última. 

Mesmo aqui, tão longe da corte real original, as mães 

parecem querer manter os seus filhos consigo. Podemos 

ver pelo número de guardas a postos em volta da árvore o 

quanto essa filha é preciosa. Aqui está outra imagem da 

proteção intensa que a simbiose oferece. Não deveria ser 

permitida a entrada de ninguém de fora. Árvore e fruto são 

em geral caracterizados como mãe e filho. Em alemão 

dizemos que “uma maçã sempre cai perto da árvore” e que 

as crianças são “pequenos frutos”. A macieira desempenha 

o mesmo papel neste simbolismo cultural que o limoeiro 

na Grécia. O fato de o príncipe ver a sua futura esposa 

como um fruto pode ser o resultado do feitiço da velha 

mulher – quer dizer, seu complexo materno – no qual a 

contenção, o suporte e a gratificação oral eram 

proeminentes. 

Para economizar três anos de viagem, o casal vai para 

casa no cavalo alado. O seu casamento é celebrado com 

grande júbilo. Toda essa passagem, que lida com o rapto 

da filha do pé de limão, pode ser compreendida como a 

imaginação criativa do príncipe. Na sua fantasia, ele 

transforma a sua esposa em uma criatura extremamente 

importante e preciosa que habita entre as estrelas. 

Estimulado pelos seus anseios, sua imaginação pode ter 

criado uma imagem de mulher que é exagerada para além 

de todas as proporções. A mulher que surge de um limão 

não tem passado; ela existe apenas para ele. Ele a produz 

de forma mágica e lhe dá a vida. Essa fantasia de mulher 



não exclui necessariamente a existência de uma mulher de 

verdade, mas, se houvesse uma mulher de verdade, ela 

teria de engolir o fato de que seu marido se casou com 

uma imagem e não com ela. Apesar desse pequeno 

obstáculo, o caminho do príncipe para sair de casa – que 

até agora já o levou ao espírito do destino e ao pé de limão 

– o leva a desenvolver e adorar a imagem interna de uma 

jovem mulher; ele poderia, no final das contas, ter ficado 

em casa com sua mãe. 

Mas a felicidade do príncipe não dura muito. Se 

durasse, as coisas se tornariam muito simbióticas de novo. 

Um rei vizinho declara guerra ao príncipe – surge um 

conflito que exige um encontro. O conflito se origina com 

um rei vizinho; quer dizer, o príncipe experimenta a 

agressão como algo que vem de fora. Agora, a sua própria 

agressividade precisa entrar em ação, junto com sua 

vontade de lutar. As guerras, em geral, são o sinal de um 

fracasso ao se tentar chegar a um acordo sobre interesses 

conflitantes, onde a violência se torna a única alternativa. 

Mas aqui a guerra também significa que é necessário que o 

príncipe se afaste para que algo novo possa acontecer. O 

tema da separação surge junto com a necessidade de lutar 

com alguma coisa no mundo externo. Aqui vemos ainda 

um outro aspecto das saídas para a simbiose. Quando 

alguém se encontra muito preso na simbiose (em especial 

quando o relacionamento parece muito harmonioso e 

alegre para um espectador), a agressão é dirigida para 

quem não tem nada a ver com a história. Sentimentos à 

parte, eles dão o primeiro golpe, dando àqueles envolvidos 

na simbiose uma oportunidade de resolvê-la. No entanto, o 

ataque pode também ter o efeito oposto, afundando a outra 

parte ainda mais na simbiose. Mas esse não é o caso com o 

tipo de simbiose que o nosso conto descreve, um tipo 



cheio de energia e que serve como uma fonte de 

sustentação. Assim, ele tem uma propensão para se 

manter. As pessoas que têm esse tipo de tendência 

simbiótica em geral possuem a energia para lidar com o 

conflito, mesmo que eles não gostem muito disso. Isso 

está sugerido no nosso conto na descrição do espírito 

guardião do príncipe como um “jovem forte”. 

Antes de partir para a guerra, o príncipe constrói uma 

torre alta e robusta para prender Cabelo Dourado e sua 

criada, e coloca um monte de guardas ao seu redor. A 

imagem nos remete aos gigantes ao redor do pé de limão e 

às lentilhas seguras dentro da panela na lareira no início do 

conto. A torre nos mostra como o príncipe é possessivo 

em relação a Cabelo Dourado – embora não haja dúvidas 

de que ele diria que está apenas preocupado com a 

segurança dela. Mais uma vez, vemos o desejo de 

conservação causando uma estagnação e mantendo Cabelo 

Dourado afastada do que a vida tem para oferecer. Não é 

de se espantar que ela tenha primeiro caído em uma 

depressão e depois em um sono profundo. Completamente 

isolada da vida, tudo o que ela pode fazer é regredir. 

Contudo, ela não está completamente sozinha; a criada de 

pele escura está lá com ela. Assim como o príncipe precisa 

lutar contra um rei agressivo, Cabelo Dourado precisa 

lutar com a criada escura – o que quer dizer, os dois 

constelam o seu lado oposto, sombrio. Até agora, era 

como se tudo estivesse transcorrendo em uma esfera de 

luz, beleza e harmonia. Agora, a criada má joga Cabelo 

Dourado em um “lago profundo e barrento”, uma imagem 

de estagnação, regressão e depressão. Enquanto antes ela 

estava pendurada no alto de um pé de limão, agora ela está 

no fundo de um poço. Todas as tentativas do príncipe de 

proteger e preservar Cabelo Dourado foram em vão; na 



verdade, elas fizeram com que Cabelo Dourado 

desaparecesse nas mãos da criada de pele escura. 

A seqüência anterior pode ser vista de várias 

perspectivas. Homens presos a uma simbiose, como a 

desse conto, tendem a criar uma imagem idealizada de 

mulher – sugerida aqui pelos cabelos dourados da garota e 

pelo “reino celestial” de onde ela vem. Se essa imagem é 

de fato encontrada no mundo real, ela não pode mesmo se 

deixar mudar. Em um esforço para acabar com as dúvidas, 

grandes medidas são tomadas para impedir que ela seja 

atrapalhada por influências externas. A imagem não está 

apenas protegida das coisas externas; ela é apartada 

também do si-mesmo, como uma fotografia que se carrega 

no bolso, de um momento que ficou preso e que não pode 

mudar. Quando a qualidade da experiência real 

desaparece, a emoção original vai embora, deixando uma 

grande tristeza. Pode-se acreditar que a emoção ainda se 

encontre presente – a criada escura veste os cabelos da 

garota perdida – mas em algum lugar lá dentro sabe-se que 

ela já está morta. 

Por uma outra perspectiva, vemos um homem que 

imaginou uma mulher que fosse exatamente como ele 

deseja. Ele se casou com uma imagem, não com uma 

pessoa, e não vai permitir que essa imagem “caia” na rea-

lidade; a torre preserva a sua perfeição. Em comparação 

com uma imagem tão fantasiosa quanto a que temos em 

Cabelo Dourado, toda mulher de verdade deve parecer 

uma “criada escura”, repleta de características que não são 

leves nem maravilhosas. Essa realidade aos poucos vai 

fazendo desaparecer a visão da mulher ideal, substituindo-

a por uma tristeza profunda. Penso em um homem, por 

exemplo, que quer que sua mulher seja sua fonte de 

inspiração constante, que ela o ajude na sua carreira e que 



o faça de muito bom grado, cheia de afeição e alegria. Em 

um momento de resignação, ele precisa admitir que sua 

esposa não pode atender às suas expectativas. Ela quase 

nunca o inspira, ela o critica quando ele reclama, ela é 

muito chata e assim por diante. 

Esse tipo de relacionamento está refletido na nossa 

história no ponto onde Cabelo Dourado não existe mais; a 

fascinação inspiradora se foi e a tristezaprecisa ser 

tolerada. Explicando que sua pele escureceu devido à 

excreção de bile que ela sofreu durante a ausência do 

príncipe, a criada escura liga o símbolo da torre à emoção 

da tristeza. A bile é muitas vezes associada à ira reprimida 

e ao rancor nos relacionamentos; como “bile negra”, ela 

está associada à melancolia. Mas agora não é só o 

feminino que carrega essa emoção; a tristeza “crava as 

suas garras” no coração do príncipe também. O príncipe 

não foge da sua tristeza; parece que ele se muda para a 

torre e, em vez de ficar doente ou de somatizar a sua 

depressão, fica triste ao encarar a situação depressiva de 

frente. 

Quando o peixe dourado começa a se mexer no lago 

barrento, o príncipe tem um lampejo de esperança no meio 

do seu dilema barrento e um vislumbre do sentimento 

tremendo que nutria por Cabelo Dourado. Pode ser apenas 

um lampejo de esperança de que o que ele perdeu poderá 

voltar à vida de alguma forma. Enxergando na escuridão, 

seus olhos estão recém abertos (no “chão” e nas 

profundezas) para o objeto do seu desejo. 

Contudo, da sua torre negra, a criada má ainda reina. 

Ela não permitirá que esse sentimento existencial emerja 

e, por isso, devora o peixe na mesma hora. E, no entanto, 

ao fazê-lo, ela dá ao peixe dourado a chance de reaparecer 

em uma outra forma – como um eucalipto. Uma árvore é 



algo que demora alguns anos para crescer. Ligando o chão 

aos céus, ela não se move, mas permanece estável; ao 

contrário do peixe, pode-se contar com ela. Ela também 

está mais próxima fisicamente do príncipe do que o peixe; 

as suas flores quase entram na janela dele. 

Sabendo que Cabelo Dourado surgiu de uma fruta da 

outra vez, suspeitamos que ela irá emergir da sua 

regressão, que o sentimento existencial que chegou ao 

príncipe através de Cabelo Dourado ganhará vida de novo 

em breve, só que em um nível mais profundo dessa vez, 

tendo passado por uma transformação. Mas esse 

sentimento existencial precisa ser protegido da criada, que 

manda cortarem a árvore – precisa ser protegido também 

da parte do príncipe que não quer mais que o sentimento 

emerja, que não quer mais se perder em grandes ideais por 

medo de se desapontar. E mais uma vez, a criada escura 

acaba facilitando o crescimento: o jardineiro corta a árvore 

e, do tronco, surge Cabelo Dourado. 

O tema da mulher que emerge de uma árvore oca – um 

nascer da árvore, por assim dizer – é comum nos contos de 

fadas, representando a ressurreição através da mãe. Não é 

de se surpreender que esse tema apareça nesse contexto, 

levando em consideração o quanto o conto é colorido pelo 

arquétipo materno. Afinal de contas, a garota foi 

claramente roubada da sua mãe (o pé de limão); é muito 

lógico que uma regressão tenha de acontecer seguindo 

esse crescimento longe da mãe. Depois de superar todas as 

cercas e muros – jardim, torre, água e, por fim, o tronco da 

árvore – Cabelo Dourado agora deve estar preparada para 

se aventurar na vida e na realidade; ela não precisa mais 

ficar presa ou in-teriorizada. 

Nos termos do príncipe, ou da psique de um homem, 

esse desenvolvimento sugere que ele ampliou a sua 



capacidade de lidar com as mulheres, com os sentimentos 

e com a realidade em geral. Da perspectiva de uma psique 

feminina, poderíamos ver 

Cabelo Dourado como uma mulher ligada de modo 

simbiótico à sua mãe antes de ser “roubada” por um 

homem que a afasta da vida. Ela se afunda no tédio e na 

depressão, até o fundo do seu ser, e aos poucos vai 

voltando à vida como um peixe e uma árvore, da qual ela 

nasce de novo. 

A figura do jardineiro também é importante nesse 

momento. Os jardineiros são basicamente cuidadores, e 

não consumidores. No aparecimento dessa figura nesse 

ponto da história, podemos ver que um novo lado do 

príncipe está surgindo. 

Mas eu já estou pulando para o final feliz. Primeiro o 

príncipe precisa ficar doente e cair de cama. Ele desiste de 

tudo – caindo em um estado familiar para qualquer 

terapeuta que lide com pacientes deprimidos: um 

desenvolvimento se prepara no inconsciente, fica visível e 

tangível (sem excluir tendências opostas), e no momento 

em que a ruptura está para acontecer, o cliente entra em 

desespero. 

No nosso conto, esse é o momento em que Cabelo 

Dourado se torna ativa pela primeira vez, mostrando como 

ela pode ser esperta. Ela faz uma sopa para o príncipe 

doente, onde ela coloca o seu anel. O anel é um símbolo 

do relacionamento, de se estar ligado e unido, da 

fidelidade ao longo de todas as transformações e, portanto, 

também um símbolo da totalidade. Assim, podemos dizer 

que o último passo da história, uma nova ligação entre o 

príncipe e a Cabelo Dourado transformada, não foi idéia 

dele, mas dela. A parte dele era suportar as 

transformações, sobreviver à criada escura sem nunca 



perder por completo as esperanças de que Cabelo Dourado 

voltaria. Agora, a relação pode acontecer em um nível 

diferente, um nível menos influenciado pelo complexo 

materno e, por isso, mais realista. O príncipe agora 

adquiriu uma capacidade de se relacionar, algo que só 

acontece quando o sujeito consegue ver e tolerar a 

possibilidade real de perder a sua companhia. Ele não 

precisa mais da criada, que, como o oposto de Cabelo 

Dourado, tinha a função de perturbar e eliminar a 

unilateralidade polida dela. Talvez, também, ele tenha 

perdido a sua propensão para cair nos extremos, com uma 

atitude do tipo “oito ou oitenta”. Agora, pelo menos um 

desses extremos se elimina a si mesmo – a criada escura. 

Sob essa perspectiva, é interessante que a criada seja com 

tanta freqüência descrita como “infiel”, já que o conto 

retrata a tendência de se cair nos extremos como uma 

infidelidade e o príncipe está realmente se mantendo “fiel” 

ao seu caminho. 

Vamos tentar visualizar mais uma vez o caminho para 

fora da simbiose descrito nesse conto. Na simbiose que 

nos é apresentada, o complexo materno desempenha um 

papel muito importante, o que nos dá uma sensação de 

generosidade, alimentação, proteção, abrigo, mas que 

também cria problemas de superproteção, de falta de 

orientação para a realidade e de exigências desmedidas; a 

reação típica aos problemas nessa simbiose é a depressão. 

A passagem para fora da depressão começa quando o 

príncipe joga as pedras, ou seja, quando acontece uma 

agressão natural que lhe tira de casa. Daí se segue uma 

fase de sofrimento, de se marchar pela vida sem que seja 

permitida uma regressão. Os sapatos de ferro o tornam 

consciente de cada passo. O objetivo dessa fase é a 

descoberta do espírito do seu próprio destino, que 



interpretamos como sendo o seu destino, 

independentemente do que os outros possam pensar. É por 

isso que ele precisa permanecer sozinho por três anos, 

invadido por um desejo que ele não consegue satisfazer. 

E agora ele tem a visão grandiosa de Cabelo Dourado. 

A sua tarefa é descobrir o feminino, mas a busca e a 

vitória ainda estão obscurecidas pelo complexo materno. 

Ele está elevado, sonhando com a idéia grandiosa de um 

feminino que ele possa tomar para si de assalto. Depois 

vem uma outra fase simbiótica, que termina quando o 

problema da agressão fica agudo de novo e quando o 

desejo de preservar o status quo (representado por Cabelo 

Dourado presa na torre) se torna tão forte que apenas a 

estagnação e a depressão podem ocorrer. Essa depressão é 

absolutamente necessária; ela leva o príncipe às suas 

próprias profundezas e parte em pedaços a imagem sem 

vida da mulher que ele havia pintado para si mesmo. 

A saída da depressão passa pelo território do luto, 

quando o príncipe chora pela perda de Cabelo Dourado. 

Por ele se agarrar à sua dor, ela volta para ele, saindo do 

lago escuro – em outra forma. Assim, vemos que suportar 

a dor da perda leva à transformação de ambos os cônjuges 

e à possibilidade de um relacionamento. 

1 M. Klaar, (org.). Die Tochter des 

Zitronenbaums. Märchen aus Rhodos. 

2 Platão, Timaeus, 90B-90C. 
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Era uma vez um antigo castelo no meio de uma floresta 

grande e densa. No castelo, vivia uma velha mulher que 

era uma grande feiticeira. Durante o dia, ela se 

transformava em um gato ou uma coruja; à noite, 

retornava à sua forma humana. Ela atraía animais 

selvagens e pássaros para as suas armadilhas e depois os 

matava e cozinhava. Se alguém chegasse a menos de cem 

metros do castelo, era congelado até que ela dissesse as 

palavras mágicas para libertá-lo. E se uma virgem entrasse 

nas suas terras, ela a transformava em um pássaro que ela 

prendia em um cesto e levava para um certo quarto. Ela 

devia ter uns sete mil cestos desses no seu castelo, com os 

pássaros mais raros do mundo. 

Era uma vez uma garota chamada Jorinda, que era a 

mais bonita de todas as garotas. Havia um rapaz ainda 

mais bonito do que ela, chamado Joringel, com quem ela 

havia prometido se casar. Eles estavam noivos e passavam 

os dias com muita alegria e satisfação. Um dia, eles saíram 

para uma caminhada na floresta, para poderem conversar 

sem serem incomodados. “Cuidado”, Joringel disse a 

Jorinda. “Não chegue muito perto daquele castelo”. Era 

uma tarde muito prazerosa. O sol irradiava uns feixes de 

luz verde por entre os troncos das árvores. Do alto de uma 

bétula, um pombo cantava a sua canção angustiada. 

De repente, Jorinda se sentiu invadida por uma onda 

inexplicável de tristeza e começou a chorar. As lágrimas 

vinham e sumiam e voltavam de novo. Ao se sentar 

debaixo do sol, a mesma coisa aconteceu a Joringel. Os 

dois ficaram desesperados, como se estivessem esperando 

pelas suas mortes. Olhando para todos os lados, eles se 

perderam e não conseguiam mais encontrar o caminho de 

casa. O sol estava quase se pondo. Através dos arbustos, 

Joringel viu o velho muro do castelo bem próximo, o que 



o assustou e o deixou morrendo de medo. Jorinda 

começou a cantar: 

“Meu passarinho com o anel vermelho, vermelho, 

Cante com tristeza, com tristeza, com tristeza. 

Cante para o pombo da sua morte, 

Cante com tristeza, cuco, cuco, cuco”. 

Joringel olhava para Jorinda, que havia se transformado 

em um rouxinol ao cantar “cuco, cuco”. Uma coruja com 

olhos brilhantes deu três voltas ao redor dela, soltando um 

grito a cada volta: “Shu, hu, hu, hu”. Joringel não 

conseguia se mexer. Ele ficou parado que nem uma pedra, 

sem conseguir falar e nem mesmo chorar. Mãos e pés 

pareciam congelados. Depois que o sol se pôs, a coruja 

voou para um arbusto, do qual surgiu uma mulher magra, 

velha e corcunda, com a pele amarelada, grandes olhos 

vermelhos e um nariz torto cuja ponta chegava até o seu 

queixo. Resmungando alguma coisa, ela pegou o rouxinol 

e o levou embora. Joringel não conseguia nem dizer nada, 

nem se mexer; o rouxinol estava perdido. Depois de um 

tempo, a mulher voltou. “Olá, Zachiel”, ela disse em voz 

baixa. “Quando a lua brilhar no cesto, solte-o, Zachiel, 

para tempos melhores”. E assim, Joringel foi solto. Ele 

caiu de joelhos diante da mulher e implorou que ela lhe 

devolvesse Jorinda. Mas ela jurou que ele nunca a teria de 

volta e sumiu. Embora ele a tenha chamado de volta, 

chorado e gemido, de nada adiantou. “O que será de 

mim?”, disse ele chorando e, muito triste, seguiu o seu 

caminho. 

Depois de um tempo, Joringel chegou a uma vila 

desconhecida. Ele ficou por lá, cuidando de ovelhas por 

muitos anos. Muitas vezes, ele ficava rodeando o castelo, 



sempre com muito cuidado para não chegar perto demais. 

Por fim, uma noite ele sonhou ter encontrado uma flor 

vermelho sangue, no meio da qual havia uma pérola 

grande e bonita. Ele apanhou a flor e a levou consigo para 

dentro do castelo. Tudo o que ele tocava com a flor ficava 

livre do feitiço da bruxa. Com essa flor mágica, ele 

conquistou até mesmo a sua amada Jorinda de volta. 

Ao acordar de manhã, ele começou a procurar em todas 

as montanhas e vales pela tal flor. No nono dia da sua 

busca, ele encontrou, de manhã bem cedo, a mesma flor 

vermelho sangue que havia visto no seu sonho. No meio 

dela havia uma gota de orvalho tão grande quanto a pérola 

mais bonita. Ele carregou a flor consigo dia e noite até 

chegar no castelo. Dessa vez, quando chegou a menos de 

cem metros do castelo, ele não foi congelado, mas 

conseguiu continuar até chegar ao portão. Quando tocou o 

portal com a flor e ele se abriu, Joringel ficou muito feliz. 

Ele então atravessou o jardim, onde ouviu o som de 

muitos passarinhos. Ele continuou até chegar ao quarto 

onde a bruxa se encontrava alimentando os sete mil 

passarinhos nas suas gaiolas de vime. Quando a bruxa o 

viu, sua raiva se inflamou. Ela o repreendia e xingava 

como se estivesse cuspindo bile e veneno. No entanto, ela 

não conseguia penetrar no círculo de uns dois metros que 

o envolvia por todos os lados. Assim, Joringel passou pela 

bruxa e foi para o meio da sala, que estava cheia de 

passarinhos nas suas gaiolas. Havia muitas centenas de 

rouxinóis e parecia quase impossível encontrar Jorinda 

entre eles. Mas nesse momento Joringel viu que a velha 

havia apanhado secretamente um cesto e estava se 

dirigindo para a porta com ele. Chegando a ela em um 

pulo, ele tocou primeiro o cesto e depois a velha com a 

flor. Isso destituiu a bruxa da sua mágica e fez com que 



Jorinda aparecesse imediatamente. Jorinda, mais linda do 

que nunca, jogou os seus braços ao redor de Joringel. 

Depois, ele usou a flor para transformar todos os outros 

passarinhos em garotas de novo, foi para casa com a sua 

Jorinda e viveu feliz com ela por muito, muito tempo. 

__________ 

Esse é um conto alemão,1 escrito durante o 

Romantismo pelos irmãos Grimm. O próprio título nos dá 

uma dica do problema: os nomes Jorinda e Joringel são 

praticamente idênticos. Isso pode estar sugerindo dois 

aspectos de uma mesma pessoa, masculino e feminino, 

mas também pode significar que os dois personagens 

possuem uma ligação tão próxima que as suas diferenças 

foram apagadas – em resumo, eles possuem uma relação 

simbiótica. O conto começa com uma bruxa que vive em 

um castelo antigo no meio de uma floresta grande e densa 

e que se transforma em gato ou coruja durante o dia, mas 

que volta à sua forma humana à noite. Aqueles que se 

aproximam muito dela ficam paralisados. Ela transforma 

garotas puras em pássaros, que ela prende em cestos e leva 

para um quarto onde as mantém como prisioneiras. As 

garotas que ela captura vão ficando cada vez mais presas – 

primeiro como pássaros, depois em cestos, depois em um 

quarto – como se cada vez mais véus fossem caindo sobre 

elas. 

Olhando primeiro para a bruxa, percebemos que ela 

representa algo que está reprimido. Terrivelmente sozinha 

no meio de uma densa floresta, ela tem familiaridade com 

os animais. Os animais nos quais ela se transforma durante 

o dia – o gato e a coruja – descrevem sua natureza com 

precisão. Para o gato, um paralelo na mitologia nos é dado 

com Bast e Sekhmet, duas deusas mães do antigo Egito 

que eram retratadas com cabeças de gato. Bast era o gato 

https://ler-online.saraiva.com.br/reader_saraiva/#footnote-36290-1


bom, Sekhmet, o gato feroz, que muitas vezes também era 

retratado com a cabeça de um leão. Faz sentido que os 

gatos tenham uma ligação com o feminino: sempre que a 

expressão “gata” é usada na referência a uma mulher, 

estamos falando de uma perspectiva erótica. Também 

parece fazer sentido que exista uma deusa para o gato bom 

e outra para o gato mau. Qualquer pessoa que já teve um 

gato sabe como suas patas são macias até eles decidirem 

usar as suas garras. Os gatos simbolizam uma feminilidade 

instintiva; eles gostam de ser acariciados, mas também são 

independentes e imprevisíveis. 

Na mitologia grega antiga, a coruja era o pássaro de 

Atenas, a deusa da sabedoria, da guerra e das artes 

manuais. A coruja simboliza a sabedoria noturna, profética 

e intuitiva. 

Pode-se dizer que a situação inicial do conto representa 

uma situação histórica na qual o feminino instintivo e o 

feminino espiritual (o gato e a coruja) estão reprimidos, 

deixando os indivíduos ansiosos, com medo de serem 

enfeitiçados. No entanto, apesar das dimensões mágicas e 

proféticas da vida estarem reprimidas, elas também são 

desejadas. O indivíduo não apenas teme ser enfeitiçado, 

mas também anseia ser tomado e inspirado. Estamos 

lidando aqui com um conto da era Romântica. Vindo após 

o Iluminismo, no qual o sentimento foi “banido” e 

relegado a uma “floresta densa”, a cultura do Romantismo 

foi uma cultura de sentimento sem igual. 

Joringel sabe que é prudente ficar atento ao castelo e 

não se aproximar muito dele e, no entanto, o castelo 

exerce uma atração perigosa. Considerando os sete mil 

cestos com jovens pássaros sob a sua guarda, o feitiço da 

bruxa deve ser muito poderoso. Pode parecer que se 

apaixonar expõe a pessoa a um perigo terrível, como no 



caso de Jorinda e Joringel. O amor realmente deixa as 

pessoas enfeitiçadas, e aqui essa mágica não está a serviço 

da vida. Tanto Jorinda quanto Joringel têm um forte 

antegosto do que está por vir e estão tão tristes quanto se 

estivessem visitando o próprio túmulo. O sol se põe nessa 

cena, fazendo surgir a noite. 

Quando duas pessoas estão muito apaixonadas, não só o 

complexo materno está constelado como também tudo o 

que é problemático histórica e socialmente sobre o 

complexo materno. A relação simbiótica de Jorinda e 

Joringel os leva “direto” para a bruxa, para um reino no 

qual o homem está completamente paralisado, rígido, sem 

expressão e incapaz de se comunicar com a sua mulher. 

Nesse mesmo reino, a garota se transforma em um 

rouxinol – um pássaro cujo canto é triste e cheio de desejo, 

mas também sedutor e estimulante. Mas como um 

rouxinol, não se pode chegar até ela, e a possibilidade dos 

dois se relacionarem é perdida. A bruxa é a responsável 

pela cilada que transforma a mulher em um rouxinol. 

O amor simbiótico entre duas pessoas pode ser uma 

verdadeira armadilha. Intensamente desejoso da magia do 

amor (nesse caso, incentivados por um movimento 

histórico), um casal apaixonado eleva a mulher e a 

transforma em um rouxinol. Privada da sua voz humana – 

e da comunicação –, ela se torna tanto supra quanto sub-

humana. Enquanto isso, o homem está petrificado, incapaz 

de agir ou de conseguir sua Jorinda de volta. A relação 

está rompida. 

Por outro lado, os sete mil rouxinóis nessa história 

podem ser vistos como as várias “almas lindas” que 

perderam o interesse na vida real, como os vários 

sonhadores que foram presas do apelo sedutor do 

Romantismo e que foram apartados da realidade.2 
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A simbiose leva a uma separação. Por meio de uma 

outra frase mágica, Joringel é libertado da sua petrificação. 

Nessa versão do conto, a bruxa está interessada apenas nas 

garotas. No entanto, em outra versão, é a garota que é 

forçada a cuidar de ovelhas enquanto o jovem rapaz é 

levado pela bruxa. 

O que significa o fato de Joringel ir cuidar das ovelhas? 

Para começar, essa é uma atividade que ele empreende por 

conta própria. Ele precisa aceitar a separação. Cuidar 

significa manter o rebanho unido, evitar que as coisas se 

dispersem. Os protagonistas dos contos de fadas que 

cuidam de ovelhas estão cuidando de si mesmos, reunindo 

sua energia vital. Esse congregar-se também está 

representado na imagem de Joringel caminhando ao redor 

do castelo da bruxa. Ele parece se mover dentro da 

circunferência do problema, sem se aproximar demais 

dele. O cuidar também é um ato de introversão; ele reflete 

sobre si mesmo e, por isso, precisa suportar uma dor 

intensa. 

Finalmente, uma noite ele tem um sonho libertador. Ele 

sonha ter encontrado uma flor vermelho sangue com uma 

pérola grande e linda no meio. A flor lhe dá o poder de 

desfazer o feitiço, uma imagem que descreve de forma 

adequada um processo terapêutico. Joringel examina o 

problema de todos os ângulos. Ele se engaja no processo 

de juntar as suas energias, escutando a si mesmo e à sua 

visão. Um dia, ele tem um sonho que sugere uma solução 

para o seu problema e que enfatiza o valor do centro da 

flor. 

Que tipo de poder a flor vermelho sangue pode 

simbolizar? O vermelho sugere paixão e sofrimento, 

sangue e corporalidade. As flores em geral simbolizam os 

sentimentos e Eros. A flor vermelha sugere o sentimento 



apaixonado do amor, incluindo aí seus aspectos físicos e, 

no entanto, aqui também está relacionada à pérola branca e 

pura. A flor vermelho sangue também indica uma ligação 

com Jorinda, cujo canto para o pombo fala de um pássaro 

com um pequeno anel vermelho. 

A pérola sugere uma grande preciosidade, algo que 

chegou à perfeição. Entre os místicos, ela é o símbolo da 

iluminação, a unidade dos reinos divino e humano. 

Crescendo de forma concêntrica, a pérola simboliza a 

iluminação que se revela aos poucos. Assim, o 

crescimento da pérola pode estar relacionado ao caminho 

circular de Joringel em volta do castelo. No meu entender, 

a ligação entre a flor vermelha e a pérola branca retrata a 

união dos amores carnal e místico, o que já existe no reino 

da experiência do protagonista do conto. A obsessão do 

amor não precisa mais paralisá-lo; tendo descoberto e 

vivido essa obsessão em si mesmo, ele agora consegue se 

precaver contra o poder que a bruxa exerce sobre ele. 

A bruxa desfez o feitiço que havia jogado sobre 

Joringel, dizendo a frase misteriosa: “Quando a lua brilhar 

no cesto, solte-o, Zachiel, para tempos melhores”. Embora 

não esteja claro o que esse verso significa, podemos notar 

um paralelo estrutural entre a lua no cesto e a pérola na 

flor vermelho sangue. Pode ser que o casamento dos 

opostos deva acontecer primeiro dentro de Joringel, antes 

que ele possa redescobrir Jorinda. 

Aprendendo a “ver”, Joringel vai rapidamente buscar no 

mundo real o que ele viu no sonho. E, de fato, ele encontra 

uma flor que contém uma gota de orvalho, o sinal de que a 

manhã chegou e de que a noite de sofrimentos acabou. O 

fato de ele reconhecer a pérola na gota de orvalho significa 

que ele consegue ver o pano de fundo transcendente 

através da realidade que lhe é apresentada. Agora que ele 



integrou o que a bruxa anteriormente personificava para 

ele, ela não exerce mais nenhum poder sobre ele. E ainda 

mais, tendo encontrado um equilíbrio, ele está centrado em 

si mesmo e, assim, ele é capaz de resgatar Jorinda. Tendo 

passado por uma experiência mística, ele não precisa mais 

que ela seja o seu rouxinol. Uma relação verdadeira pode 

começar. A bruxa perdeu o poder sobre ele, assim como 

sobre Jorinda e sobre os outros sete mil pássaros. 

O conto descreve um relacionamento simbiótico entre 

dois amantes. É claro, estar apaixonado é sempre 

simbiótico até um certo ponto, mas a semelhança dos 

nomes dos dois nos alerta para o fato de que a simbiose 

aqui é particularmente forte. A história surge em um 

ambiente histórico no qual o feminino instintivo e a 

sabedoria feminina, junto com o misticismo natural, 

residem lá no fundo da floresta, mas exercem uma forte 

atração apesar disso. Sucumbir a essa atração significaria a 

transferência para a mulher de toda essa esfera de 

sentimentos através dos sonhos, das expectativas e 

ansiedades. Quando a mulher libera essa enxurrada de 

sentimentos, a relação fica impossibilitada; o homem é 

petrificado e a mulher se transforma em um rouxinol – 

quer dizer, ela é privada da sua forma humana e não pode 

mais reagir como uma pessoa. 

Joringel precisa encontrar um caminho para se livrar da 

simbiose. Embora ele tenha sido enfeitiçado pela bruxa, 

ele não virou seu prisioneiro e é capaz de acordar. Ele 

precisa sobreviver à separação, juntar as suas energias e 

refletir sobre o problema da perda e sobre a bruxa que 

ocasionou essa perda. Ele precisa ruminar sobre a causa 

desse feitiço e sobre o que o privou de sua autonomia. Mas 

ele também precisa pensar em Jorinda, a quem ele tanto 

amava. 



Voltando-se para si mesmo devido à solidão, ele recebe 

um sonho que desfaz o feitiço ao exprimir o sentimento 

intenso que ele descobriu dentro de si mesmo: a união do 

amor físico com o espiritual. Suas necessidades 

simbióticas são, assim, traduzidas em uma experiência 

interna de transcendência. O que fora antes exprimido 

como o gato e a coruja em um nível inconsciente, agora 

está disponível como uma experiência consciente. Na 

medida em que esse sentimento cresce dentro de Joringel, 

a bruxa vai perdendo poder sobre ele e sobre Jorinda. 

Esse conto de fadas propõe que, em uma relação 

simbiótica, a pessoa que está menos paralisada pela 

simbiose deva ser aquela a dar o primeiro passo para se 

criar as condições sob as quais uma nova situação pode se 

desenvolver. 

1 “Jorinde und Joringel”. In: Kinder- und 

Hausmärchen (KHM). 

2 Novalis, Hymns to the Night. 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

Eu acho impressionante que, em todos os contos que 

analisamos, símbolos de encarceramento figurem de forma 

tão proeminente. Em “A esposa”, foi o túmulo; em 

“Viagem ao mundo subterrâneo”, o redemoinho infernal 

de Sina, as trepadeiras de Faalataitauana, as conchas 

contendo os três irmãos e os muitos casos de sono; em 

“Ruivo de Olhos Verdes”, a passividade inicial do filho; 

em “A filha do pé de limão”, as muitas variações sobre o 

símbolo da “panela”; e, por fim, em “Jorinda e Joringel”, 

os sete mil pássaros presos em cestos. 

Esses símbolos de aprisionamento, armadilhas, 

proteção, guarda e segurança aparecem na maioria dos 

contos de fadas, mas a sua preponderância nesses contos 
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de simbiose é conspícua. Contos nos quais a mãe 

desaparece e o filho precisa partir para encontrar uma 

mulher podem ter muitos paralelos com essas histórias, 

mas lá, o tema do aprisionamento não ocorre com tanta 

regularidade, pois as imagens de aprisionamento e 

contenção estão associadas ao arquétipo materno. Assim, a 

julgar por esses contos e seu imaginário, teríamos de 

responder afirmativamente à questão que colocamos no 

começo dessa seção: quer dizer, se há um problema 

materno ou não por trás de todo relacionamento simbiótico 

(tendo em mente, é claro, que os problemas maternos 

aparecem em vários tamanhos e formatos e podem ter uma 

série de conseqüências para o indivíduo). 

Podemos ver o que é característico da simbiose ao 

compararmos os heróis dos contos que acabamos de 

estudar com aqueles cujas questões com a mãe são menos 

pronunciadas. Para começar, o último possui uma 

capacidade maior de agressão. Depois, eles acham o 

caminho para dentro da vida mais atraente do que o 

caminho para fora, apesar dos seus laços maternos. Para o 

protagonista de um conto de fadas, imerso em uma 

situação altamente simbiótica, a decisão de viver ou 

morrer não é nada fácil, e cria todo o drama da história. 

Nos quatro contos que discutimos aqui, eu tentei 

descrever tipos de simbiose encontrados em várias 

situações de vida e em diferentes níveis de consciência. O 

que todos esses contos de simbiose compartilham é o 

símbolo do aprisionamento, indicando a presença latente 

de um complexo materno orientado para a manutenção e a 

contenção – e, naturalmente, também para a alimentação. 

Também comum a esses contos é a forma como a 

autonomia entra em curto-circuito e a agressão está 



ausente ou é abrandada, tudo isso criando um problema 

característico nos relacionamentos. 

Aspectos comuns surgiram entre as “formas de se livrar 

da simbiose” que discutimos aqui. Esses atributos em 

comum só podem ser descritos de forma muito geral, já 

que, em última instância, toda forma de simbiose precisa 

ser considerada individualmente. Contudo, podemos 

observar que sempre que a simbiose vai muito longe, ela 

leva a uma expulsão. Separações forçadas podem levar a 

mudanças, mas elas também podem resultar em uma 

regressão profunda e até mesmo, em alguns casos, à 

morte. 

Ao lidar com a simbiose, acho muito útil distinguir entre 

confrontação criativa e regressiva. É verdade que há 

elementos regressivos envolvidos em praticamente todas 

as confrontações criativas, embora talvez não haja sempre 

elementos criativos nas reações regressivas (vejam, por 

exemplo, “A esposa”). 

É difícil prever quais são os fatores em um certo conto 

que mais provavelmente resultariam na escolha de se lidar 

criativamente com a simbiose, e quais resultariam na 

escolha de se lidar regressivamente com ela. Me parece 

que isso vai depender de quais qualidades prevaleceram 

durante a fase inicial do laço simbiótico. Ele era, a 

princípio, uma questão de criação ou de preservação? Era 

um cuidado carinhoso, ou um cuidado que escondia uma 

agressão? Dentre os vários caminhos para a mudança, o 

caminho da separação do parceiro simbiótico sempre se 

apresenta como uma opção. A separação normalmente 

envolve uma mudança de lugar e de comportamento. 

Novas formas de se comportar podem incluir uma maior 

prontidão para se arriscar, para confrontar as pessoas e 

para mobilizar a própria agressividade. Seguindo a 



separação inicial, a simbiose é muitas vezes transferida 

para outra pessoa ou objeto, levando a uma nova 

separação e, em geral, a um período de trabalho com a 

própria dor. Esse caminho leva a um novo ponto de 

partida, onde o protagonista se encontra, via de regra, mais 

autônomo, se já não estiver totalmente livre das tendências 

simbióticas. 

Nossos contos também sugerem que a jornada para fora 

da simbiose prepara o indivíduo para entrar de novo em 

um relacionamento, de uma forma renovada. Embora o 

protagonista possa não ter superado todas as tendências 

simbióticas, ele se torna consciente de um ritmo, 

percebendo que uma fase de separação e de individuação 

precisam seguir a uma fase de simbiose. 

O meu objetivo neste livro foi examinar vários tipos de 

simbiose e vários caminhos para se livrar dela, na 

esperança de que os indivíduos em terapia possam ser 

encorajados ou inspirados. Eu gostaria de concluir 

tentando resumi-los. 

Em “Jornada ao mundo subterrâneo através do 

redemoinho infernal de Fafá”, começamos com uma 

família incestuosa caracterizada por um alto grau de 

inconsciência. A inconsciência de uma mãe, por exemplo, 

torna difícil que uma criança consiga uma distância 

satisfatória para tomar suas próprias decisões e descobrir a 

sua própria identidade. Essa criança pode desenvolver um 

inconsciente hiperativo e pode não conseguir desenvolver 

um ego forte o bastante para lidar com ele, como é 

normalmente o caso com os dependentes químicos. Um 

objetivo da terapia nesses casos pode ser o de reforçar o 

aspecto acalentador do arquétipo materno. Contudo, seria 

fundamental que o cliente também praticasse a sua 

autonomia sempre que possível para poder reduzir as 



possibilidades de o ego ser engolido de novo. Todo esse 

processo se dá, em geral, na transferência. Como um 

comportamento simbiótico exagerado é um problema de 

relacionamento, é de se esperar que todas as formas de 

simbiose reapareçam na terapia como problemas de 

transferência e contra-transferência. 

O conto “Ruivo de Olhos Verdes” descreveu questões 

que dizem respeito à autoridade e à ligação com o pai, à 

identidade masculina e às dificuldades nas relações com as 

mulheres. Aqui, o caminho para se livrar da simbiose 

envolvia o fortalecimento do ego ao se integrar o que 

havia sido reprimido (personificado na figura do 

companheiro, o Ruivo de Olhos Verdes). Essa integração, 

então, possibilitou uma maior capacidade de relação com 

o feminino. Naturalmente, a simbiose com o companheiro 

também precisa ser resolvida. O papel do companheiro 

como é apresentado aqui pode ser representado pelo 

analista em uma situação terapêutica, mas também pode 

ser representado por uma figura interna, psíquica, ou por 

um amigo no mundo externo, social. Me parece que esse 

caminho para fora da simbiose é indicado quando a 

identidade do sujeito está ligada de forma simbiótica com 

um parente do mesmo sexo. 

“A filha do pé de limão” lidou com a depressão 

originada em um sistema familiar caracterizado por uma 

superproteção. O conto mostrou as atitudes psicológicas 

geradas nesse sistema: uma visão ilusória da vida, idéias 

de grandeza, um desejo intenso por um parceiro ideal – 

mas também uma grande capacidade de confiança. Dentro 

dessa psicodinâmica geral, a depressão representa uma 

reação típica à desordem – assim como à dura realidade. 

De forma contrária, uma forma leve de mania representa 

uma resposta típica à separação. O caminho para se livrar 



dessa situação começa com a aceitação de uma vida 

“simples” e de sua lida, que podem ficar mais suportáveis 

se mantivermos visíveis as visões grandiosas. Esse é um 

caminho que se aproxima lentamente da realidade, um 

passo de cada vez, para trazer ao chão as fantasias de 

grandiosidade. Ao suportar a depressão que se segue à 

perda das idéias de grandeza – ficando mesmo de luto pela 

perda dessas idéias – esse sentimento existencial toma 

dimensão e profundidade, um sentimento intenso que pode 

ser descoberto dentro de si mesmo e levado a cabo na 

relação. Esse processo pode acontecer dentro do ambiente 

analítico quando o analisando percebe que não é mais 

capaz de manter uma imagem idealizada do analista ou 

dele próprio. Se o analisando não “vai embora” (interna ou 

externamente), mas em vez disso faz o trabalho necessário 

de vestir um luto pelo abandono de uma idéia grandiosa, 

existe uma grande chance de que ele conseguirá aceitar a 

si mesmo como ele realmente é. 

Em “Jorinda e Joringel”, consideramos a simbiose como 

uma síndrome de amor romântico que surgiu em um 

período cultural permeado por um desejo pela noite e pelo 

sonho. Sob certas circunstâncias, um relacionamento 

amoroso pode chegar a um beco sem saída no qual 

nenhum dos dois parceiros pode ser quem ele é. Também 

vemos esse fenômeno na prática da psicoterapia – por 

exemplo, quando analistas homens, ainda sob a influência 

da “bruxa velha”, ficam “enfeitiçados”, e as clientes 

mulheres ficam idealizadas como “seres espirituais”. 

Ambos levam à frustração. O conto nos mostra o caminho 

para fora dessa situação através da retirada do parceiro 

menos prejudicado, que se torna um acompanhante 

interno, medita sobre o problema e descobre 

o fascinosum dentro de suas próprias profundezas. Essa é a 



saída para os parceiros simbióticos que querem que seus 

amados correspondam à sua fascinação sem ver o que está 

por trás dela. Embora a fascinação possa criar uma certa 

experiência de amor, ela não é produzida pelo parceiro, 

mas transcende, e muito, a ele ou ela. 
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