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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a função dos contos de fada como fio
condutor para uma melhor integração da crise da meia-idade masculina, alcançando, assim,
um melhor equilíbrio em seu processo de individuação.

Palavras-chave: Arteterapia – Contos de Fada – Individuação- Masculino – Meia-idade.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the function of fairy tales as a beacon for a better
integration of the crisis of middle age male, thereby achieving a better balance in their
processes of individuation.

Keywords: Art Therapy – Individuation – Male – Middle age – Telling Stories.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 – O Cavaleiro.

Dizem que o que todos procuramos é um sentido para a vida. Não
penso que seja assim. Penso que o que estamos procurando é uma
experiência de estar vivos, de modo que nossas experiências de vida,
no plano puramente físico, tenham ressonância no interior do nosso
ser e da nossa realidade mais íntimos, de modo que realmente
sintamos o enlevo de estar vivos.
Joseph Campbell

Durante as aulas do curso de Pós Graduação, eu sempre ouvia os professores da
POMAR dizerem que o tema da monografia não é escolhido por acaso, sempre expressa
alguma coisa em nós. Comigo não foi diferente: eis que, na época de definir o tema de estudo
monográfico do já referido curso, pensei em algo relacionado ao sentido da vida, mas era um
tema muito vasto. Então, dei-me conta de que estou passando pela crise da meia-idade, como
tantos outros homens, período onde quando geralmente alguns questionamentos rondam nossa
cabeça, como, por exemplo: qual o sentido de tudo isso, da vida? A resposta não é tão fácil.
Não se trata de uma busca para a ―perfeição‖. Nunca a alcançaremos, pois faz parte da
natureza do homem estar sempre se questionando, e é esse questionamento que nos faz seguir.
O que precisamos é estar mais integrados com nosso interior. Mas este assunto, tão amplo, e
com tantas respostas, não caberia apenas em um trabalho monográfico, seria matéria para
mestrado, doutorado e mais alguma coisa. Então, como abordar este tema, de uma maneira
mais ―simples‖, e que pudesse ser iniciado através de uma monografia? Foi então que pensei
nos contos e lembrei que sempre gostei de ouvir histórias e contos de fadas; ficava encantado
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com as narrativas dos meus parentes mais velhos ou amigos e conhecidos. Identificava-me,
facilmente, com as personagens e me realizava através dos feitos heroicos dos protagonistas:
suas aventuras em busca de algum tesouro, suas lutas contra os enormes dragões, suas
caminhadas, que nem sempre são agradáveis, pois o caminho, às vezes, é cheio de pedras,
espinhos, abismos inesperados, e galopes para salvar a princesa, ou mesmo, suas próprias
vidas. Muitas das vezes cheguei a identificar-me com as princesas das histórias, por serem
elas heroínas e porque lutavam para alcançar a própria felicidade.
Nas idas e vindas da vida, acabei conhecendo a ARTETERAPIA e suas várias
formas de expressão, dentre elas, a CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, mais uma vez fiz uma
viagem de volta ao mundo dos Reinos Encantados. A partir daqui surge um diferencial:
sem deixar o encantamento de lado, tomei conhecimento do significado simbólico das
histórias e dos embates de seus personagens; compreendi, também, que a princesa com a
qual, algumas vezes, me identifiquei nada mais é que minha ânima, parte natural de meu
ser e com a qual é saudável ―dialogar‖ e manter um contato mais próximo. Essa comunhão
é a responsável por um olhar diferenciado em relação ao mundo. Observei que, quando me
identifico com o herói que sai e vive a aventura de matar um dragão ou ir à busca de algum
tesouro, estou fazendo a minha jornada de individuação, rumo ao conhecimento interior, e
é extremamente prazeroso, para mim, fazer tal jornada através dos contos.
As histórias, com suas narrativas ancestrais, aparentemente simples, nos fazem
entrar em contato com uma parte mais profunda de nosso inconsciente e, a partir dai,
através delas, podemos aprender a lidar com nossas emoções; e, balsamicamente,
desenvolver um outro olhar, uma percepção mais aguçada sobre algumas de nossas
questões existenciais. O contato com essas histórias poderá possibilitar uma melhor
elaboração destas questões. Poderá nos guiar dentro do labirinto, onde muitos homens que
se encontram na meia-idade estão, até sua saída.
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INTRODUÇÃO

Imagem 2 – O labirinto.

Desde a descoberta do fogo, os seres humanos se
sentem atraídos pelos contos místicos. Por quê?
Porque apontam para um fato importante: embora a
alma em sua viagem possa tropeçar ou se perder, no
fim ela reencontrará seu coração, sua natureza divina,
sua força, seu caminho para Deus em meio à floresta
sombria – ainda que leve vários episódios ou ―dois
passos à frente e um atrás‖ para descobri-los e
recuperá-los.
Clarissa Pinkola Estés.

Esse estudo monográfico trata de como os Contos de Fadas podem auxiliar, de uma
maneira tranquila e prazerosa, a passagem da crise da meia-idade masculina.
Desde pequenos os homens ouvem histórias sobre heróis e suas aventuras em busca de
tesouros em terras distantes e desconhecidas e, inconscientemente, se identificam e projetam
suas fantasias e desejos nos personagens apresentados, para, junto com eles, partirem em suas
batalhas e aventuras. Sem saber, estão, através desses contos, aprendendo a superar seus
obstáculos e pegando um fio que os levará para fora do labirinto, favorecendo, dessa forma,
seu desenvolvimento pessoal e individual. Ao se deixarem levar pelas narrativas dessas
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historias, que servem de ponte para diferentes dimensões do inconsciente, estão se permitindo
uma aprendizagem que os impulsiona à transformações mais harmônicas e a um
conhecimento de conteúdos até então desconhecidos que poderá orientá-los durante sua vida.
Segundo Phlippini (2008),
a jornada do herói apresenta-se e reapresenta-se de modo semelhante ao longo dos
séculos. Restrições, rupturas, obstáculos a serem atravessados. Um deles é a gradual
descoberta de um lado oposto, obscuro e sombrio, que nada mais é que uma
polaridade oposta e complementar, podendo ser, em algumas situações, representada
pelo masculino ou feminino da historia de cada um. ( p.38)

Conforme definição no Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, crise é a
manifestação violenta e repentina de ruptura de equilíbrio: estado de dúvidas e incertezas;
momento perigoso ou decisivo. Segundo Elliott Jaques (1965), crise da meia-idade é uma
forma de insegurança sofrida por alguns indivíduos que estão passando pela "meia-idade",
momento em que percebem que o período de sua juventude está acabando e a idade avançada
se aproxima. Com isso mudam seu comportamento, no sentido de procurar uma maior e
melhor qualidade de vida.
É um período no qual sentem-se impelidos, através de muitas perguntas (às vezes
assustadoras e, evitadas, pois estas podem levá-los a um mundo de dor exigido pelo
crescimento), a fazer um reexame de suas vidas até àquele estágio. É o momento de
reorganizar sua personalidade. Como diz James Hollis (1995),
a passagem do meio começa quando a pessoa precisa enfrentar questões até então
evitadas. A questão da identidade volta a estar presente e o individuo não pode mais
fugir da sua responsabilidade diante dela. Novamente, a passagem do meio começa
quando perguntamos: quem sou eu, além da minha história e dos papeis que
representei? (p.25).

Assim como o fio de Ariadne guiou o herói Teseu para fora do labirinto, este trabalho
tem por objetivo sinalizar como os contos, de uma forma balsâmica, podem servir de fio
condutor para facilitar a saída dos labirintos da crise da meia idade masculina.
Os contos de fada constituíram através dos séculos instrumentos para a expressão do
pensamento mítico, perpetuando-se no tempo por desempenharem uma função
psíquica importante relacionada ao processo da individuação: através deles toma-se
consciência e vivencia-se arquétipos do inconsciente coletivo. Esses arquétipos, por
sua vez, ao serem trazidos à consciência e dramaticamente vivenciados permitem a
Psique cumprir as etapas de integração progressiva do desenvolvimento da persona,
conscientização da sombra, confrontação com a anima / animus e outros arquétipos,
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e finalmente atingir um estado onde a comunicação Ego-Self seja fluente e criativa.
(VILELLA, apud THOMPSON, 2009, p.3).

Por problemas e cobranças culturais, torna-se mais difícil para o homem expressar
seus sentimentos, pois a ele é deixado apenas a expressão através da razão e, por não poder
expressar seus sentimentos mais verdadeiros, acaba, na meia-idade, sofrendo de falta de
sentido e de propósito em sua vida, fazendo com que se perca em labirintos, causando com
isso, dificuldade na realização de seus sonhos e desejos. Levando, assim, à inquietações, sem
dar o devido direcionamento à vida, dificultando, portanto, seu processo de amadurecimento e
individuação.
Justifica-se aqui, a necessidade de aprofundamento nos estudos da utilização de contos
junto a homens que atravessam tal período, na medida em que, através deles, o indivíduo
encontra a possibilidade de um maior conhecimento sobre si mesmo e de suas relações com o
mundo. O conto traz uma mensagem, um ensinamento; uma força transformadora, um poder
revelador que surge através da palavra, e tal revelação pode levar à reflexões que mostram o
caminho a seguir, oferecendo o fio que levará à possível saída dos labirintos propiciando,
então, um maior desenvolvimento de sua consciência.
Considerando todas essas questões é que, neste trabalho, tecerei reflexões sobre as
seguintes perguntas: Como os contos poderão acalmar inquietações internas dos homens que
estejam atravessando a chamada crise da meia-idade? Como os contos podem trazer mais
leveza ao período desta travessia da meia-idade?
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de
pesquisa bibliográfica. Buscou-se elaborar um documento que mostrasse a importância da
função terapêutica das histórias e contos de fada, usando a Arteterapia com abordagem
junguiana, como facilitadora ao acesso às informações simbólicas, enviadas pelo inconsciente,
no processo de transformação e individuação do homem. Tem por objeto um olhar mais
direcionado e cuidadoso com esse homem que se encontra em crise e, sobretudo, pretende
investigar como a Arteterapia, através dos contos e suas expressões plásticas, pode servir de
fio condutor para a saída desse labirinto. Para tanto, abordarei alguns conceitos da Arteterapia
e do modelo junguiano, associados ao processo arteterapêutico, e seus materiais expressivos
no primeiro capítulo.
No segundo capítulo, estarei abordando mais especificamente o Conto, sua possível
origem e funções terapêuticas e algumas informações sobre Mito.
Já no terceiro, apresentarei alguns aspectos sobre a crise da meia-idade no homem e
seu processo de individuação.
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No quarto capítulo, mostrarei como alguns ―Contos para Homens‖ podem possibilitar
um maior autoconhecimento, facilitando o reconhecimento e o encontro com o feminino (com
o qual podem ter dificuldades de entrar em contato); identificando o Malandro, o Trickster
que (segundo o Dicionário Crítico de Análise Junguiana) Jung descobriu que ―o trickster é
tanto uma figura mítica como uma experiência psíquica interna, sempre quando aparece, e
mesmo se exteriormente inexpressivo, traz a possibilidade de transformar o sem-sentido em
significativo‖. Ele também é responsável pela quebra das normas tão aprisionadoras, de
forma esperta e inesperada, o que pode levar o homem a uma atitude mais relaxada, sem
perder a responsabilidade, diante da vida.
Nesse capítulo também falarei um pouco sobre a iniciação (ou ritos de passagem), tão
importantes para a transformação do menino em homem adulto.
Partindo, então, para o quinto capítulo, apresentarei algumas palavras conclusivas e
recomendações para os profissionais da área a respeito dos temas abordados.
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CAPÍTULO I
PROCESSO ARTETERAPEUTICO

Imagem 3 – O pincel.

Você tem o pincel, tem suas tintas, pinte um paraíso e depois entre nele.
Nikos Kazantzakis

Este capítulo destina-se a uma breve explicação sobre o processo arteterapêutico, a
definição de alguns conceitos da psicologia analítica, (abordagem junguiana), aos quais a
Arteterapia, que segue essa abordagem, lança mão para embasar seu trabalho.
Desde os tempos antigos, a Arte é um dos meios pelo qual o homem tenta se
comunicar. Através dela, deixa suas marcas nas paredes, faz seus protestos e denúncias,
expressa seus sentimentos traduz seus desejos. Como afirmou Philippini (2008), no contexto
arteterapêutico ―arte é definida como processo expressivo, da forma mais ampla que se puder
concebê-lo‖. (p.13).
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Nogueira (2008) nos presenteia, poeticamente, com formas de descrever e entender a
Arteterapia através de diversos olhares,
Como lupa, a Arteterapia pode ser entendida, portanto, como uma lente que nos
permite ampliar a visibilidade do simbólico que tomou alguma forma concreta.
Como agulha, ela pode ser aquilo através do qual, às vezes, sentimos dor, ao
entrarmos em contato; pode até perfurar nossos tecidos, para que possam ser
recosturados assumindo novas configurações. Como lápis, ela oferece meios de
figurar, traçar e colorir impressões, rotas, caminhos, pontes e estruturas diversas.
Como régua, pode ajudar a estabelecer uma medida para a ação, pode alinhar o
olhar, oferecer uma caminhada que traga uma sensação organizadora e que
possibilite traçar mil configurações e paradas em cada centímetro do caminho.
Como água, ela pode oferecer uma sensação de saciedade fundamental, semelhante
àquela que temos ao matar nossa sede porque nos conecta com nosso poder criador.
E, por fim, como candeia, pode ser sempre um facho de luz, capaz de ser carregado
por qualquer um, em sua descida ao mundo da sombra e em seu retorno às alegorias
da persona.(p.17).

Através de um contato mais direto com a arte e sua expressão há possibilidade de
transformação do indivíduo, pois sua percepção pode tornar-se mais aguçada e ele poderá ter
um olhar mais atento ao mundo, ao que está ao seu redor e às suas questões internas. A
Arteterapia é o veículo facilitador para essa abertura, essa transformação interna.
a Arteterapia tem como objetivo favorecer o processo de individuação, de forma que
o individuo entre em contato com conteúdos internos e muitas vezes inconscientes,
que foram muitas vezes barrados por algum motivo, expressando assim, sentimentos
e atitudes até então desconhecidos. (CASTRO, 2010, p.28).

A conscientização desses conteúdos é de suma importância para o autoconhecimento e
o processo arteterapêutico é propício e acolhedor para elaboração dessas dificuldades. A
utilização do material expressivo na Arteterapia será de grande ajuda na materialização e
conscientização das dificuldades que a pessoa está passando e possibilitará mudança e
transformação. A Arteterapia é, segundo Philippini (2008),
um processo terapêutico, que ocorre através da utilização de modalidades
expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, configurarão uma produção
simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidades plásticas, diversas formas,
cores, volumes, etc. Esta materialidade permite o confronto e gradualmente a
atribuição de significados às informações provenientes de níveis muito profundos da
psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela consciência. (P.13).

Ainda sobre o conceito de Arteterapia, Philippini (2008) nos informa que nos registros
da AATA(Associação Americana de Arteterapia -2003), consta que a Arteterapia
baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na atividade artística e
terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das pessoas. Arteterapia é o uso
terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação profissional por pessoas
que experienciam doenças, traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas
que buscam desenvolvimento pessoal. (p.13).
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Através do fazer artístico, e da criatividade, a Arteterapia facilitará esse diálogo entre
consciente e inconsciente, promovendo a compreensão dessas formas simbólicas que podem
ser melhor explicadas nas palavras da Dra. Nise da Silveira: ―o símbolo constitui uma unidade
e contém um sentido particular: expressão da situação do consciente e do inconsciente,
constelados por experiências vividas pelo individuo‖ (SILVEIRA, 1992, p.82). Poderá haver,
também, maior compreensão dos conteúdos psicológicos, liberando, assim, a energia psíquica
bloqueada, permitindo, então, que o indivíduo confronte-se com questões até então evitadas.
As composições arteterapêuticas, resultantes destes processos transformadores de
materiais esquecidos, despotencializados, serão símbolos materiais da capacidade
integradora de mudança e transfiguração de toda a energia psíquica. (NAGEM,
2006, p.54).

Philippini (2008) nos assinala que o processo arteterapêutico é muito enriquecedor, e
que através do uso de diversos materiais plásticos, é possível plasmar os vários aspectos do
ser, favorecendo, assim, que o indivíduo entre em contato com conteúdos internos antes
bloqueados e desconhecidos, trazendo-os à tona e, dessa forma, favorecendo seu processo de
autoconhecimento e, consequentemente, a individuação.
A descoberta gradual, de eventos psíquicos cujo significado antes era obscuro,
amplia possibilidades de estruturação da personalidade, ativa potencialidades e
contribui para a construção de modos mais harmônicos de comunicação e interação
e ‗Estar no mundo‘ ( p.16).

Segundo Ostrower (apud NOGUEIRA, 2008), experimentando a força da criação
artística, o homem acaba por se reintegrar a sua essência; e surge a possibilidade de
experimentar algo que o alimenta, nutre e clareia. Argila, papéis diversos, tintas, são itens
conhecidos. ―Como assinala Fayga Ostrower, talvez tenhamos passado por um processo de
‗alienação‘‖ (p.16), onde o homem contemporâneo afastou-se de seu potencial criador por ser
constante e initerruptamente, foi bombardeado por informações demais, pela própria
aceleração do processo industrial, o que acabou por maquinizar o cotidiano. Ele deixou para
trás grande parte de sua força motriz, seu ―poder de conhecer‖ (p.16). Se não experimenta o
ato da criação não se descobre capaz de produzir quadros, músicas, poesias ou qualquer outro
artigo comunicante de suas verdades.

1.1 - Abordagem Junguiana - Conceitos.
O caminho para a individuação não é calmo, nem fácil e, muito menos, linear. ―É
movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou este
centro self (si-mesmo)‖ (SILVEIRA, 1986, p.87). Os embates são constantes entre consciente
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e inconsciente. Faz-se necessário o desvelamento da persona, um conhecimento maior de sua
sombra, o confrontamento com a/o anima/animus, para então chegar ao self.
A seguir uma pequena definição dos termos acima mencionados*.
INDIVIDUAÇÃO: conceito chave na teoria junguiana; esse é o processo de
aprofundamento da personalidade, em que uma pessoa torna-se inteira. É a tomada de
consciência do self, como centro da personalidade.
ANIMA/ANIMUS: é a figura interior da mulher atuando na psique de um homem e a
figura interior do homem atuando na psique feminina. São imagens que emanam de uma
estrutura arquetípica básica. Dependendo de como atuem, podem ser maléficos ou benéficos à
consciência. São instrumentos que podem ajudar no processo de individuação quando
utilizados criativamente.
PERSONA: é a máscara usada pelo individuo para se relacionar com o mundo. Pode
referir-se à identidade sexual, um estágio de desenvolvimento, um status social. Durante toda
a vida, o indivíduo lançará mão da persona como um meio para facilitar a adaptação (e seu
relacionamento) com a sociedade. Às vezes, a persona é tida como ―arquétipo social‖, devido
a seu envolvimento com os compromissos para se viver em comunidade.
ARQUETIPO: parte herdada da psique; está ligada ao instinto, pois são
comportamentos comuns a todos os seres que vêm se repetindo por milhares de anos, ficando
evidente quando de suas manifestações. São percebidos através dos comportamentos básicos
universais da vida como: nascimento, casamento, morte, separação e através de rituais,
SELF: imagem arquetípica do potencial mais pleno do homem e a unidade da
personalidade como um todo. O Self é o principio central e unificador dentro da psique
humana.
SOMBRA: lado obscuro da personalidade; lado com o qual o individuo não quer fazer
contato. A sombra é um arquétipo e seus conteúdos são poderosos, marcados pelo afeto.
Geralmente, manifesta-se através da projeção (podendo ser negativa ou positiva) sobre o
próximo.

1. Disponíveis no Dicionário Crítico de Análise Junguiana, site, www.rubedo.psc.br/dicjung.
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Estes conceitos serão explicados no Capítulo IV, onde trataremos dos contos para
homens de meia idade. Conceitos esses, entre outros, dos quais a Arteterapia lança mão para
elucidação dos conteúdos simbólicos trazidos através das imagens pelos indivíduos, em seus
processos arteterapêuticos, onde as modalidades expressivas, tais como: contos, pintura,
modelagem, colagem, desenho, facilitam a revelação do Inconsciente.
Segundo Philippini (2008), as variadas formas expressivas utilizadas na Arteterapia
abrem um campo considerável para desenvolver o potencial expressivo do indivíduo,
ajudando-o a perceber vários aspectos de sua caminhada. Como elucida a autora:
a trajetória da individuação é registrada através de símbolos diversos que, ao longo
dos ciclos vitais, manifestam-se em múltiplas possibilidades expressivas.[...] O
símbolo como linguagem metafórica do inconsciente contém, em si próprio, o
significado de todos os enigmas psíquicos, cabendo ao arteterapeuta trazer ao
setting os instrumentos necessários para viabilizar este processo. (p.19).

Através dos contos e suas correlações, podemos ter um melhor entendimento do
psiquismo humano e Sharp (apud PHILIPPINI, 2008), nos fala da ―Jornada do Herói e dos
temas típicos, atuais desde sempre, de como vencer obstáculos, confrontar perigos, subjugar
monstros.‖ (p.35). Assim, cada época poderá personificar seus temores e dificuldades através
dos ―seus dragões, ventres de baleia e outros variados monstros.‖ (p.35).
A autora nos informa que o resgate destas ―antigas histórias‖, poderá facilitar o
processo arteterapêutico dos clientes através do ―encontro e a compreensão dos mesmos
temas‖(p.35) nas histórias contemporâneas do cliente.
Philippini(2009) nos mostra que, dentre as inúmeras possiblidades benéficas e
terapêuticas que o conto apresenta, está a de propiciar reflexões e insights, favorecer o
autoconhecimento, ativar o imaginário e aprender a usar a criatividade para situações
adversas.
Através do conto e de suas funções terapêuticas, poder-se-ia facilitar ao ouvinte
encontrar sua própria solução, através da escuta e da reflexão da narrativa daquela
história, que abrangeria seus conflitos internos em um determinado momento da
vida. (p.119).

Philippini (2009) nos lembra que a Arteterapia, através de suas expressões plásticas,
será o canal facilitador para que estas possibilidades tenham êxito. Os contos servirão de
estímulos geradores para ativação de seus conteúdos psíquicos inconscientes, permitindo,
assim, que possam ser trabalhados. Através do fazer artístico estará se promovendo uma
transformação simbólica do mundo do individuo, propiciando uma melhor elaboração e
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compreensão de suas questões internas e, assim, ele poderá descobrir, através de sua
criatividade e dos contos, ―um caminho para o encontro de si-mesmo‖ (ibidem, p.119).
E como nos diz Ciornai (2007), ―o terapeuta que se utiliza do contar histórias como
recurso arteterapêutico, precisa saber usar seu conhecimento, intuição e sensibilidade para
encontrar os contos que apropriadamente irão alimentar e estimular terrenos anímicos muitas
vezes desnutridos‖ (p.10); como também, delicadamente, ―servir de bálsamo e inspiração de
caminhos de cura para aquela dimensão mais ferida e magoada que, frequentemente bloqueia
e trava nosso existir‖ (p.10).
Nos próximos capítulos, aprofundarei aspectos relativos ao simbolismo e funções dos
contos, bem como do benefício de sua utilização no trabalho com homens que estejam
atravessando a chamada crise da meia idade.
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CAPÍTULO II
OS CONTOS

Imagem 4 – A pipa

Segundo Von Franz (1990), é nos contos de fada onde melhor se pode estudar a
psique. ―Contos de fada são a expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do
inconsciente coletivo‖ (p.9). Os contos têm um grande valor na investigação do inconsciente.
―Eles representam os arquétipos na sua forma mais simples, plena e concisa‖ (p.9). Ainda
segundo esta autora, cada arquétipo é um ―sistema energético relativamente fechado, a veia
pela qual correm todos os aspectos do inconsciente coletivo‖ (p.11). Franz ainda nos explica
que não é uma imagem estática, pois faz parte de um processo onde são incluídas todas as
imagens arquetípicas de uma maneira especifica; ―A energia psíquica de um ‗sistema‘
particular de um arquétipo está em relação com todos os outros arquétipos‖ (p.11).
Nos primórdios da humanidade, os homens não tinham uma escrita para registrar seus
contos, contudo, os antigos caçadores tinham sua arte; suas pinturas rupestres que nos contam
uma historia de funções masculinas, tais como a caça. Suas pinturas mostravam as cenas de
seu cotidiano, suas aventuras e lutas pela sobrevivência: sua própria história de vida. Ao ver
essas imagens, podemos supor que alguns se identificavam com o herói. Castro (2008) nos diz
que:
muito antes da palavra escrita o Verbo era falado, corria solto pelas cavernas, pelos
velhos mercados, nas rodas de fogo, nas encruzilhadas, entre viajantes e bandidos,
aventureiros e comerciantes. E, através dele eram transmitidas e conservadas as
aventuras do ser humano. (p.28).
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Segundo

Campbell ( apud CASTRO, 2008), ao contar histórias estamos procurando

harmonizar nossa vida com a realidade. ―Acrescenta ainda, sobre o tema que o que
procuramos através delas é a experiência de estarmos vivos, de modo que nossas experiências
de vida tenham ressonância no interior de nosso ser e da nossa realidade mais íntima, para que
realmente possamos sentir o enlevo de estarmos vivos.‖ (p.33).
Através da narração das historias faz-se contato com os conteúdos que estão no
imaginário. Giglio (1991) nos diz que ―como qualquer símbolo, os Contos nos falam primeiro
à imaginação. Esta é a sua porta de entrada, por onde podemos acessar partes mais profundas
de nosso Eu e até de nosso Inconsciente‖ (p.4). Permeando gerações de homens e mulheres,
os contos de fadas foram passando suas narrativas e, segundo Bly (1991), ―é certo que,
podemos confiar mais nas suas imagens do que naquelas criadas, por exemplo, por Hans
Christian Andersen‖ (p.2). Imagens de antigas histórias têm por objetivo serem, de forma
lenta, assimiladas pelo corpo e mente e continuam se desdobrando mesmo depois de
assimiladas; como diz Cléo Busatto (2006):
trazer para o coração o que estava na memória, e fazer da memória um coração,
numa relação com a narração original, no sentido de narração que se ouviu primeiro,
a que primeiro despertou no imaginário. Quando conto uma historia é a historia que
se narra através de mim. Eu me torno a historia. Eu me torno a minha própria
história. Ao trazer do coração para o corpo presente as histórias narradas e suas
significações ativa-se a instancia do recordar a si próprio, da experiência de vivida.
(p.13).

Ainda no pensamento de Busatto (2003), as histórias nascem no coração e,
poeticamente, vão tomando todos os sentidos ―devaneando, gaitando, até chegar ao
imaginário‖ (p.59). Esse é um grande aliado do coração na produção de imagens. ―Com o
coração a gente sente e vê com os olhos internos as imagens que nos fazem bem.‖ (p.59).
Ao lembrar ou ouvir o conto, o individuo faz uma ligação com seu interior e, como
disse Clarissa Pinkola Estés (1999),
uma vez ativados, os contos evocam um subtexto mais profundo na psique, uma
percepção que, através do inconsciente coletivo, chegou inata, seja antes, durante ou
no momento em que a primeira brisa acariciou o corpo úmido do bebe recém-saído
do ventre materno. Embora não saibamos o momento exato da infusão, sabemos que
a compreensão profunda da essência dos contos é claramente sentida pelo coração,
pela mente e pela alma do ouvinte. (p.12).

E acrescenta posteriormente: ―quando o corpo ouve contos, algo ecoa em seu interior.
Um forte viento dulce, o sopro doce que carrega o conto, revela os sentimentos íntimos que se
escondem sob sua superfície‖ (p.12).

Segundo a autora, os contos nos lembram de

informações essenciais sobre nossa vida anímica, informações essas que vamos perdendo
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durante nossa vida. Ela diz que: ―um conto convida a psique a sonhar com alguma coisa que
lhe parece familiar, mas em geral tem suas origens enraizadas no passado distante. Ao
mergulhar nos contos, os ouvintes reveem seus significados, ‗leem com o coração‘ conselhos
metafóricos sobre a vida da alma‖ (p.13).
No pensamento de Radino (2003), cada ouvinte pode presentificar o que é narrado,
porque em sua essência, as histórias falam dos mistérios da vida, e o que existe de ―verdadeiro
em suas narrativas é que, por intermédio de uma linguagem fantástica, eles procuram explicar
a existência humana‖ (p.44).
Complementando estas idéias Franz (1990) nos aponta que através dos mitos e das
lendas, podemos obter um conhecimento sobre as estruturas básicas da psique humana. ―Mas
nos contos de fada, existe um material consciente culturalmente muito menos específico e,
consequentemente, eles oferecem uma imagem mais clara das estruturas psíquicas‖ (p.25).
Ampliando o contexto das funções terapêuticas dos contos, Giglio (1991) afirma que,
a natureza motivadora por si mesma dos Contos de fada, deve-se, especialmente, à sua
linguagem simbólica. Através da Teoria dos Arquétipos ficamos sabendo porque aqueles
Contos nos tocam tão profundamente e nunca foram esquecidos. A autora diz que ―temos
neles as reproduções simbólicas das imagens arquetípicas da humanidade: o Grande Pai, a
Grande Mãe, o Sábio, a Sombra, o Ânimus, a Ânima, o Trickster, e outros‖ (p.6). Figuras com
as quais temos uma forte relação, pois se referem a ―instâncias psíquicas que nos habitam, e
com as quais devemos nos defrontar se almejamos amadurecer e nos tornar pessoas inteiras,
se queremos alimentar o processo de evolução de nossa própria Consciência‖(p.6).

Já Robert Bly (1991), nos lembra de que informações metafóricas como: voar para um
lugar onde possa passar o inverno, realizar a dança do acasalamento ou, ainda, saber fazer um
ninho, justo, numa arvore sem folhas ―estão armazenadas em segmentos do cérebro instintivo
do pássaro‖ (p.3). Como nós, seres humanos, estamos cientes do que poderíamos precisar no
enfrentamento de novas situações, ―acabamos por armazenar tal conhecimento fora do
sistema dos instintos; ficam guardados então nas histórias‖ (p.4). Essas, portanto, referem-se a
um reservatório onde ficam guardadas novas maneiras de reação, que podem ser adotadas em
ocasiões em que as formas convencionais ou habituais se desgastam.
Conforme Michelle e Massa (2010), sob o foco da ótica do senso-comum, os contos de
fadas, por muito tempo, carregaram o estigma de serem simples historias infantis,

16

―considerados como literatura ‗menor‘, frente à ‗adulta‘; por essa ligação com o público
infantil, atribuíram a eles um caráter de puerilidade‖ (p.2). Tais histórias, em que, geralmente,
os principais personagens envolvem-se em maravilhosas peripécias ficaram tidas, apenas,
como mero entretenimento destinado, tão somente, à infância. Estudos, porém, tanto no
campo da psicologia analítica como da psicanálise, acabaram por mostrar que, ―por baixo
dessa pseudo-puerilidade, os contos de fadas carregam marcas do mais profundo inconsciente
humano‖ (p.2). Aquelas histórias que possuem enredo de aparência infantil e simplória
escondem, na verdade, temas densos que remetem a complexos conflitos existenciais.
Quer entendamos um conto de fadas cultural, cognitiva ou espiritualmente – ou de
outras maneiras, como quero crer –, resta uma certeza: eles sobreviveram à agressão
e à opressão políticas, à ascensão e à queda de civilizações, aos massacres de
gerações e a vastas migrações por terra e mar. Sobreviveram a argumentos,
ampliações e fragmentações. Essas jóias multifacetadas têm realmente a dureza de
um diamante, e talvez nisso resida o seu maior mistério e milagre: os sentimentos
grandes e profundos gravados nos contos são como o rizoma de uma planta, cuja
fonte de alimento permanece viva sob a superfície do solo mesmo durante o inverno,
quando a planta não parece ter vida discernível à superfície. A essência perene
resiste, não importa qual seja a estação: tal é o poder do conto.(ESTÉS, 2005, p. 11).

Segundo Azevedo (apud NOGUEIRA,2008), as histórias ―trabalham aspecto do
fantástico e do maravilhoso‖ (p.69) que acabam por misturar-se ao concreto, ao real
vivenciado por todos nós, interna e externamente, oferecendo-nos roteiros que mapeiam
caminhos onde é possível vislumbrar recursos que amenizam nosso sofrimento.
nos deparamos com princesas que nascem mudas e recuperam sua voz quando
encontram o homem por quem se apaixonam. Pessoas que se deitam na cama e ficam
―adormecidas‖ até serem despertadas por um sentimento forte. Mães ou madrastas
que, ao notarem que suas filhas cresceram e tornaram-se mulheres, mandam matá-las.
Injustiças e transgressões. Gigantes que aprisionam moças em castelos. Irmãos que
mentem e traem. Pais que tentam desposar suas próprias filhas. Heróis tolos que
fazem tudo errado mas mesmo assim se dão bem. Moças ou moços que não
conseguem rir e se dispõem a se casar com alguém que saiba alegrá-los. Traições,
ciúmes, orgulhos, mentiras, vaidades, invejas e ódios. (AZEVEDO apud NOGUEIRA,
2008, p.69).

Há três grandes trajetórias iniciáticas: a humana, a feminina e a masculina; e para
percorrê-las podemos apreender instruções especificas no vasto celeiro das histórias,
conforme sugere Robert Bly (1991). Reforçado por Nogueira (2008), que considera ser
possível tomá-las como movimentos de uma única dança, ―com passos e ritmos peculiares‖
(p.71) em cada um deles; podendo, ainda, considerar que existam histórias de âmbito mais
genérico e outras que cuidam de rituais iniciáticos mais específicos do universo feminino e
tantas outras que reverberam de maneira mais profunda nas entranhas do mundo masculino
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por falarem de seus ferimentos característicos. Contudo, todas elas fazem com que ―nossas
águas internas‖ (p.71) sigam para uma única região e ai se misturem e se integrem ao todo
trazendo, enfim, a possibilidade de novas escolhas e transformações.
Giordano (2007), acrescenta que por meio de sua narrativa, os contos possuem uma
função terapêutica e transformadora, na medida em que pode ser ―um caminho (possibilidade)
para ampliação da consciência e, mais do que isso, uma possibilidade para transformação e
cura‖(p.132). Os contos nos auxiliam a conhecer e assumir nossa história, mostrando os
caminhos a tomar e a partir de então, possibilitando alcançar o tão sonhado amadurecimento
emocional. A autora nos sinaliza que, assim, ―temos a oportunidade de reelaborar nossos
dramas quando da construção da nossa própria subjetividade.‖ (p.132).
Jung, nas palavras da Dra. Nise da Silveira (1986), também se ocupou de investigar as
potencialidades terapêuticas dos contos:
os contos de fada, do mesmo modo que os sonhos, são representações de
acontecimentos psíquicos. Mas, enquanto os sonhos apresentam-se sobrecarregados
de fatores de natureza pessoal, os contos de fada encenam os dramas da alma com
materiais pertencentes em comum a todos os homens. (p.119).

Podemos então supor, que os contos têm origem em uma camada profunda do
inconsciente que é comum a todos os homens, independente de raça ou cultura. Conforme nos
diz Jung:
do mesmo modo que o corpo humano apresenta uma anatomia comum, sempre a
mesma, apesar de todas as diferenças raciais, assim também a psique possui um
substrato comum. Chamei a este substrato inconsciente coletivo. Na qualidade de
herança comum transcende todas as diferenças de cultura e de atitudes conscientes, e
não consiste meramente de conteúdos capazes de tonarem-se conscientes, mas de
disposições latentes para as reações idênticas. Assim o inconsciente coletivo é
simplesmente a expressão psíquica da identidade da estrutura cerebral independente
de todas as diferenças raciais. (JUNG, apud SILVEIRA, 1986, p.72).

Silveira (1986) nos lembra que o inconsciente coletivo nada mais é que o acúmulo das
experiências vividas por todas as espécies, passadas, hereditariamente, para nós, através de
todos os tempos. Cada uma dessas experiências recebe o nome de arquétipo que representam
―possibilidades herdadas para representar imagens similares, são formas instintivas de
imaginar. São matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes tomam forma.‖
(p.77). Complementando:
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Imaginar parece que produz a capacidade de falar. Falar, ouvir, imaginarnovamente, de novo, outra vez – uma verdade emocionalmente experimentada.
Transformar o que se ouviu em visão do dito. (GIORDANO, 2007, p.48).

E finalizo esta seção com Busatto (2003), ―e assim foi durante séculos, e continua
sento até hoje: histórias existem para serem contadas, serem ouvidas e conservarem aceso o
enredo da humanidade.‖ (p.17). Com Giordano (2007), ―o conto é uma manifestação
hierofânica porque suscita no ouvinte o seu próprio criador. O conto possibilita a meditação,
apresenta-se sob metáforas, e estas são reveladoras daquilo que precisa ser revelado.‖ (p.151).
E reforço todos estes pressupostos com o dizer de Giglio (1991), ―Os Contos Maravilhosos
falam de uma única coisa, da Transformação e do preço que ela custa. Portanto, falam
exatamente do nosso processo vital e espiritual‖

2.1 – O Mito.

Imagem 5 – O Mito.
Para a razão o fato de "mitologizar" é uma
especulação estéril, enquanto que para o coração e
a sensibilidade está atividade é vital e salutar:
confere à existência um brilho ao qual não se
queria renunciar.
C.G. Jung

Nessa seção estaremos abordando, alguns aspectos mitológicos, por serem
complementares a compreensão da utilização dos trabalhos com os contos, na medida em que
contêm, também, representações arquetípicas referentes aos desafios da individuação.
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No dizer de Brandão, citado por Boechat (2008), ―a palavra mitologia deriva do grego
miéin, manter a boca e os olhos fechados. A expressão é oriunda dos antigos mistérios de
iniciação. Derivados de miéin são também: mystérion, (mistérios) e mystes, palavra que
designa os neófitos nos mistérios, ou seus iniciados (BRANDÃO, 1986)‖ (P.3).
No Dicionário Crítico de Análise Junguiana¹, encontramos a seguinte definição:
Os mitos são histórias de encontros arquetípicos. Como o conto de fadas é análogo
às atividades do complexo pessoal, o mito é uma metáfora para atividades do
arquétipo per se. Como seus ancestrais, concluía Jung, o homem moderno é um
fazedor de mitos; ele reencena dramas antiquíssimos baseados em temas
arquetípicos e, através de sua capacidade de consciência, pode se libertar de sua
influência compulsiva.

Os mitos são, geralmente, histórias feitas para explicar o universo, fenômenos naturais
e qualquer outra coisa mais complexa que explicações simples não são atribuíveis. Num
sentido mais amplo, como diz Byington (1988), ―delineiam padrões para a caminhada
existencial através da dimensão imaginária‖ (p.9). Mas nem todos os mitos têm esse propósito
explicativo. Em comum, a maioria dos mitos envolvem uma força sobrenatural ou uma
divindade, mas alguns são apenas lendas passadas oralmente de geração em geração. Segundo
Boechat (2008),
o mito está, portanto, associado de forma definitiva ao misterioso e ao que não pode
ser expresso pelo discurso lógico da consciência: ao mundo do logos propriamente
dito. O mito seria uma roupagem ou um escafandro com o qual o homem das
sociedades tribais se veste para entrar no mundo exterior. (p.11).

Sales (1998) também nos diz que ―os mitos e os sonhos descrevem, de forma
simbólica, os pilares sobre os quais se constitui uma cultura e se sustenta a existência. Ambos
são manifestações da linguagem eterna, atemporal e não geográfica da psique humana.‖
(p.22). No dizer de Giordano (2007):
o mito explica o nascimento das coisas e do universo, por sua narrativa fica explicita
a noção de que aquele que o relata nele acredita inteiramente. Mito é uma narrativa
sobre os deuses e os personagens naturais, a origem dos corpos celestes, os vários
traços de passagens terrestres, a destruição do mundo e sua renovação e os seres que
criaram as coisas e o mundo tal qual são atualmente. São narrativas sobre fatos não
históricos ou não comprovados pela historicidade, mas de fundamental importância
para que compreendamos. (p.51).

No pensar de Giordano (2007), os contos vêm, durante séculos, servindo como
expressão do pensamento mítico e desempenhando um importante papel na elaboração da
_______________________
1.Disponíveil no site, www.rubedo.psc.br/dicjung
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própria vida do individuo e em seu processo de individuação. Os mitos, juntamente com os
contos de fada, através de suas narrações, estimulam a revitalização dos processos
inconscientes e ―abrem para o indivíduo as questões primordiais da vida‖ (p.56)
restabelecendo, assim, uma conexão entre consciente e inconsciente. Segundo Campbell
(1991),
Mitos são historias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação, através
dos tempos. Todos nós precisamos contar nossa história, compreender nossa
história. Todos nós precisamos compreender a morte e enfrentar a morte, e todos nós
precisamos de ajuda em nossa passagem do nascimento à vida e depois a morte.
Precisamos que a vida tenha significação, precisamos tocar o eterno, compreender o
misterioso, descobrir o que somos. (p.05).

A mesma autora nos sinaliza que no ato de criação dos mitos é possível que os
indivíduos se organizem interiormente; à medida que são narrados, ―auxiliam no
desenvolvimento de potenciais internos e criativos, propiciando ao individuo um
conhecimento mais profundo de si mesmo e do mundo‖ (ibidem, p.50) que o rodeia, por
entrar em contato com forças primordiais da raça humana que conduzem a saberes sobre o
desenvolvimento da mesma. A autora cita Mircea Eliade:
mitos fazem parte de uma categoria particular de criações espirituais da humanidade
arcaica que denunciam a ordem de um mundo encantado, cujos poderes escapam às
nossas capacidades de explicações. Trata-se, portanto de algo que nem pode ser
completamente compreendido pela razão, mas que é capaz de representar a
transcendência do principio de toda criação. (Eliade apud GIORDANO, 2007, p.50).

Segundo Philippini (2008), ―tanto os mitos como os contos de fadas contêm
mitologemas que expressam o percurso da individuação e funcionam como âncoras e
sinalizações para o percurso terapêutico.‖(p.35).
Abordando a temática mítica Junito de Souza Brandão (1988) também nos diz que:
O mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é efetivamente
uma representação coletiva, que chegou até nos através de varias gerações. E, na
medida em que pretende explicar o mundo e o homem, isto é, a complexidade do
real, o mito não pode ser logico: ao invés, é ilógico e irracional. Abre-se como uma
janela a todos os ventos; presta-se a todas as interpretações. Decifrar o mito é, pois,
decifrar-se. E, como diz Roland Barthes, o mito não pode, consequentemente, ―ser
um objeto, um conceito ou uma idéia: ele é um modo de significação, uma forma‖.
Assim, não se há de definir o mito ―pelo objeto de sua mensagem, mas pelo modo
como a profere‖ (p.36).

Jung encontrou na mitologia as conexões psíquicas necessárias para a compreensão
dos significados dos sonhos e, afirmava que as condições prévias para a formação do mito
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estão, devido aos conteúdos do inconsciente coletivo, representando aspectos profundos da
estrutura da psique.
Campbell (apud Boechat, 2008), nos diz, ―buscando ter uma visão mais abrangente do
mito para o homem, Joseph Campbell nos mostra quatro abordagens possíveis para o mito‖
(p.1). Segundo Boechat (2008), a abordagem cosmológica do mito que dá sentido à própria
ordem do mundo. Perguntas como, por exemplo: ―qual o sentido de nossa existência?‖ (p.1),
não podem ser respondidas, simplesmente, por uma visão racionalista. Na questão metafísica,
procuramos dar explicações sobre a realidade e a essência das coisas do mundo, explicações
essas, que são satisfeitas pela mitologia.
A abordagem sociológica, onde o mito ocupará um papel ―estruturante e central na
sociedade humana‖ (p.2). E, quanto à questão psicológica, é fundamental, o homem entenderse a si mesmo para que ele possa entender o cosmos e a natureza ao seu redor, para ―inserir-se
em uma ordem social significativa.‖ (p.2).
A imagem é a linguagem fundamental da alma e os símbolos são a chave para a
compreensão das imagens. Os mitos, por sua vez, são estórias simbólicas que se
desdobram em imagens significativas, que tratam das verdades dos homens de todos
os tempos. Daí decorre que C.G. Jung tenha proposto com ênfase o que chamou de
mythologein - mitologizar - a psique para melhor compreensão de seus processos.
Ele enfatizou também que cada pessoa deveria descobrir o seu mito pessoal para
compreender seu papel no mundo e seu destino. (BOECHAT, 2008, p.3).

Em relação ao aspecto pedagógico do mito, Campbell (1990) nos diz que,
as informações, provenientes dos tempos antigos, que têm a ver com os temas que
sempre deram sustentação à vida humana, que construíram civilizações e
enformaram religiões através dos séculos, têm a ver com os profundos problemas
interiores, com os profundos mistérios, com os profundos limiares da travessia, e se
você não souber o que dizem os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por
sua conta. Mas assim que for apanhado pelo assunto, haverá tal senso de
informação, de uma ou outra dessas tradições, de uma espécie tão profunda, tão rica
e vivificadora, que você não quererá abrir mão dele. (p.4).

O autor ressalta que ao ler os mitos, ―eles ensinam que você pode se voltar para
dentro, e você começa a captar a mensagem do símbolo‖ (p.6).
Pode-se supor, portanto, que os mitos nos ajudam a compreender e dar significação às
coisas que estão ao nosso redor e aos processos que vivemos, interiormente. Os contos são
peças primordiais no processo de individuação e na integração do consciente com o
inconsciente.

22

Em relação a estes temas míticos e sua relação com as histórias, no dizer de Bussato
(2006), ―a contação de historias é um instrumental capaz de servir de ponte para ligar as
diferentes dimensões e conspirar para a recuperação dos significados que tornam as pessoas
mais humanas, íntegras, solidárias, tolerantes, dotadas de compaixão e capazes de ‗estar
com‘‖ (p. 12). No que é complementada por Giordano (2007), que afirma que o homem
continua na eterna busca sobre saber sobre ele mesmo, seus valores e seu lugar no universo,
―da mesma maneira que eternamente necessita ouvir e contar histórias na busca de se
compreender.‖ (p.54). O que é extensamente comprovado no conteúdo das narrativas míticas.
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CAPÍTULO III
A CRISE DA MEIA-IDADE COMO JORNADA MÍTICA

Imagem 6 – A Crise.

Toda criança quer crescer e ser um homem grande.
Todo homem grande sonha em ser um rei poderoso. Todo
rei poderoso deseja ser deus. Somente Deus quis ser
Criança.

Leonardo Boff

3.1 - Passando pela crise.

Neste capítulo serão apresentados alguns aspectos da chamada crise da meia-idade
masculina, bem como conceitos junguianos de Individuação, Sombra e Anima, fundamentais
para o entendimento desta crise.

24

Segundo Daryl Sharp (1995), aqueles que se encontram na crise da meia-idade, são
apanhados nas garras de uma necessidade interior, um ―imperativo psicológico para
empreender a jornada da autodescoberta‖ (p15); processo reconhecido também por James
Hollis (1995), que em seu livro ―A passagem do meio, da miséria ao significado da meiaidade‖, de onde foram retiradas a maioria das reflexões dessa sessão, ratifica Sharp, quando
diz que a crise da meia-idade é a ―ocasião de redefinirmos e reorientarmos a personalidade‖
(p.9).
Para seguir nesta investigação será importante conceituar o que é a crise da meiaidade, o que será fundamentado por Mello (2010), que nos aponta que a crise da meia-idade é
um período no qual o homem começa a confrontar sua noção de finitude e a questionar as
escolhas feitas durante a vida, e, até o próprio sentido da mesma. Dá-se conta de que a
imortalidade da alma não anula o perecimento do corpo e, surpreso e assustado, diante das
limitações físicas que começam a surgir nessa etapa aliadas às mudanças na própria imagem
que, diante do espelho, mostra-lhe ―cicatrizes‖ oriundas de suas vivências até então, inicia, a
maior parte das vezes, com medo e resistência, o mergulho profundo que, chegando ao final, o
levará a um crescimento interno, e, obviamente, ao alcance de sua maturidade plena como
individuo. Assim, sabendo ou não, ele está se aprofundando mais em seu processo de
individuação, que lhe proporcionará uma psique mais consciente, levando-o a um maior
equilíbrio e a um possível encontro com o si-mesmo. Não é um caminho fácil; às vezes, é
cheio de sofrimentos, mas como nos ensina Victor E. Frankl (2009),
quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que
ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do
sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva
em todo o cosmo dentro deste destino sofrido. Ninguém pode assumir dela o
destino, e ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento. Mas na maneira como ela
própria suporta esse sofrimento está também a possibilidade de uma realização única
e singular (p.103).

Este mesmo autor posteriormente complementa:
esse fato de cada indivíduo não poder ser substituído nem representado por outro é,
no entanto, aquilo que, levando ao nível da consciência ilumina em toda sua
grandeza a responsabilidade do ser humano por sua vida e pela continuidade da vida
(Ibidem, p.105).

É sabido que Jung apreciava o atendimento a clientes que estivessem vivenciando a
crise da meia-idade, processo que ele descreveu como metanóia (palavra grega que significa
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"mudança"), porque nesta fase da vida buscavam uma realização mais espiritual do que
material, conscientes que eram dos vínculos a serem cortados e, assim, imbuídos de um
pensamento mais maduro, persistindo no propósito de chegar a um autoconhecimento
definitivo, permitindo-lhes alcançar a plenitude implícita no processo de individuação –
momento em que poucos seres humanos têm a possibilidade de chegar, posto que, para isso,
necessário é: ter coragem, discernimento e lucidez que lhes permita perceber os sinais que lhe
são apresentados pela vida em si.
A este respeito explicam Moore e Gillette (1993):
o que permite a um guerreiro alcançar a clareza de um pensamento é viver
consciente da iminência da própria morte. Ele sabe que a vida é frágil e curta. Um
homem sobre a orientação do Guerreiro sabe que seus dias estão contados. Em vez
de deprimi-lo, essa consciência faz com que haja um grande fluxo de energia vital e
o leva a vivenciar intensamente a sua vida, de uma forma que só ele conhece. (p.80).

Segundo Jung ( apud Paula,2010), a primeira metade de sua vida o homem procura
estabelecer-se no mundo, cortando os possíveis vínculos com a infância e, indo ao encontro
de um parceiro sexual para, a partir dai, iniciar uma nova família. Nesse momento ele está
percorrendo o caminho do herói, mas, para que possa crescer e alcançar a individuação, faz-se
necessária a morte desse mesmo herói; embora pareça uma dicotomia, não o é. Essa morte ou
sacrifício, simboliza a conquista da maturidade na forma de renascimento pelo processo de
individuação, entrando, assim, em contato com o self. Basta pensarmos na Fênix que renasce
plena e bela das próprias cinzas. Portanto, a fase que ora estudamos, muito bem denominada
por Hollis (1995) como a ―passagem do meio‖ (p.9), apresenta-se como oportunidade única
de reexaminar nossa existência e caminhada e fazer a pergunta decisiva e assustadora, que é:
―além de minha própria história dos papéis vividos, até agora, quem realmente, sou eu?”. Ou
seja, a busca definitiva, através de um profundo e corajoso mergulho psíquico, em busca do
verdadeiro eu, isto é, de nossa essência mais profunda.
Essa ―passagem do meio‖ nada mais seria que a ocasião pertinente da redefinição e
reorientação da personalidade – rito de passagem entre a adolescência vivida de forma
prolongada nessa primeira idade adulta e o inevitável encontro com a velhice e a mortalidade,
inexorável fim de todos nós.
Ainda sobre sacrifícios, Savaglia (2010) nos lembra de que Jung usava esse termo
para designar a renúncia de uma atitude psicológica em prol de outra com um significado
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mais profundo e abrangente. O processo, por vezes muito sofrido, imposto pela metanóia
(palavra grega que significa mudança), daria, segundo a visão do médico suíço, frutos que
levariam o homem rumo a sua completude.
Nem sempre é fácil passar por esses sacrifícios, perdas e perceber que algo está
nascendo em seu lugar. Savaglia (2010) nos diz que para as mulheres é um pouco diferente:
ainda que apresentem inúmeras crises existenciais durante a vida, elas têm uma ―maior
capacidade de sintetizar e se adaptar às situações‖. Mais do que os homens, por questões de
permissão, cultural utilizam a sensação e a intuição na maior parte das vezes, e, assim, a
desestruturação causada pela crise é bem menor do que aquela vivida pelos homens; esses
costumam vivê-la de forma muito individual e, portanto, fechada, sem se dar conta de que tal
situação afeta todos aqueles que estão a sua volta. Já no caso das mulheres há toda uma
preocupação em preservar família e amigos próximos, posto que seu nível de consciência
poderá ser mais diferenciado.
Geralmente, a crise se dá quando o homem reconhece a dor gerada por tais perdas; a
partir daí, sai em busca das explicações que possam amenizar essas dores e, com isso, vindo a
alcançar plena harmonia interior. Hollis (1995) diz que ―reconhecer a inevitabilidade da
mudança, e seguir seu fluxo, é uma sabedoria sutil e necessária, mas nossa tendência natural é
resistir à destruição daquilo que conseguimos realizar‖. (p.31). Mais adiante complementa:
sem a visão tribal dos deuses, e, portanto da sua rede espiritual, os indivíduos de
hoje estão à deriva e sem orientação, sem modelos e sem ajuda para atravessar os
diversos estágios da vida. Desse modo, a passagem do meio, que exige a morte antes
do renascimento, é frequentemente vivenciada de forma assustadora e separadora,
pois não existem ritos de passagem e quase nenhuma ajuda dos companheiros que
estão igualmente à deriva-(Ibidem, p.32).

Na primeira metade da existência, lutamos por nos abrir ao que está fora, privilegiando
as mediações do corpo e do próprio ativismo. Assim, pretendemos achar nos outros, nos fatos
e/ou situações, o sentido de nossas vidas, mas que, obviamente, não se encontra, senão, dentro
de nós mesmos.
Agitação e, relacionamentos sociais são ingredientes, equivocadamente, utilizados
nesse período para construir um ―eu‖ fortalecido que nos permita ―atravessar‖ esse mundo de
maneira menos perigosa.
Gastamos uma energia absurda na tentativa de nos adaptarmos, forçosamente, a um
estilo de vida efêmero, externo e passageiro. Muitos sucumbem nessa tentativa insana de
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adaptação ao meio. Mais cedo do que se imagina, é chegado o momento em que o ―eu‖ é
obrigado a olhar para outra realidade muito mais intensa e profunda que o mundo exterior; é
quando precisa, inevitavelmente, olhar para dentro de si mesmo.
Dar-se conta de existência desse mundo desconhecido e submerso requer coragem!
Não é nada fácil ―abrir os olhos‖ e encará-lo. É bastante difícil manipular aquilo que não
vemos; mas, querendo ou não, esse mundo nos habita apesar de nossa ignorância quanto a ele.
Os profissionais que atuam na linha da psicologia profunda sabem que a capacidade de
crescimento, depende, fundamentalmente, da possibilidade do individuo interiorizar-se,
assumindo responsabilidade pessoal; não havendo coragem para tal, não é possível que
realizemos revisão alguma sobre nossa caminhada.
O convite da passagem do meio nada mais é do que o convite para que nos tornemos
conscientes, aceitando a responsabilidade pelo restante, das páginas a serem escritas em
nossas vidas e que sejamos capazes de nos arriscar, enfrentando a grandeza do existir.

3.2 - A Projeção, a Sombra e a Anima.
Hollis (1995) nos mostra que a projeção é um mecanismo fundamental da psique;
estratégia originária do fato de que aquilo que é inconsciente é projetado (projeção: oriundo
do latim pro+jacere=atirar à frente, p.38). Segundo Jung,: ―a razão psicológica genérica da
projeção é, sempre, um inconsciente ativado que busca expressão‖(HOLLIS,1995,p.38), e,
declara em uma de suas obras que a projeção nunca é formada; ela acontece, está
simplesmente presente.
Diante do terrível mundo exterior e da imensidão desconhecida do interior,
naturalmente, projetamos nossa ansiedade sobre nossos pais, por julgarmos que sejam
oniscientes e onipotentes. Hollis (1995) nos lembra da possibilidade de que não exista tarefa
mais importante no período da meia-idade do que a ―separação dos complexos materno e
paterno‖ (p.86), pelo simples motivo de que essas poderosas influências sustentaram o falso
―eu‖ (p.86), a identidade provisória adquirida durante a primeira idade adulta. A necessidade
de encontrar a própria identidade é essencial, na meia-idade; de outra forma, a segunda
metade da vida permanecerá dominada pelas fantasias.
Segundo Hollis (1995), no que se refere a perda e a retirada das projeções, é possível
perceber que, frequentemente, as grandes perdas ocorrem, justo, na meia-idade: as crianças de
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nossas vidas crescem e seguem seus próprio caminhos, ―amigos falecem, divórcios causam
devastação‖!(p.141) A perda desse outro, tão necessário, pode ser aterrorizante para nossa
existência, assim como o seria, para a criança, a perda da mãe ou do pai.
Certas pessoas sentem-se livres a partir de um divórcio ou com a saída dos filhos, de
casa; outras não. Honrar os relacionamentos, vivendo plenamente os fins dos mesmos e, suas
consequentes perdas é fundamental. Ao reconhecer a perda recuperar a energia que
investimos, em determinados momentos da vida, fora de nós mesmos, ela (a perda) torna-se
disponível como alavanca para nos alçar ao estagio seguinte da jornada. Segundo Hollis
(1995): ―quando não nos sentimos solitários por estarmos sozinhos, é porque alcançamos a
solitude. O medo nos mantém afastados desse encontro essencial com nós mesmos‖ (p.141).
Na sombra está o conteúdo que nos é vital, porém problemático – raiva e sexualidade,
com certeza – mas também, alegria, espontaneidade e, sobretudo, a chama criativa, ainda não
aproveitada de forma plena.
Exigências sociais, a começar por nossa família de origem, dividem os conteúdos
psíquicos o que faz com que a sombra se estenda. Portanto, a confrontação com a sombra e
sua integração promovem a cura da divisão neurótica e uma programação de crescimento.
Jung( apud HOLLIS,1995), concluiu que.
Embora até aqui se tenha acreditado que a sombra humana era a origem de todo mal,
podemos afirmar agora, com base numa investigação mais profunda, que ela não
consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas que também exibe
muitas qualidades boas, como instintos normais, reações apropriadas, insights
realistas, impulsos criativos, etc. (p. 59).

Vale observar que, ao ―ensinarem‖¹ a alguém que a raiva é um pecado ou falha moral,
a pessoa se vê em situação constrangedora, ao experimentar tal sentimento. No entanto,
―quando reconhecida e canalizada, a raiva pode ser um estimulo para a mudança‖ (p.60).
Na meia-idade, quando alcançamos certo nível de consciência, não é mais possível nos
enganarmos; aqui, tal capacidade se esgota. O encontro com nossas qualidades, tidas como
inferiores, pode ser doloroso mas o fato de as reconhecermos, faz com que sua projeção sobre
os outros comece a se retrair.
__________________________________
1 Destaque do autor.
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O compromisso com nós mesmos significa, também, a atitude do saber recuar e
recolher o que foi deixado para trás, como o talento não aproveitado, ou as esperanças dos
tempos da infância. Nessa fase da vida (a meia-idade) é essencial que consigamos permissão
para viver a própria realidade. O fato de sermos mortais, de ser o tempo limitado, serve de
poderoso incentivo para que sejamos nós mesmos, de forma mais completa.
Nesta etapa ocorre a revolta da sombra, um esforço neutralizante realizado pelo simesmo no intuito de devolver à personalidade o seu equilíbrio. Através do, ―declínio do
mundo da persona‖², aprendemos sobre a vida provisória que vínhamos vivendo. Integrar as
verdades interiores agradáveis, ou não, é necessário para que surja uma nova vida e para a
restauração da finalidade do viver e da compreensão.
Segundo Hollis (1995) a passagem do meio é mais uma ―experiência psicológica do
que um evento cronológico‖ (p.24). Chronos e Kairos (palavras gregas para ―tempo‖)
observam tal distinção. O primeiro termo refere-se ao tempo sequencial, linear; já kairos seria
o tempo revelado em sua dimensão ―mais profunda‖ (p.25). Tal passagem acontece quando a
pessoa se vê obrigada a encarar sua vida como algo mais do que, apenas, mera sucessão de
anos. Quando lançada em direção à consciência, ―uma dimensão vertical – kairos- intercruza
o plano horizontal da vida‖ (p.25). Vislumbra-se, então, uma perspectiva bem mais profunda
do existir e somos capazes de perguntar: quem sou eu e para onde estou indo?
Deixar de ficar consciente na segunda metade da vida significa cometer um crime
imperdoável! Vários sintomas ou experiências importantes que exprimem o apelo da
passagem do meio ocorrem de forma autônoma, fora da vontade do ego; transpiram,
silenciosamente, dia após dia, perturbando o sono da criança interior que quer o conhecido e
preza a segurança acima de tudo. Representa de forma inevitável, o movimento da vida em
direção a sua realização desconhecida, processo teleológico, que serve à natureza e seus
mistérios, não mais priorizando os meros desejos de um ego nervoso.
Após tomar consciência de suas projeções e de sua sombra, também terá de confrontar
sua anima, a representação psíquica do feminino no homem; a responsável pelas suas
mudanças de humor. Sua primeira representante da anima é a mãe e, depois essa imagem
passará para as outras mulheres, com quem manterá um relacionamento amoroso. É muito
importante para o homem a retirada da mãe como representante da anima e, caso isso não
___________________________________
2 Destaque do autor.
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ocorra, acabará por transferir tal imagem para as mulheres, exigindo das mesmas um
comportamento similar ao desempenhado pela função materna.
A este respeito Nise da Silveira (1974) ressaltou o desamparo sofrido pelo homem ao
confrontar sua anima, e completa:
na primeira metade da vida a anima projeta-se de preferencia no exterior, sobre seres
reais, estando sempre presente nas problemáticas do amor, suas ilusões e desilusões.
Mas, na segunda metade da existência, quando o jogo dessas projeções vai se
esgotando é a mulher dentro do homem, durante anos reprimida (porque no
consenso coletivo um homem nunca deve permitir que o sentimento influa na sua
conduta), quem penetra na sua vida sem ser chamada. (p.94).

Esse princípio, quando não compreendido corretamente, pode causar muita
desestruturação, provocando avassaladoras crises, e, se há a compreensão do mesmo, além de
um olhar mais atento às suas manifestações, a anima poderá tornar-se uma função psicológica
da mais alta importância e, nas palavras de Nise da Silveira : ―Função de relacionamento com
o mundo interior, na qualidade de intermediaria entre consciente e inconsciente, função de
relacionamento com o mundo exterior na qualidade de sentimento conscientemente aceito‖
(ibidem,p.96).
Portanto, quando a insatisfação, a perplexidade e o desanimo que sentimos nessa etapa
nos acometem de um profundo temor e percebemos tais sinais como um chamado a uma nova
vida de maior integração e profundidade, estamos, sim, chegando ao caminho da plena
individuação.

3.3 - Individuação.

Se trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que
está dentro de ti te salvará. Se não trouxeres à tona o que
está dentro de ti, o que não trouxeres à tona te destruirá.
São Tomé (Século I)

Dentro da obra de Jung, o conceito de individuação talvez seja o elemento mais
importante. Para ele, individuar-se é ―tornar-se si mesmo‖, atingindo os potenciais próprios.
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Assim, a individuação é um processo espontâneo de amadurecimento, por meio do qual o
indivíduo se torna aquilo que está ―destinado‖ a ser, desde o início de sua existência. A
grande tarefa do ser humano é descobrir quem realmente é; a partir de então, está iniciado o
processo de individuação.
Se quisermos uma vida mais plena, ao chegarmos à meia-idade, temos que
compreender os limites dentro dos quais fomos criados. Desfazer-se dos mesmos não é uma
tarefa fácil; é um obstáculo que temos de transpor para encontrarmos nosso caminho. As
velhas estratégias usadas para desviarmos de nossos questionamentos interiores não surtem
mais efeito. A pressão interior aumenta, e, com isso, nos torna mais consciente das causas de
nosso sofrimento. Sofrimento, esse, que nos leva a uma nova consciência. Segundo Nise da
Silveira (1974), é: ―precisamente no confronto do inconsciente pelo consciente, no conflito
como na colaboração entre ambos, é que os diversos componentes da personalidade
amadurecem e unem-se numa síntese, na realização de um individuo especifico e inteiro‖.
(p.87).
Precisamos olhar para nossos conteúdos internos sem preconceitos e dando-lhes a
devida importância, pois através deles, estabeleceremos uma ligação com nossa verdade
interior e, assim, será possível sentir seu efeito benéfico. Citando mais uma vez Nise da
Silveira (1974): ―para completar-se terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com
tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam estas as conotações de
bem ou de mal, sejam escuras ou claras‖ (p.88).
Para passarmos por uma transformação na meia-idade, precisamos ter consciência que,
geralmente, não damos o devido apoio aos nossos conteúdos internos e, com isso, estamos
nos afastando cada vez mais de um caminho que já existe internamente. Somente quando
entramos em contato com os conteúdos sombrios é que nos tornamos nós mesmos e
alcançamos um equilíbrio. Hollis (1995) diz:
O conceito de individuação representa o mito de Jung para a nossa época, no sentido
de conjunto de imagens que guiam as energias da alma. Simplesmente descrita, a
individuação é a imposição evolutiva de cada um de nós de nos tornarmos a nós
mesmos o mais completamente que formos capazes, dentro dos limites que nos são
impostos pela nossa sina. (p.133).

Na primeira metade da vida, temos como meta o fortalecimento do ego para,
posteriormente, deixarmos nossos pais e ingressarmos em uma nova vida adulta. Na segunda
metade da vida, fortalecidos, empreenderemos a mais ampla jornada da alma.

32

Segundo Hollis (1995), ninguém pode dizer onde a jornada nos levará. Sabemos
apenas que precisamos ser responsáveis pelos caminhos por nós escolhidos, e que ―o caminho
tomados por outras pessoas não serve necessariamente para nós, e que aquilo que em última
análise estamos buscando repousa dentro de nós e não lá fora.‖ (p.159).
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CAPÍTULO IV
OS CONTOS NA MEIA-IDADE MASCULINA

Imagem 7 - O Guerreiro.
Não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis
de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é
conhecido em toda sua extensão. Temos apenas que seguir a trilha
do herói, e lá, onde temíamos encontrar algo abominável,
encontraremos um deus. E lá onde esperávamos matar alguém,
mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe,
iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde
pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo.
Joseph Campbell

Esse capítulo aborda alguns aspectos dos contos em relação a um grupo específico:
homens que se encontram na chamada crise da meia-idade. Os autores que serviram de guia
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para a maioria das reflexões nessa caminhada foram, principalmente, Robert Bly(1991) e
Allan Chinen(1998).

4.1 Contos de homens.
―O processo do autoconhecimento é fundamental para o fortalecimento da auto-estima
que, por sua vez, é imprescindível para o desencadeamento do processo de libertação da
criatividade que reside em cada ser.‖ Conforme afirma Vargas(2008). Esse processo nos leva
a vários caminhos e, segundo Jung, não se pode mostrar um caminho a alguém sem que se
tenha passado por ele. Ao produzir as imagens que ilustram os contos nessa seção, foi o que
fiz, pois eu estava passando pelos caminhos; passando pela minha crise da meia-idade, com
todos os questionamentos que vem juntos, tentando um caminho lúdico, e, consequentemente,
menos dolorido na travessia da mesma, indo em direção à minha individuação.
Os ―Contos de Homens‖, como os denomina Chinen(1998), são ―bastante incomuns e
dificilmente conhecidos‖(p.12) já que os ―editores, em sua maioria, dirigem os contos de fada
para as crianças, apagando ou denegrindo os papéis dos adultos‖ (p.12), o que não anula a
possibilidade de usá-los como recurso para um melhor entendimento desta etapa da vida tão
crucial que é a passagem do meio; onde os elementos fundamentais da alma masculina, ali,
estão contidos e trazidos à tona. Nas palavras do autor: ― na maior parte da história e para
muitas culturas tradicionais ainda hoje, os contos de fadas eram contados por adultos e para
adultos.‖(p.12) e mais adiante esclarece que ―nos velhos tempos, os contos de fada eram
levados a sério e, até, usados em cerimônias de cura e ritos de iniciação(p.12). Posteriormente
complementa:
essa é a vantagem dos contos: eles contêm mais experiência do que qualquer homem
pode obter no tempo de uma vida. Os contos são um legado de homens que já se
foram, proporcionando um mapa para todos os que espiam ansiosamente à
frente.(p.14).

Chinen(1998) nos diz que, ―na verdade, os contos de homens rompem de modo
impressionante com os valores masculinos tradicionais‖(p.15), chegando a fazer zombaria
quanto aos heróis e patriarcas; tal ruptura faz com que o homem tenha mais consciência de
outras imagens da masculinidade, que irão além da visão heróica e patriarcal na juventude,
podendo entrar em contato com seus sonhos e temores mais secretos.
Segundo o mesmo autor, as histórias de homens geralmente começam com temas
masculinos convencionais, passando para imagens de anima e, somente então, voltam-se para
o masculino profundo. A história russa ―Vá não sei pra onde, trazer não sei o quê‖, começa
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com o soldado-artilheiro e passa para sua mágica esposa-anima e família, antes de chegar a
Shmat Razum, o masculino profundo. Na Odisséia, Odisseu começa como um vitorioso
guerreiro mas perde seus navios e agarra-se a ―poderosas figuras de anima, representadas por
Circe e Atena‖(p.43); regressando ao lar, faz um sacrifício a Poseidon, reverenciando de
forma simbólica o masculino profundo.
Neste período tão rico que é a passagem do meio ( já discutida no capítulo anterior),
nos momentos de reflexão, considerando, como diz Bly (1991), ―que a imagem masculina de
dureza está desgastada‖ (p.2) por ter sido imposta sócio-culturalmente e não mais servir às
novas propostas, podemos supor, que os homens passem a se questionar sobre o que é a
masculinidade, e a seu real papel na sociedade. Ainda no dizer do autor: ―é nos velhos mitos
que tomamos conhecimento, por exemplo, da energia de Zeus, dessa energia de liderança
positiva que a cultura popular declara, constantemente, que não existe‖(p.2) Daí, resulta a
modificação dos velhos padrões, trazendo a busca de um novo paradigma que, obviamente,
encerra novas possibilidades.
Segundo Chinen (1998), nos contos de fadas para homens maduros não há mais a
identificação com os heróis, o que ocorria na juventude; no meio da vida, os homens passam a
buscar ―algo muito mais profundo e significativo para suas existências‖ (p.11). Tal busca
torna-se fundamental para que, a partir dai, faça escolhas decisivas, no sentido de viver o
tempo que lhe resta, de maneira intensa, porem responsável, consciente e, justo por isso,
levando-o a um crescimento interno, que é indispensável para que possa cumprir, com êxito, a
proposta máxima da caminhada existencial: terminar o percurso tornando-se um ser muito
melhor. Chinen (1998) nos diz:
as histórias dos homens ligam o masculino profundo à meia idade, especificamente.
Isso ocorre porque os homens tradicionalmente perseguem sonhos heróicos na
juventude, sem questionar esses ideais. Apenas na meia idade, depois ou do
divórcio, ou da doença e ou de revezes na carreira profissional é que os homens
questionam o paradigma heróico e patriarcal, e buscam algo além. Assim, o
masculino profundo em geral se torna uma questão na meia-idade.(p.15).

O mesmo autor sinaliza que, depois de ter contado e recontado numerosos contos,
descobriu que os temas lhe eram familiares, e que os mesmos apareciam em sonhos e
fantasias dos homens, e nos apontam, ―conflitos com os pais, dúvida secreta sobre a própria
masculinidade, medo e fascínio pelo feminino e, acima de tudo, a busca pela alma masculina
e um anseio pela profunda energia masculina geradora da vida.‖ (ibidem, p.13).
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Por meio de alguns contos, o mesmo autor nos guia, através dos possíveis caminhos a
percorrer, para alcançar um espaço para o além do herói; como o francês ―O Rei Feiticeiro‖,
que mostra a luta do patriarca, o Rei, contra o seu filho, o Príncipe heróico – ―o herói é o
embrião do patriarca, e o patriarca, um herói envelhecido (p.17) – figuras que representam
―dois aspectos de um arquétipo masculino‖( p.17).
No conto europeu ―As Orelhas do Rei‖, aprendemos a aceitar nossa deformidade,
pois o monarca tem orelhas de bode; aqui, enfrentamos nossa ―sombra‖, ―imperfeições que
negamos ou evitamos‖ (p.17). A história nos ensina como superar essa fase tempestuosa.
Como diz o autor, ―o rei dramatiza uma trajetória essencial da maturidade‖ (ibidem, p.17).

Imagem 8 - As orelhas do rei.

Chinen (1998) aponta que há muitos significados nos contos de homens que nos
ajudam na compreensão de certos comportamentos masculinos, tais como: rivalidade
(bastante espinhosa entre alguns) e a terrível dificuldade em expressar seus sentimentos.
Através de tais contos, os homens passam a identificar e a expressar, livremente, suas
emoções sem se sentirem diminuídos em sua masculinidade; ao contrário, celebram a
vitalidade masculina, e, como diz Bly (1991) ―o que não significa que estejam rejeitando o
feminino‖(p.3). Nesse encontro com a anima, é importantíssimo que afirme a relevância desse
relacionamento, o que proporcionará uma conexão salutar e proveitosa com o inconsciente,
posto que a sabedoria feminina resgata os homens na meia-idade; assim como, Chinen (1998)
lembra, o que acontece na ―Divina Comédia‖, quando Beatriz manda ajuda a Dante em sua
jornada no inferno e, depois, ―aparecendo em pessoa para guiá-lo no paraíso‖ (p.178); ou,
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ainda, como no conto marroquino, ―O Lenço do Sultão‖, quando a esposa salva o marido dos
bandidos que queriam sua morte.
Bly (1991) nos mostra que desenvolvendo internamente seu lado feminino, os homens
conseguem lidar melhor com suas emoções passam a fazer menos cobranças e menos
projeções em relação à mulher; e completa dizendo que ―quando um homem aceita bem a sua
sensibilidade, ou o que já foi, por vezes, chamado de a mulher que tem dentro de si, ele com
frequência se sente mais entusiasmado, mais companheiro, mais vivo‖ (p.9).

4.2 – Encontro com o feminino na meiaidade.

Conta a lenda que dormia
Uma Princesa encantada
A quem só despertaria
Um Infante, que viria
De além do muro da estrada.
Ele tinha que, tentado,
Vencer o mal e o bem,
Antes que, já libertado,
Deixasse o caminho errado
Por o que à Princesa vem.
A Princesa Adormecida,
Se espera, dormindo espera,
Sonha em morte a sua vida,
E orna-lhe a fronte esquecida,
Verde, uma grinalda de hera.
Longe o Infante, esforçado,
Sem saber que intuito tem,
Rompe o caminho fadado,
Ele dela é ignorado,
Ela para ele é ninguém.
Mas cada um cumpre o Destino
Ela dormindo encantada,
Ele buscando-a sem tino
Pelo processo divino
Que faz existir a estrada.
E, se bem que seja obscuro
Tudo pela estrada fora,
E falso, ele vem seguro,
E vencendo estrada e muro,
Chega onde em sono ela mora,

Imagem 9 - Eros e Psiquê.

E, inda tonto do que houvera,
À cabeça, em maresia,
Ergue a mão, e encontra hera,
E vê que ele mesmo era
A Princesa que dormia.
Fernando Pessoa
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Chinen (1998) nos relata que Jung observou que o homem reprime, quando
jovem, seu medo, sua dor, seus sentimentos por achar que são ―coisas femininas‖ (p.34). Na
meia-idade, após o abandono de suas ambições heróicas, esses sentimentos reprimidos voltam
à tona, deixando-o, agora mais maduro, um pouco mais consciente de si, emocionalmente
mais sensível e expressivo, sem os medos e as dúvidas de antigamente, com uma atitude
mais respeitosa em relação ao feminino e mais aberto a esse relacionamento interior e suas
demandas.
O Conto marroquino ―O Lenço do Sultão‖, onde, libertado das tradições patriarcais e
heróicas, o sultão entra em contato com seu lado feminino, aprendendo, a partir dai, a
compreender suas emoções.

Imagem 10 - O lenço do sultão.

No conto em questão, Zakia, a futura esposa do monarca, simboliza o mistério e a
força feminina que, geralmente, aparecem nos sonhos dos homens de meia-idade. Zakia
representa a anima – palavra latina que representa ―alma‖ – o lado feminino do monarca e
seus impulsos emocionais. E, somente após ele ter deixado de lado as prerrogativas heróicas e
patriarcais, é que Zakia, a anima, casa-se com ele e enriquece sua vida. Após essa união,
como diz Chinen (1998), ―em termos psicológicos, os homens prestam mais atenção em suas
emoções e intuições‖ (p.37); sendo uma questão muito importante que eles, na maturidade,
aprendam a elaborar e a expressar seus sentimentos.
Os contos de fada apreendem o espirito masculino jovem, fazendo o jovem herói
salvar a princesa mais maravilhosa das garras de um bruxo medonho. Esse espirito
juvenil muitas vezes assume uma forma nova na psicoterapia da meia-idade: os
homens esperam que a anima ofereça uma visão numinosa, e que meia dúzia de
insights impressionantes resolva seus problemas. A compreensão raramente resolve
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as questões – é preciso vivenciar e ater-se às pequenas emoções do
cotidiano.(CHINEN,1998,p.38).

O autor nos mostra que, de maneiras sutis, o feminino ajuda e resgata os homens.
Confiar nesse lado feminino e deixar-se guiar por ele, devido à cultura, é muito difícil, pois
parecerá uma ameaça à identidade masculina. Os contos nos mostram que essa entrega é
possível, e os resultados muito positivos. Observando a narrativa do mito de Osiris, podemos
lembrar que, depois de ter seu corpo desmembrado, foi salvo por Isis, ou seja, ―Osiris teve de
ser salvo pelo feminino‖ (ibidem, p.41).

Romper com os padrões culturais, heróicos e

familiares pode causar muita dor, levando o homem em crise, a sentir-se como Osiris,
desmembrado; contudo, na medida em que esses hábitos são quebrados, ele pode, então,
honrar o seu feminino.
o processo inverte o drama arquetípico dos homens jovens: nos mitos pelo mundo
afora, o jovem herói mata uma grande deusa e, como Marduk, o deus-guerreiro da
Bablonia, muitas vezes a desmembra. Em compensação, na maturidade, os homens
se sentem desmembrados pela deusa.(CHINEN,1998, p.41).

Johnson (1993) chama esse lado interior de ―Donzela Tenebrosa‖, e diz que: ― com a
mesma certeza que o sol se põe, a Donzela Tenebrosa irromperá na vida de um homem
sempre que ele atinge o ápice do sucesso‖(p.103). Ela será a portadora da dúvida, causando
com isso, muito desespero e tirando-lhe o sabor da vida; ―é a característica que estraga e
destrói qualquer homem inteligente quando o visita durante a meia-idade‖(p.103). Mas,
apesar de tudo isso, ela é muito útil e não deve ser abandonada, pois fazer isso é negar a
evolução por ela possibilitada. É preciso que fiquemos com ela, e aguentemos toda a crítica
em relação aos nossos erros, porque é certo que ―depois de sua longa preleção vai-nos
despachar de volta à nossa busca‖ (p.105).
A este respeito Bly (1991) nos aponta que ao examinar a história e a sensibilidade
femininas, ―alguns homens começaram a perceber aquele que foi chamado de seu lado
feminino‖ (p.6) e atentar para ele; tal processo segue até hoje e, de certa maneira, a maior
parte dos homens contemporâneos participa dele. O autor também diz: ―há algo de
maravilhoso nessa evolução — ou seja, na prática de homens vendo com simpatia a sua
própria consciência "feminina" e alimentando-a‖ (p.6).
Complementando estas idéias, Ulson (apud NOGUEIRA, 2008), nos diz que,
de acordo com Ulson, ao observarmos as culturas chamadas arcaicas podemos
identificar quatro facetas ―fundamentais que todos os homens, independente da
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época ou lugar, têm que desenvolver, no concreto ou no simbólico, para serem
homens plenos.‖ (Ibidem, p.75). São elas: guerreiro – lutador encarregado de prover
o sustento da família e de toda a comunidade, bem como sua proteção; xamã ou pajé
– cuidador da vida espiritual, do contato entre o mundo material e o transcendente e
da promoção de curas; o que vai em busca do sexo oposto para a perpetuação da
espécie, cuja função é gerar filhos como sinal de fertilidade e poder; o chefe ou rei –
tem o poder de mando, organização e decisão nos tempos de guerra e de paz,
simbolizando a integração de todas estas ―partes num todo harmônico.‖ (Ibidem,
p.75). Interessante observar que na cultura grega ―estes quatro núcleos arquetípicos
básicos‖ (Ibidem, p.75) estavam representados pelos seguintes deuses:
Marte/guerreiro – agressão, luta, conquista e proteção; Hermes/mensageiro entre os
mundos – ponte entre o humano e o divino; Eros/amor – sexualidade, ternura,
criatividade; Zeus/grande rei – pai de todos, supremacia entre mortais e imortais.
(p.62).

A autora nos sinaliza ainda que para o autor, o importante não é ― só vivenciar essas
‗facetas‘‖ (p.62) para um desenvolvimento pleno, mas ―deve também integrá-las ao princípio
feminino que faz parte de sua composição psíquica, durante sua jornada de individuação.‖
(p.62).
Já na historia dos irmãos Grimm, ―João de Ferro‖, o encontro com o feminino
acontece depois que o rapaz já passou por alguns atropelos em sua jornada. E como diz Bly
(1991) ―um encontro como esse só ocorre depois que o homem deixou o porão e foi para o
‗jardim‘‖ (p.118). É nesse ―jardim‖, que acontecem nossas transformações, pois ali,
cultivaremos nossos desejos, desenvolvendo nossa introversão, começando a perceber
sentimentos antes imperceptíveis – e nele encontramos nossa riqueza psíquica. É importante
que os homens fiquem mais atentos, e vejam com mais simpatia seu próprio lado feminino ,
alimentando-o e tornando-se mais ponderável, suave e consciente de suas emoções.
Poderíamos dizer que no jardim murado, como no vaso alquímico, formam-se novos
metais com a fusão dos velhos. O chumbo da depressão funde-se e transforma-se em
dor. O desejo de sucesso, um estanho insistente, junta-se ao cobre de Afrodite e faz
o bronze, bom tanto para escudos como para imagens dos deuses. O jardim fechado
sugere então o cultivo em oposição ao inculto, limites em oposição a uma
sociabilidade ilimitada, preocupações da alma em oposição a obsessões exteriores,
paixão em oposição à sexualidade bruta, crescimento dos anseios da alma em
oposição a um desejo generalizado de coisas. (ibidem, p.123).

Segundo Bly (1991), casam-se nos jardins alma e natureza; ao amarmos mais o cultivo
do que a animação, estamos, aí, sim, aptos a começar um jardim; nele cultivamos anseios e
saudades e fazemos o registro de nossos pequenos desejos. O jardim nos faz ficar mais atentos
aos pequenos sentimentos, aos sentimentos quase imperceptíveis. Ainda nos diz que ―os
acontecimentos mais importantes na vida dos grandes amantes ocorrem no Jardim Que Não
Está Aberto a Todos, e por extensão, podemos dizer que os acontecimentos mais
significativos em nossa alma ocorrem nesse mesmo jardim‖ (p.141).
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Chinen (1998) enfatiza a importância e a essencialidade da iniciação do homem que
encontra-se na meia-idade com o feminino, mas lembra que não é a última tarefa, ―é apenas a
primeira de três iniciações dos homens; o primeiro passo de uma jornada bem mais longa‖
(p.44).
Podemos supor que um homem só pode tornar-se plenamente homem, ao reconhecer
e lidar com características próprias do feminino que, na maior parte das vezes, encontram-se
adormecidas, dentro dele; necessário será que as eleve ao campo da consciência, tomando-as
no colo, conversando e aprendendo com elas, para enfim, integrá-las às suas formas de sentir,
pensar e agir, no decorrer da jornada em que busca individuar-se, isto é, em que busca
desvendar o que, realmente deseja vir a ser em sua existência.

4.3 – Encontro com o Malandro.

Imagem 11 – O Trickster

Ambivalências, sempre fui muito ambivalente. Não pareço, mas
sou, é uma condição bastante interna, mas sou; ninguém diz, mas
sou.
João Ubaldo Ribeiro

Chinen(1998) nos aponta que nos Contos de Fadas o símbolo que representa a
mudança, a transformação e a transição é o Malandro (o Trickster). Ele está sempre
perambulando pelo mundo e é associado a Hermes na Grécia, Exu e Legba na África ou ao
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Coiote, na América do Norte. É ele quem traz a agitação ao homem da meia-idade, na medida
em que desconstrói as regras convencionais, pondo abaixo toda confiança adquirida
anteriormente. Obriga os homens que passam pela crise da meia-idade a procurar uma nova
maneira de vida-passando a ser mais expressivos e flexíveis, e deixando para traz a posição
rígida de juízes, assim, desviando-se das antigas buscas heroicas. E, a partir de então, devem
firmar e manter um compromisso, posição avessa a do eterno jovem, que, certamente, não
suportaria assumir tal compromisso, já que ―são pré-heróicos e pouco sabem o que é lealdade,
perseverança ou dedicação, virtudes tradicionais do herói e do patriarca‖ (ibidem, p.119). Na
meia-idade, o homem a procura de si já dominou essas qualidades; sua caminhada, agora, é
pós-heróica. Os contos que tratam do Malandro, mostram que sua perambulação ao redor do
mundo é ―muito sexual ao mostrar sua relação com várias mulheres em vários cantos da terra‖
(ibidem, p.119); esse espírito perambulador e namorador apenas quer mostrar seu lado
inquieto e investigador. ―Os Malandros se recusam a aceitar limitações ou convenções‖
(ibidem, p.120), buscam novos horizontes e novas ligações, ao contrário dos heróis que se
apaixonam, casam com a princesa e vivem felizes para sempre. O Malandro vem justamente
zombar disso: ―na realidade, muitos maridos e esposas têm casos. O lado namorador do
Malandro zomba de uma ficção da tração heroica e patriarcal. Os contos do malandro
exageram essa promiscuidade para enfatizar esse aspecto, como os sonhos ilustram seus
temas‖(ibidem, p.120).
No conto ―O Rei e o Espirito Mau‖, indiano, entramos em contato com o masculino
profundo. ―É o Irmão Espírito, que aparece em sonhos e fantasias para auxiliar e aconselhar
os homens que experienciam uma crise da meia idade‖ (CHINEN,1998,p.18). É o encontro
com o Malandro, o Trickster, que vem oferecer sabedoria e camaradagem. Nos contos de
fadas, o Trickster é representado como personagens peculiares, pois, se colocam a margem da
história, independentes ou mesmo egoístas, pouco preocupados com a nobreza de sua missão,
eles quase sempre cobram um preço pela ―ajuda‖, que geralmente conduz a caminhos sempre
mais perigosos e por, consequência, a um desenvolvimento muito maior. Sobre ele Jung
(2000) escreve que:
é um ser originário ―cósmico‖, de natureza divino-animal, por um lado, superior ao
homem, graças à sua qualidade sobre-humana e, por outro, inferior a ele, devido à
sua insensatez inconsciente. Nem está à altura do animal devido à sua notável falta
de instinto e desajeitamento. Estes defeitos caracterizam sua natureza humana, a
qual se adapta às condições do ambiente mais dificilmente do que um animal. Em
compensação porém se candidata a um desenvolvimento da consciência muito
superior, isto é, possui um desejo considerável de aprender, o qual também é
ressaltado pelo mito.(p.259).
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Imagem 12 - As jóias.

Chinen(1998) nos aponta que o conto ―Irmão Lustig‖, da Alemanha, nos fala da
iniciação de homens na meia-idade através do encontro com o Malandro que os leva ao
contato com o masculino profundo. ―Assim como os ritos da puberdade fazem os jovens
saírem do mundo de suas mães e famílias para entrarem no reinos dos heróis e patriarcas, a
experiência da meia-idade dos homens leva-os além do herói, para o masculino profundo‖
(ibidem, p.18). Esse conto também nos mostra que as iniciações são xamânicas e que ―o
Malandro é um parente próximo do xamã. Malandro e xamã são dois aspectos do arquétipo
masculino‖ (ibidem, p.19).

Imagem 13 - Tentando o equilíbrio.
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Chinen(1998) nos lembra que também ao Malandro está vinculado o atributo da cura,
o que é de grande importância para os homens na meia-idade, pois é nessa etapa que alguns
começam a sofrer de males físicos e também a procurar uma ―cura psicológica‖(p.120), pois
começam a tomar conhecimento de suas questões interiores e o quanto elas são dolorosas. A
―cura é uma preocupação pós-heróica‖(p.120) ao chegar a maturidade e as prioridades são
mais para a realização interior. O autor fala que ―por traz de suas brincadeiras e palhaçadas,
os Malandros são curadores e terapeutas proporcionando exatamente o que os homens
precisam na maturidade‖(p.121).
Através das brincadeiras maliciosas, do papel de palhaço, zomba dos patriarcas e seus
dogmas, ―São Pedro faz o papel de palhaço sagrado‖(122); mas por traz de todo esse humor
há uma intenção séria que é a de experimentar novas possibilidades. Assim, através desse
humor, e, até mesmo, do escândalo, incita os homens a explorar novos modos de vida.
Chinen(1998) nos lembra que nos contos, há mais um traço do Malandro que deve ser
destacado: representa a força masculina, sendo muitas vezes criador da vida, podendo até
mesmo levantar os mortos. Falando de forma metafórica, seria a passagem da meia-idade
―quando as ambições jovens dos homens desmoronam, fazendo-os se sentir vulneráveis e
carentes como uma princesa morta‖ (p.128), e a partir daí, surgindo uma nova vida. Tal força
vital do Malandro expressa-se de maneira concreta.
A energia procriadora, fálica, do Malandro está bem ilustrada em Hermes,
representado por símbolos fálicos, chamados ―hermas‖, que eram colocados ao lado
das estradas na Grécia antiga. Shiva, da Índia, outro deus Malandro, bem como os
Malandros Exu e Legba, da África, também eram associados a falos sagrados. A
tribo dos iorubas ligava o Exu ao que chamam ―ase‖, a força primordial da
vida.(ibidem, p.128).

A energia que o Malandro traz, além de sexual, é também social e espiritual. Pois ele
traz a linguagem; ―os Malandros levam mensagens e até recebem o crédito pela própria
invenção da linguagem‖(p.124); o desejo maior do Malandro é, justo, a comunicação; os
poetas costumam servir de intermediários entre o arquetípico e nosso mundo, unindo o
sublime e o demoníaco em suas obras; tais aspectos do Malandro transitam entre deuses,
humanidade e submundo.
Chinen (1998) lembra que é importante enfatizar que ele, também, traz o ―fogo, os
remédios e invenções importantes‖(p.128) que possibilitam a vida humana.
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Espiritualmente acompanha, aconselha e faz ―brincadeiras maliciosas com o homem
na odisséia da meia-idade(p.124); traz o espírito da camaradagem, fraternidade, que é um
motivo arquetípico na mitologia profundamente curador; ―o que prevalece é a fraternidade
não a hierarquia‖(p.124). Os contos ilustram essa fraternidade espiritual e pós-heróica. Na
meia-idade o contato com o Irmão Espírito libera os homens da competição frenética, típica
da juventude.
Os companheiros de guerra jamais têm de lidar com as responsabilidades da
maturidade, com os problemas de criar uma família e com o medo de envelhecer.
Esta é a importância de ―Irmão Lustig‖ e de outros contos de homens – as histórias
auxiliam quanto às preocupações de homens que envelhecem, oferecendo um novo
modelo de camaradagem masculina, já não mais baseada no heroísmo juvenil.
Lustig é um ex-soldado, não um jovem guerreiro. A fraternidade entre ele e São
Pedro se centra em compartilhar novas experiências e tratar de velhos ferimentos, e
não combater inimigos comuns e conquistar terras estrangeiras. (CHINEN,1998,
p.125).

Segundo o mesmo autor, para os homens, a imagem do Malandro (de diferentes
formas), é fundamental como força primordial de vida. A priori, promete a cura àqueles
homens que ―passam

pelo caminho das cinzas‖(p.120), ao lhes oferecer conselhos,

renovação, rejuvenescimento e, ainda, camaradagem. Grande parte das vezes, em termos
práticos, o companheiro Malandro é tido como terapeuta do sexo masculino, considerando
que, hoje em dia, os homens possuem um numero pequeno de amigos íntimos que sejam,
também, do mesmo gênero.
Chinen(1998) considera em segundo lugar a questão de que, sendo o Irmão Malandro,
imagem da força vital inteiramente masculina, opõe-se à ―visão equivocada de que, apenas, o
feminino e a Grande Deusa Mãe possuem o poder de dar a vida‖(p.129); nos últimos tempos,
inúmeras discussões sobre a Deusa fazem-na a única fonte da vida como se a biologia sexual
fosse ignorada pelos antigos. Porém, as mitologias deixam bem claro que o Malandro é,
minimamente, um arquétipo tão antigo quanto ela. O Malandro não é, contudo, o Deus Pai da
tradição patriarcal (representando apenas fonte não-patriarcal da vitalidade masculina)
consistindo, assim, numa alternativa tanto ao patriarca como, também, à Grande Deusa.
Alguns homens sentem essa força, apenas, como impulso sexual no sentido físico,
prendendo-se, assim, na promiscuidade, o que os impede de atingir o ―âmago gerador mais
profundo da psique masculina‖(ibidem, p.130). Essa força, indiscutivelmente, vai além do
físico; é, com certeza, tão social e espiritual quanto sexual; o Malandro tem casos e filhos,
mas também levanta os mortos, inventa a linguagem e traz, para a humanidade, o fogo. Dessa
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forma, ao chegar no período da meia-idade, alguns homens abandonam a licenciosidade
sexual, passando a apreciar a ―capacidade geradora masculina mais profunda‖(p.130) que é
uma das características mais evidentes no Malandro; descem ao inconsciente e se ―deparam
com a energia masculina primordial, doadora da vida, do Malando‖(p.131).
Chinen(1998) nos informa que Emma Jung e Von Franz chegaram à conclusão que o
Malandro, encontrado por Parsifal em sua busca pelo Graal, ―pode ser comparado ao Espírito
Santo‖(p.195), e o autor, através de seu trabalho com os contos de homens, descobre o
simbolismo desta surpreendente associação. A ligação do Malandro com o Espírito Santo
revela o lado espiritual de um e o marginal do outro.
Como o Espírito Santo, os Malandros iluminam o rosto sagrado do masculino
profundo e as missões espirituais dos homens na meia-idade. Mesmo em sua forma
abstrata, o conceito cristão do Espírito Santo se assemelha a Malandros aborígenes
pelo mundo afora. No santuário rarefeito da teologia patriarcal, o Malandro aparece
de repente! Esses dois pontos tornam-se claros se comparamos a imagem cristã do
Espírito Santo com os Malandros aborígenes. A comparação resume em essência as
grandes missões que os homens enfrentam na maturidade ( ibidem, p.196).

Segundo Chinen(1998), na teologia cristã aquele que é responsável pelas mensagens,
representando o Logos, a Palavra Divina, é o Espírito Santo; ao Malandro também é dado o
crédito da linguagem, ―Hermes, Legba e Exu, são mediadores e comunicadores‖(p.196) que
ligam os homens aos deuses. ―O papel mediador de Malandros e do Espírito Santo simboliza
um problema essencial para os homens maduros, que passam do enfoque heróico sobre a
conquista para uma nova ênfase na comunicação‖.(p.196).
O aspecto desafiador, inventivo e criativo do Malandro, segundo Chinen(1998),
também encontra-se no Espírito Santo, e ambos enfatizam a necessidade dos homens maduros
em trabalhar pelo bem comum da sociedade, ao invés de estarem preocupados com problemas
pessoais. ―A missão reaparece em mais um traço do Malandro e Espirito Santo: ambos são
gerativos‖ (p.197).
Quando em crise, os homens são confortados pelo Malandro através de sua ajuda e
conselhos, fatos que podem ser observados nos contos de homens. Seguindo paralelamente, o
Espírito Santo faz a mesma coisa e é chamado de ―paracleto‖ (O Consolador) e, nesse
momento, ―Malandro e Espírito Santo se unem, prometendo apoio e sabedoria para os
homens que estão no caminho das cinzas, perdidos na busca da meia-idade‖ (ibidem, p.197).
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Uma ajuda unicamente masculina, pois, nesse momento, a anima é substituída pelo Espírito
Malandro, como fonte de conforto e aconselhamento.
As semelhanças são surpreendentes e, mesmo quando a teologia cristã tenta eliminar
qualquer referência ao instinto e à sombra, o Malandro aparece disfarçado de Espírito Santo.
―É evidente que o Malandro assume formas diversas, e se os homens não prestarem muita
atenção, poderão facilmente deixá-lo escapar‖ (ibidem, p.197).
Podemos supor que a iniciação masculina amadurecida não consiste em um produto
de nenhum movimento recente de homens ou, ainda, não é um fenômeno da Nova Era. É sim,
uma experiência muito antiga, arquetípica, reverenciada, mundo afora, por inúmeras
sociedades secretas masculinas.

4.4 - A Iniciação do Masculino Profundo.

Imagem 14 - Ritos de Passagem

―Não parar na superfície nem no fundo, ir até a profundeza. Não
parar nos meandros do consciente e do inconsciente, ir até o silencio
que os contém.‖
Los Angeles

Um conto muito importante para o universo masculino, que traz grandes
transformações para aqueles que estão abertos às suas mensagens, é o conto ―João de Ferro‖
dos irmãos Grimm, de 1810 e, muito bem interpretado por Carlos Alberto C. Salles( 1998) e
Robert Bly(1991). O conto nos fala sobre a iniciação masculina; Bly diz que ―há três
iniciações: uma humana, uma feminina e outra masculina‖(p.3). Quando a história enfoca essa
última, que está tão esquecida hoje em dia, podemos pensar, que não é à toa que o masculino
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atravessa uma crise de identidade, em meio à ampla instabilidade identitária dos tempos
contemporâneos.

Imagem 15 - Joao de Ferro 1.

O conto também nos fala do papel do mentor na descoberta da masculinidade, papel
esse designado aos homens mais velhos, sendo os mesmos responsáveis pela iniciação no
mundo da masculinidade profunda. Um encontro com o Homem Cabeludo ( na história, o
personagem tem os cabelos longos e avermelhados, parecendo ferro), Selvagem, Primitivo e
Natural que habita nas profundezas de nossa psique. Esse encontro pode ser assustador, mas,
como diz Bly(1991): ―o contato com João de Ferro exige a disposição de descer até à psique
masculina e aceitar o que de sombrio existe nela, inclusive as trevas nutritivas‖(p.9). É o
momento da iniciação, rito que a nossa cultura tanto ignora. O conto nos fala das novas visões
que o homem pode ter, em relação ao seu comportamento, através de uma linguagem mítica,
que dever ser digerida lentamente.

Sobre estes temas Estés (2005) nos diz que:
Exatamente como nos contos de fadas mais antigos, a vida é um mundo em que
nossas fraquezas são em geral nossas maiores dádivas, em que o mundo da perda e o
reencontro do coração e da alma são dolorosos, mas são em geral a única questão
fundamental e valiosa.‖ ( p.19).
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Imagem 16 - João de Ferro 2.

Voltando à João de Ferro, Salles (1998) nos lembra que neste conto há uma guerra, e
que esta simboliza a perda do paraíso infantil, ocasionando um choque com a chegada da
maturidade, e, ―o jovem que se inicia na condição de adulto deve, então, aprender, que tal
como está no Eclesiastes, que:
Para todas as coisas há um tempo e um propósito sob os céus:
Tempo para nascer e tempo para morrer;
Tempo para plantar e tempo para colher;
Tempo para matar e tempo para curar;
Tempo para destruir e tempo para edificar;
Tempo para chorar e tempo para rir;
Tempo para espalhar pedras e tempo para juntá-las;
Tempo para abraçar e tempo para refrear os abraços;
Tempo para procurar e tempo para perder;
Tempo para guardar e tempo para pôr fora;
Tempo para rasgar e tempo para coser;
Tempo para calar e tempo para falar;
Tempo para amar e tempo para odiar;
Tempo para guerra e tempo para paz.‖ (p.113).

O rito de passagem é um momento muito importante na vida do homem, no que diz
respeito a seu desenvolvimento psíquico. São ações e cerimônias que propiciarão a passagem
para um outro nível de vida, um outro status social.
Os ritos de passagem são cerimônias que existiram e existem em todas as culturas,
antigas ou contemporâneas, primitivas ou urbanas, acompanhando cada mudança de
idade, de lugar, de estado ou de posição social. Infelizmente, nas sociedades
modernas estas celebrações foram sendo reduzidas - algumas delas mesmo
ignoradas - e outras deturpadas. Vivemos nossas vidas, do berço até o túmulo, com
apenas algumas poucas cerimônias marcando nossas transições, como batizado,
casamento e enterro. (GENNEP apud FAUR, 2010).

Bly (1991) nos aponta cinco etapas desse rito de iniciação masculina:
primeira, ligação com a mãe e separação dela. (Fazemos a primeira moderadamente
bem, mas nada bem a segunda, particularmente nos subúrbios e guetos.) Segunda,
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ligação com o pai e separação dele. (Amiúde adiamos a ligação com o pai até os 50
anos, aproximadamente, e em seguida a separação ainda fica por fazer.) Terceira, a
chegada da mãe masculina, ou o mentor, que ajuda o homem a reconstruir a ponte
para a sua própria grandeza ou essência. O rei Artur é um exemplo dessa mãe
masculina. (Esta fase acontece ocasionalmente, quando acontece.) Quarta,
aprendizado de uma energia de furacão, como ocorre com o Homem Natural, ou o
Guerreiro, ou o Dioniso, ou Apolo. Quando se saiu bem, o jovem recebe um gole
das águas do deus. (Essa bebida é uma das coisas que os adolescentes estão
pedindo.) E por fim, quinta, o casamento com a Mulher Sagrada ou a
Rainha.(p.170).

Chinen(1998) também cita o antropólogo Arnold van Genep nos informando que ele
observou que ―há três etapas fundamentais nas iniciações dos adolescentes do sexo
masculino: a separação, a transição e a reintegração‖(p.134). A primeira etapa é referente à
separação da mãe e da vida infantil. Na segunda é a destruição das crenças levando-os a ―um
confuso estado de transição‖(134). A terceira é a reintegração na sociedade onde, depois de
provar sua bravura e coragem ―são recebidos como homens entre os homens‖(p.134).
Bly(1991) nos fala que a

sociedade ocidental e metropolitana está praticamente

afastada desse tipo de processo, acarretando um desgaste da imagem masculina. É por, assim
dizer, produzida grande ―quantidade de meninos mas um número cada vez menor de homens‖
(p.168). Sobre o tema Salles(1998), acrescenta que, ―no pensamento ocidental, parece não
haver lugar par a coisa alguma além do intelecto, que é apenas uma das várias funções
psíquicas e não mais que isso‖(p.116). Neste contexto a antropóloga Lucia Rangel(1999), diz
que ―em sociedades, como a brasileira, que não consegue firmar com todos os seus membros
o contrato social, porque bloqueia a muitos o acesso aos recursos e ao trabalho, dificilmente
poderia ter um marco preciso para a promoção do adulto‖(p.150).
A este respeito Bly (1991) observa, também, que ―em nossa cultura, estamos no
extremo oposto do espectro, pois não temos nenhuma idéia de como produzir homens, e
deixamos que tudo aconteça inconscientemente, enquanto desviamos os olhos para Wall
Street e esperamos que ocorra o melhor‖ (p.169).
Povos tribais em toda a parte festejavam o início da puberdade, especialmente nos
homens, com complicadas e difíceis iniciações — prática que evidentemente não
teria sido necessária, a menos que os seus jovens fossem tão extremados quanto os
nossos. ... Os adultos tribais não fugiam desse momento em seus filhos, como nós
fazemos. Eles infundiam nos seus adolescentes um terror sagrado, literalmente;
rituais que haviam mantido em segredo para os jovens até aquele momento... rituais
que focalizavam sobre o jovem toda a luz e trevas da psique coletiva da tribo, todo o
seu senso de mistério, todas as suas questões e todas as histórias contadas tanto para
encerrar como para responder a tais perguntas. ... A palavra crucial aqui é "enfoque".
Os adultos tinham alguma coisa a ensinar: histórias, habilidades, magias, danças,
visões, rituais. Na verdade, se essas coisas não fossem aprendidas bem, mas muito
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bem mesmo, a tribo não poderia sobreviver. ... As culturas tribais satisfaziam o
anseio, ao mesmo tempo em que criavam a necessidade, e a isso chamamos
"iniciação". Essa prática era tão eficiente que em geral ao 15 anos um jovem da tribo
era capaz de assumir seu lugar como adulto plenamente responsável. (VENTURA
apud BLY,1991, p.169).

Este autor prossegue afirmando que durante anos, os jovens, em nossa cultura, criam
formas – música, moda, comportamento –―que prolongam o momento de iniciação, como se
esperassem ser de alguma forma iniciados pelo acaso, ao longo desse caminho.‖ (p.169).
Segundo Chinen (1998), muitas vezes, o rito da puberdade masculina é o primeiro de
uma série de iniciações e à medida que os homens amadurecem ―vão passando pelos
diferentes círculos fraternais‖(p.137). Segundo Bly(1991), em algumas culturas, por exemplo,
em tribos da Nova Guiné, esse ritual é muito prestigiado e levado à sério onde, ―forçam os
meninos a ser homens por meio de vários ensinamentos e rigores engenhosos, cálidos,
imaginativos, temerários, que podem desenrolar-se com muita rapidez para produzir um
homem sólido‖ (p.168).
As tribos indígenas brasileiras, como as do Xingu, também têm seus rituais de
passagem, e como nos mostra Fernandes(2010):
o Brasil tem se desenvolvido, desde a sua conquista, colonização e neocolonização,
como cultura espúria e marginal; nesse mesmo Brasil, há o paradigma civilizatório
indígena que representa uma cultura autêntica e integrada. Isso significa que a
sociedade brasileira espúria e marginal produz gerações de homens com
masculinidade não fálica (deformada, deficiente, desviante, problemática), enquanto
a sociedade indígena brasileira forma gerações de homens com masculinidade fálica
(autêntica, integrada).
O homem indígena vivencia ritos de passagem desde o nascimento para formar e
desenvolver nele mesmo a autenticidade e a integração culturais da sociedade
comunal indígena a que pertence; portanto, ao chegar à idade adulta (entre 20, 25 a
40, 45 anos) ou madura ( a partir dos 40 ou 45 anos) dificilmente terá sentimentos de
fracasso, de vazio, de perda de significado da existência, de deslocamento e de
fragmentação sociocultural. Ainda vivenciará outros ritos de passagem exatamente
porque a vida histórica é um permanente ciclo de passagens, mas tais ciclos não
estão num contexto de crises quais as vigentes em sociedades não indígenas (p.3)

Podemos supor que por negligenciar tais ritos, e por ignorar o valor da iniciação, os
meninos têm dificuldade de chegar à condição adulta, por inteiro, tornando-se seres
fragmentados, como observam também, Moore e Gilette(1993):
as diversas partes de sua personalidade estão separadas umas das outras, vivem
bastante dissociadas e, quase sempre, de forma caótica. O homem que não consegue
fazê-las se encontrar é alguém que provavelmente não teve oportunidade de passar
pelo ritual de iniciação nas estruturas profundas do ser masculino adulto. Continua
sendo um menino – não porque o deseje, mas porque ninguém lhe mostrou como
transformar suas energias infantis em energias adultas. Ninguém conduziu às
experiências imediatas e curativas do mundo interior dos potenciais masculinos.
(p.3).
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Segundo Moore e Gillette(1993), nossa cultura, ao contrário, possui pseudo-rituais;
temos várias pseudo-iniciações para os homens e uma delas seria o recrutamento militar, onde
reside a idéia de que ―passar pela humilhação dos campos de treinamento‖(p.5), o tornará um
homem. Outro exemplo seriam as gangues existentes nas principais cidades do mundo. Esses
processos, embora bastante ritualizados, quase sempre, iniciam o menino num tipo de
masculinidade falsa e distorcida, e gera, com isso, uma masculinidade, ―habitualmente
agressiva para com o outro e, mesmo, em relação a si próprio‖(p.5) sem que tenham
consciência disso. Essas pseudo-iniciações não formarão homens de verdade porque esses
―não são, arbitrariamente violentos nem hostis‖(p.6). Para que o homem adulto exista,
necessário se faz que mude sua conduta. Tal mudança se fará iniciaticamente, através da
―morte‖ de sua antiga maneira de ser, sentir, agir e ver perante o mundo. More e Gillette
dizem que ―para que a psicologia do Homem exista é preciso haver a morte. Simbólica,
psicológica ou espiritual – ela é sempre um dos elementos fundamentais de qualquer rito
iniciatório‖ (1993, p.6).
Ulson (apud NOGUEIRA,2008), falando do mundo ocidental, descreve que os
homens dessacralizaram suas relações, e se dedicaram, mais e mais, ao tempo produtivo no
que se refere a esfera do trabalho. Tal comportamento vem, aceleradamente, enfraquecendo
laços afetivos, sobretudo com os filhos, o que acarreta que eles ―deixam de cumprir duas
grandes funções típicas do pai, que seriam: a de estabelecer uma verdadeira relação amorosa
com o filho e a de separar o filho da mãe‖(p.63). Eles não têm junto de si um homem que os
faça verdadeiramente passar pelas muitas aventuras, provações, batalhas e experiências de que
precisam para que um coração masculino seja moldado dentro deles. Encontram-se sozinhos
para descobrir a vida, e sentem-se solitários nessa jornada; sem a presença de um pai ou de
uma figura masculina que preencha essa lacuna, ela será preenchida por medos, angústias,
incertezas e até vícios, originando, assim, um masculino distante de suas possibilidades
plenas, devido a ―quebra dos rituais pubertários‖ (ibidem, p.63).
E a mesma autora complementa:
Com isso houve uma perda em relação ao lado afetivo, emocional, e o que prevalece
―é o típico homem moderno, racionalista, tecnocrata, mecanicista, um robô a serviço
da produção de bens de consumo.‖ (Ulson 1997). Um homem que não consegue
vivenciar nenhuma de suas ―quatro facetas‖ fundamentais; um masculino
profundamente ferido (NOGUEIRA,2008, p.63).
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Imagem 17 - O Xamã.

O ancião (velho sábio) que pode também ser o Xamã que Chinen(1998) nos diz ser a
―primeira figura espiritual na cultura humana‖(p.198) que, por sua vez representa também o
Malandro- podendo ser considerados como partes do mesmo arquétipo – representa peça
fundamental nesse processo e no progresso do mesmo. No conto ―João de Ferro‖, o próprio
João faz esse papel que, segundo Salles (1998), é ―bastante semelhante à figura do Enkidu do
épico sumério-babilônico de Gilgamesh‖(p.61); São Pedro em ―Irmão Lustig‖; o Sábio em
―O rei e o espírito mau‖, dentre tantos outros contos, como cita Chinen(1998) ao referir-se
aos contos: ― ‗O padrinho’ da Alemanha, ‗O consertador de ossos‘ do Japão, ‗A esposa
furiosa’ da Russia‖ (p.149). São mentores, homens conhecedores da sabedoria secreta e
antiga, que têm conhecimento dos mitos masculinos, que vivenciam muito bem a
masculinidade madura e profunda, restabelecendo, assim, a ligação do próprio homem com
sua grandeza interior. Moore e Gillette (1993) complementam dizendo que, ―com a escassez
de homens amadurecidos na nossa cultura, não é preciso dizer que os anciãos para o ritual
estão em falta‖.(p.7). E reforçam estes aspectos complementando que
a crise da masculinidade amadurecida nos atinge em cheio. Sem modelos
adequados, e na falta de uma coesão social e estruturas institucionais para a
realização dos processos rituralisticos, é ―cada um por si‖. A maioria fica à beira da
estrada, sem ideia de qual seja o alvo de nossos impulsos de gênero masculino ou
sem saber o que saiu errado nos esforços que fizemos (p.7).

As fraternidades dos jovens são, tradicionalmente, heróicas e marciais, mas as
sociedades dos homens de meia-idade, não. Esta diferença é explicada por Chinen quando

54

informa que: ―dessa maneira, as fraternidades demonstram a diferença entre a masculinidade
amadurecida e o heroísmo juvenil‖(1998, p.141). Podemos supor que os círculos dos homens
maduros têm como referencia o Malandro e não o herói.
Chinen(1998) nos lembra que são importantes as fraternidades secretas porque
constituem ―precedentes à masculinidade madura, proporcionando, modelos práticos para os
homens‖(p.141) da atualidade; os membros de tais fraternidades são guerreiros maduros ou,
ainda, chefes bem sucedidos que renunciam à luta pelo poder, voltando-se para atividades
espirituais como, por exemplo ensinando tradições tribais aos mais jovens. Dessa maneira
essas fraternidades mostram a diferença entre masculinidade amadurecida e heroísmo juvenil.
É possível, então, perceber ―o que torna valiosíssimas as histórias, pois preservam as tradições
das fraternidades maduras‖(p.141) e que os contos de homens resgatam; assim, tais ritos,
ajudam no importante processo de transição.
Segundo o autor, ao percorrer o caminho do masculino profundo, nos deparamos com
muitas voltas inesperadas, mas nos lembra que:
a meta é o próprio caçador, o xamã-Malandro. Enraizado no remoto passado préhistórico, o caçador-Malandro é a pista para uma masculinidade mais profunda, mais
vital e mais vibrante. Mediador mais monarca, errante mas não guerreiro, curador
mas não herói, seu ideal é mais a exploração investigadora do que a exploração dos
outros, o diálogo e não o domínio, a integração e não o imperialismo. Além do
herói, do patriarca ou da deusa, antes de todos estes, é o self masculino mais
profundo e mais verdadeiro.‖ (p.274).

Voltando ao ponto inicial do estudo, o auxilio que as Histórias podem oferecer, temos
as afirmações de Giordano(2007) que nos aponta que os benefícios para quem houve
histórias, está no estabelecimento do contato com o conto e, ―na medida em que esse conto,
repleto de teor simbólico, possa ser assimilável à pessoa do ouvinte, ocorre uma
reestruturação e ampliação da consciência. O conto se torna uma iluminação.‖ (p.133).
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 18 – Saindo do labirinto.

Se dermos um fio de cabelo à alma ela o cobrirá de ouro. Se
fizermos uma estrada em direção a ela, responderá derrubando galho
para fazer uma estrada em direção a nós.
Robert Bly

Investigar os contos de fadas tradicionais, ou mesmo os modernos, traz para os
homens na crise da meia-idade, a possibilidade de reconciliação com o feminino, e mais
algumas questões internas que estavam adormecidas, o que, por sua vez, permite um contato
mais verdadeiro e direto com o seu universo interior, na sua concepção mais abrangente. Tais
narrativas possibilitam um tipo de conhecimento alternativo da natureza humana, um tipo de
saber que alia contrários, trazendo esclarecimentos sobre fatos que a razão não consegue
adentrar e que somente o poético é capaz de apreender. Através dos mitos e suas figuras
arquetípicas como, por exemplo, a do Trickster/Malandro, nossa percepção é estimulada a dar
conta de reflexões que não seriam possíveis sem o auxílio de tais personagens. Podemos
supor que os arquétipos, quando vivenciados e trazidos à consciência, através dos contos de
fadas, permitem que a psique desenvolva uma integração, uma conscientização, sobretudo, a
confrontação entre eles, o que leva a um melhor desenvolvimento interior.
Quando, os homens, são atingidos pela crise da masculinidade amadurecida, ou crise
da meia-idade, é ―cada um por si‖, pois, afinal, em nossa cultura contemporânea, não há
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modelos adequados e faltam, também, estruturas motivacionais para realização dos processos
ritualísticos; rituais esses que foram fraturados, esquecidos ou deixados de lado por causa da
urgência do progresso. Grande parte dos homens permanece à beira do caminho sem se dar
conta do que quer que seja realmente a mercê dos impulsos masculinos, sem identificar aquilo
que não deu certo, apesar dos esforços. Sentem-se ansiosos, com uma profunda sensação de
impotência e desamparo, frustrados e abatidos, pouco valorizados e mal-amados; muitas das
vezes, até mesmo com vergonha de serem masculinos. Acabam por submeterem-se a um
mundo onde como lobos se devoram, e procuram manter à tona os relacionamentos e
trabalhos, acabando, também nesta tarefa, às vezes, por falhar e, perdendo toda energia.
Muitos dos homens acabam por buscar, fora, as respostas para suas inquietações, quando, na
verdade, as respostas estão do lado de dentro de sua vida psíquica.
O homem necessita aprender ou encontrar, na referência arquetípica da figura do
Malandro (Trickster), modos não destrutivos de entrar em contato com sua agressividade,
integrando o homem selvagem à doçura, à flexibilidade, e à compreensão do feminino, com
um olhar livre de preconceitos sobre essa outra metade que os completa. Esse encontro com o
Malandro às vezes pode assustar, pois não estão acostumados a lidar com a vida com tanta
assertividade quanto ele o faz. Ele os leva a entrar em contato com suas partes mais profundas
e inconscientes, e nem sempre isso é confortável, por trazer à tona coisas que gostariam que
ficassem por lá, na sombra. Lembrando João de Ferro, que ficassem sob as águas no ―fundo
do poço‖. O Malandro, sabiamente, não deixa isso acontecer; ele esvazia o poço, fazendo com
que entrem em contato com sua vulnerabilidade tão temida. Contudo, o homem determinado a
empreender essa jornada interior aceita a ajuda e dá a mão ao Malandro; até porque, por outro
lado, através de suas troças e brincadeiras, ele nos mostra como atravessar os períodos de
crise com mais graça e leveza. Nesse encontro, que poderá acontecer através dos contos, as
inquietações também são acalmadas. Fortalecido, o homem vai ao encontro do si-mesmo, do
self, que é o arquétipo junguiano que simboliza a personalidade superior. Através dos contos
de fada, entrará em contato com as figuras do guardião, do velho sábio, entre outros símbolos,
que representam essa personalidade e, através dos mesmos, realizará a jornada ao seu interior,
o que amenizará a passagem por essa crise.
Através do universo imaginativo, dos recursos plásticos, das palavras de uma história,
pode o homem realizar, nesse campo simbólico, um encontro com esse lado mais obscuro,
nunca antes admitido por sua persona. Podemos supor que, a partir desse contato, dessa
experiência, é possível chegar a um caminho onde o homem acorde sua sensibilidade, sua

57

delicadeza, sem que com isso, perca seu poder de escolha e sua capacidade de dizer sim ou
não. As energias masculina e feminina precisam se encontrar, a fim de construírem mundos
internos e externos mais harmônicos.
Podemos supor que os contos, refletem fielmente, as características desse tipo de
processo, o que tornam as histórias valiosíssimas por preservarem as tradições maduras, e por
reafirmarem o poder que as histórias antigas têm de guiar, curar e transmitir as mais
profundas verdades, através de uma maneira acolhedora e prazerosa, tornando-se dessa
maneira, uma fundamental ferramenta arteterapêutica.
Ao profissional de Arteterapia e de outras áreas afins caberá pesquisar e disponibilizar
uma gama bem diversa de contos, nesse caso voltados ao masculino, e materiais que
permitam a produção de imagens, e facilitem o contato mais profundo com estes conteúdos
internos de seus clientes que, ao desdobrarem tais imagens, acabarão por recuperar seu
equilíbrio emocional, apoderando-se, então, de sua integridade. É preciso, também, que se
investiguem relações existentes entre propriedades terapêuticas específicas das modalidades
plásticas, como facilitadoras e, sobretudo, ativadoras do processo ao trabalhar com histórias.
Não se esquecer de utilizar a sensibilidade, a intuição e a atenção, na hora de procurar uma
história que seja adequada ao trabalho com aquele cliente, naquele momento, para que ele
possa ser nutrido corretamente, e assim, os caminhos possam ser desbloqueados.
No estudo monográfico em questão, o tema não se esgota; muitas perguntas foram
levantadas, mas caberá ao leitor seguir e ampliar a caminhada; certamente, muito ainda há de
ser pesquisado; muito material a ser lido, o que faz longo o percurso que, aqui, apenas se
iniciou. Com empenho, curiosidade e, acima de tudo, vontade de alcançar ―o topo da viagem‖
que, nada mais é que o transformar-se num ser pleno, completo e equilibrado, certamente o
percurso, embora longo, será rico e aprazível e o resultado da busca extremamente
satisfatório.
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ANEXO A
O LENÇO DO SULTÃO *
Há muitos e muitos anos, numa terra muito distante, vivia um grande sultão em um
palácio de ouro. Seu grão-vizir tinha uma filha Zakia; certo dia, o sultão a encontrou pela
primeira vez. Zakia era tão bela que o sultão se apaixonou no mesmo instante. No dia
seguinte, o sultão chamou o grão-vizir e pediu a mão de Zakia. O ministro gostou da proposta
e concordou. No entanto, a filha recusou o casamento.
-Eu nem conheço esse homem – insistiu Zakia. Como posso me casar com ele?
O grão-vizir ficou pálido.
-Se você recusar o sultão mandará cortar a minha cabeça! Você não pode recusar um
pedido real.
Implorou à Zakia; os dois discutiam o dia inteiro. Finalmente, ela concordou, mas com
uma condição: o sultão terá de aprender a trabalhar com as próprias mãos – disse ela. Se ele
um dia perder o trono, como sobreviverá?
O grão-vizir exclamou apavorado: como posso dizer ao sultão que ele deve aprender a
trabalhar? Ele vai me mandar para masmorra!
Mas Zakia não mudou de idéia. Assim, no dia seguinte, de joelhos, tremendo, o grãovizir contou ao sultão a exigência de Zakia.
O monarca pensou por um instante e sorriu.
-Está bem, aceito – declarou ele. Agora sei que a sua filha além de bela, é sábia!
O sultão chamou todos os negociantes e artesãos de sua terra e pediu a eles que lhe
mostrassem como trabalhavam. Observou todas as demonstrações, e decidiu aprender a arte
de tecer. Daquele dia em diante, o sultão passou a se levantar mais cedo do que o habitual, e
sentava-se sozinho no tear, tecendo. Depois, cumpria seus deveres reais e, mais trade, à noite,
voltava ao tear.
O sultão ficou surpreso ao ver que tinha talento para a tecelagem. Depois de certo
tempo, decidiu tecer um lenço para Zakia como prova de seu amor, e para lhe mostrar que
dominava uma técnica. Assim, teceu um lindo pano, com uma rosa vermelha ao centro e uma
floresta sombria ao fundo.
*

Versão retirada do livro ―Além do herói - histórias clássicas de homens em busca da alma‖ de Allan Chinen,1998.
O Autor nos informa que a história é do Marrocos e de Gilstrap e Estabrook,1958
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Quando Zakia recebeu o presente, percebeu que o sultão realmente a amava, e
manteve sua palavra. O casamento foi celebrado com uma grande festança. Depois de
casados, o sultão descobriu que o conselho de Zakia era muito pratico e saio, e passou a
consultá-la em muitas questões de Estado. Um dia, virou-se para Zakia e disse curioso:
- Eu gostaria muito de saber o que o povo realmente pensa e sente... Não posso contar
com meus oficiais para isso, porque concordam com tudo o que digo.
Zakia refletiu um pouco, e replicou:
- Dizem que para entender qualquer pessoa é preciso usar seus sapatos e comer em sua
mesa. Talvez você devesse usar um disfarce e se misturar ao povo.
O sultão gostou da ideia e assim, no dia seguinte, chamou o chanceler e outro ministro,
e foram para a cidade, vestidos como pessoas comuns. O sultão se deslumbrou com o
movimento do mercado e suas alamedas cheias de gente, fascinado com todas as barganhas e
discussões que havia ali. Contudo, o chanceler e o ministro logo se cansaram da aventura,
pois não estavam habituados a usar roupas simples e a caminhar pelas ruas.
- Está na hora do almoço – disse o chanceler.
- Pois é – ecoou o ministro-, vamos voltar para o palácio.
- Por que não comemos como o povo? – perguntou o sultão. Há um café ali eu gostaria
de experimentar. Todo o mundo aqui no mercado diz que a comida é muito boa.
E o sultão apontou para o restaurante. Os dois altos funcionários tiveram de concordar,
relutantes. Foram até o café, e se detiveram um pouco para abrir a porta. Exatamente neste
momento, a soleira da porta se abriu embaixo deles, e os três caíram com um poço profundo.
- O que aconteceu? – perguntaram-se chocados, tateando na escuridão.
Minutos depois, uma porta se abriu acima deles e um homem com cara de mal enfiou a
cabeça.
- Ora, vejam só quem caiu na minha armadilha hoje!-exclamou o sujeito. Vocês
devem ter vindo ao meu restaurante porque a nossa comida é muito famosa! Muito bem, logo
aprenderão o segredo da minha receita, pois o meu açougueiro vai matá-los e prepará-los para
meus clientes!
O sultão e os altos funcionários ficaram horrorizados. O chanceler e o ministro
gritaram, indignados:
- Solte-nos agora mesmo! Você sabe quem somos nós?
O sultão imediatamente tapou com as mãos a boca dos dois companheiros de
infortúnio.
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O malvado lá de cima deu uma gargalhada apavorante.
- Não tem a menor importância saber quem são, vocês todos acabarão na panela!
O sujeito deu outra gargalhada e fechou a porta da armadilha.
- Mas que mostro! Exclamou o chanceler. Temos de dizer a ele que o sultão está aqui!
Assim ele nos soltará na mesma hora!
- Não – disse o sultão-, se ele souber quem somos nós, ai mesmo é que nos matará.
Vamos pensar no que devermos fazer...
O chanceler e o ministro perceberam a sabedoria das palavras do sultão. Os dois se
sentiam infelizes e sentaram no chão, enquanto o monarca caminhava pra lá e pra cá. Ai, o
sultão teve uma ideia.
Pouco depois, o malvado abriu a porta e fez descer um pouco de água e comida.
- Quero que vocês fiquem bem gordinhos para poder mata-los – disse ele.
- Meu bom homem – implorou o sultão -, sei que você não poderá nos soltar agora
porque conhecemos o seu segredo, mas tenho uma proposta para lhe fazer. Se poupar as
nossas vidas, poderemos dar-lhe uma boa importância em dinheiro. Sabe como e, eu sou um
tecelão, e meu trabalho vale muito na corte do sultão. Posso tecer para você, e você poderá
vender depois meus panos no palácio. Preferimos trabalhar para você aqui nesta masmorra
pelo resto das nossas vidas, em vez de sermos cortados em postas como gado.
O malvado fez uma pequena pausa.
- Vou pensar na sua proposta – disse ele, fechando a porta.
Pouco depois, o vilão abriu-a novamente e fez descer um tear e um pouco de linha pra o
sultão. Deixe-me ver o que você saber tecer – disse o malvado, com um brilho de cobiça nos
olhos.
O sultão se sentou e começou a tecer. Trabalhou a noite inteira e no dia seguinte havia
terminado um lenço, exatamente igual ao que havida dado a Zakia, com uma rosa vermelha ao
centro e uma floresta escura ao fundo. Quando malvado viu o lenço, chegou a engasgar, pois
jamais vira alguma coisa tão bela.
- Vá ao palácio e dê este lenço à rainha Zakia. Ela vai lhe pagar uma bela soma por
ele! – disse o sultão.
O malvado não perdeu tempo e saiu correndo. O palácio estava agitado quando ele
chegou, pois há um dia o sultão desaparecera. Guardas e ministros corriam pra todos os lados.
No meio de toda aquela agitação, o malvado foi ate Zakia e mostrou-lhe o lenço.
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- Eu sou um mercador – explicou o malvado-, e tenho para vender um trabalho do
melhor tecelão desta terra.
E mostrou a Zakia o lenço do sultão; ela imediatamente reconheceu o trabalho de seu
marido. Rapidamente, Zakia percebeu que aquele homem com cara de mau tinha algo a ver
com o desaparecimento do sultão.
- Oh, como este lenço é bonito! –exclamo Zakia , escondendo suas suspeitas. Vou
comprá-lo!
E deu ao sujeito um saco de ouro – muito mais do que ele poderia ter sonhado. O vilão
saiu correndo, delirando com sua riqueza. Zakia mando que os soldados o seguissem. Quando
o vilão chegou ao restaurante, os soldados conseguiram escutá-lo falando ao sultão.
Os soldados voltaram e contaram a Zakia a novidade. Ela mandou as tropas cercarem
o restaurante, supervisionando pessoalmente a operação, montada em seu garanhão negro. Os
soldados entraram correndo, prenderam o vilão e seus sequazes e libertaram o sultão. Quando
o monarca emergiu da prisão, correu para Zakia e os dois se abraçaram. Ele estava felicíssimo
com o salvamento e emocionado com a grande sabedoria de sua mulher em localizá-lo. E
Zakia, que havia se preocupado muito o marido, compreendeu o quanto o amava. Os dois
voltaram ao palácio de mão dadas e passaram juntos o resta de seus dias, com muito amor e
sabedoria.
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ANEXO B
AS ORELHAS DO REI *
Era uma vez um rei poderoso que tinha tudo o que um homem poderia desejar.
Somente uma coisa o incomoda: ele tinha orelhas de bode! O rei escondia cuidadosamente a
sua deformidade embaixo de uma linda coroa, temendo que, se as pessoas a descobrissem,
rissem dele e desafiassem sua autoridade. No entanto, como qualquer homem, o rei tinha de
cortar os cabelos de vez em quando. Toda vez que um barbeiro vinha ao palácio para isso,
acontecia a mesma coisa: o rei tirava a coroa, revelando suas orelhas de bode, e o perplexo
barbeiro exclamava:
- Oh, majestade! Tendes orelhas de bode!
O rei franzia a testa, muito irritado, mas deixava o homem cortar seu cabelo. quando o
barbeiro terminava, o rei perguntava:
- Que tal estou?
Todos os barbeiros deixavam escapar:
- Majestade, estais muito bem; exceto pelas orelhas de bode. Ao ouvir isso, o rei
puxava a espada e matava o homem na mesma hora.
Todos os barbeiros se apavoravam com a possibilidade de serem chamados ao palácio,
temendo por sua vida. Eles se preocupavam tanto que emagreciam e paravam de cantar, o que
era uma grande infelicidade, pois os barbeiros eram os melhores músicos daquela terra.
Certo dia, um mestre barbeiro foi chamado para cortar o cabelo do rei. Aterrorizado, o
homem foi se deitar, tremendo da cabeça aos pés. Chamou seu aprendiz e pediu que o jovem
fosse em seu lugar. O mestre barbeiro foi odiado por enviar um jovem para morte tão
prematura, mas o mestre não estava com a menor vontade morrer. Relutante, o aprendiz
apanhou suas ferramentas e foi ao palácio, decidido a permanecer vivo.
O rei saudou o jovem barbeiro, e tirou a coroa real. As orelhas de bode saltaram, e o
aprendiz quase exclamou ―Ih, majestade, tendes orelhas de bode‖, mas mordeu a língua e
ficou calado. O rei ficou espantado. O rapaz cortou o cabelo do rei, e este se olhou no espelho.
E ai fez a pergunta:
*
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- Jovem, diga-me: que tal estou?
O aprendiz mordeu a língua de novo, e disse apenas:
- Majestade, estais muito bem.
O rei ficou encantado com a resposta.
- Gostei de seu trabalho – disse ao jovem. De agora em diante, cortará o meu cabelo.
Deu ao jovem barbeiro um saco de ouro e mandou-o de volta para casa.
O rapaz jamais tinha visto tanto dinheiro em toda a sua vida! Correu para casa e
contou ao mestre que havia cortado o cabelo do rei – mas não disse nada sobre as orelhas do
monarca. Todos os meses, o jovem cortava o cabelo do rei e voltava pra casa com mais um
saco cheio de ouro. No entanto, com o passar do tempo, o aprendiz foi emagrecendo,
definhando e empalidecendo cada vez mais. O mestre notou que a saúde do jovem estava
muito ruim e chamou um médico.
Este examinou o rapaz e disse:
- Se não estou enganado, você esta guardando um segredo que o está devorando. Deve
contá-lo a alguém, o morrerá.
- Mas eu não posso contar a ninguém! –exclamou o aprendiz.
- Se não quiser me contar – disse o médico -, talvez possa contar a seu mestre ou a um
padre.
- Não posso – insistiu o pobre jovem.
- Olhe, é muito sério – ponderou o médico.
Pensou um pouco, e disse:
- Cave um buraco no chão, e conte o segredo ao buraco. Assim, ficará curado.
Quando o médico foi embora, o aprendiz foi ao mato, cavou um buraco muito fundo e
sussurrou bem baixinho:
- O rei tem orelhas de bode...
Imediatamente, sentiu sua ansiedade desaparece. Então, disse um pouco mais alto:
- O rei tem orelhas de bode!
O jovem sentiu suas forças voltando, e gritou para a terra:
- O REI TEM ORELHAS DE BODE!
Sentiu um grande alívio e voltou para casa, completamente curado.
Brotou um bambusal na terra onde o jovem havia revelado o segredo. Um dia, passou
por ali um grupo de pastores conduzindo seus rebanhos.
- Aqueles bambus darão ótimas flautas! – exclamaram os meninos.
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Cortaram diversos caniços, fizeram flautas com eles e saíram tocando. Mas o único
som que saía era:
- O rei tem orelhas de bode! O rei tem orelhas de bode!
Depois de um momento de surpresa, os meninos sopraram novamente as flautas e
saíram as mesmas palavras:
- O rei tem orelhas de bode! O rei tem orelhas de bode!
Os pastores rolaram de rir pelo chão e correram para casa, tocando suas estranhas
flautas para todo mundo escutar. Daí a pouco, todo o povo estava rindo; o rei logo ouviu falar
daquilo.
Enfurecido, mandou chamar ao barbeiro.
- Como ousas revelar o meu segredo? – bradou o rei. Prepara-te para morrer!
E puxou a espada.
- Mas eu não contei a ninguém! – protestou o jovem.
- Então, como é que todo o mundo está rindo de mim? – perguntou o rei.
- Não sei! – disse o rapaz, sentindo-se infeliz. – Eu fiquei doente por guardar vosso
segredo e o médico me disse pra conta-lo a alguém, senão eu morreria. Eu disse que não
poderia revelar o segredo a ninguém, e ele então me disse para conta-lo para a terra. Foi o que
fiz. Cavei um buraco no meio do mato e disse: O rei tem orelhas de bode! Depois cobri o
buraco e fui embora!
O rei se deteve. Ele era muito temperamental, mas também era um homem justo.
Assim, mandou chamar o povo da cidade e perguntou o que estavam falando de suas orelhas.
- Ah, muitas crianças da cidade estão tocando flautas e as flautas dizem: ―O rei tem
orelhas de bode!‖ – responderam todos.
O rei mandou chamar as crianças, e os meninos pastores lhe mostraram as estranhas
flautas.
- Cortamos os bambus no meio do mato – explicaram e contaram onde era o bambusal.
- Bem onde contei meu segredo! – gritou o barbeiro.
O rei foi até a floresta com o barbeiro para se certificar do que os garotos haviam lhe
contado. O jovem mostrou o local onde havia brotado o bambusal; o rei cortou uma haste e
fez uma flauta. Soprou e saíram as palavras:
- O rei tem orelhas de bode! O rei tem orelhas de bode!
- Então as crianças disseram a verdade! – exclamou o rei.
E suspirou:
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- Até a terra sabe do meu segredo e conta pra todo mundo...
Contudo, o monarca também sorriu. Sentia-se aliviado porque já não tinha mais um
segredo. E mais, embora o povo risse de suas orelhas, todos continuavam a obedecer a suas
ordens. Assim, o rei também passou a fazer brincadeira com suas orelhas e nomeou o jovem
Barbeiro Real. E o rei e o barbeiro viveram felizes por muito e muitos anos.
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ANEXO C
O REI E O ESPÍRITO MAU *
Era uma vez um grande e nobre rei. Todas as manhas, na sala do palácio, ele sentavase em seu trono para ouvir seu povo. Certo dia um eremita aproximou-se do rei, entregou uma
bela fruta ao monarca e foi embora. O rei passou o presente a seu ministro, sem pensar mais
no assunto. Os anos se passavam e todos os dias o sábio presenteava o rei com uma fruta e ia
embora sem dizer uma palavra.
Certa manhã, o santo homem deu ao rei seu presente habitual e foi embora. O
macaquinho de estimação do rei agarrou a fruta de suas mãos, comeu-a e cuspiu o caroço. O
rei ficou olhando, atônito: a semente era uma jóia de valor inestimável. O rei virou-se para o
ministro e perguntou:
- O que fizestes com as outras frutas?
- Guardei todas na sala do tesouro – replicou o ministro.
Os dois homens foram correndo até lá e encontraram um monte de frutas apodrecendo.
Escondida nessas frutas, havia uma pilha de gemas preciosas resplandecendo.
No dia seguinte, quando o eremita se aproximou do rei com outro presente, o monarca
exclamou:
- Venerável sábio, como posso agradecer-te por teus valiosíssimos presentes? Devo-te
muito. Se desejas algo de mim, pede o que quiseres e te ajudarei.
O santo homem fez uma reverência.
- Dei-vos a preciosa fruta porque sois o mais nobre e mais valente dos homens sobre a
terra – disse o asceta ao monarca. Em meus trabalhos espirituais, preciso da ajuda de um
homem como vós.
- Diz-me o que precisas. Ajudar-te-ei – respondeu o rei.
O santo homem fez outra reverência.
- Encontrai-me amanha a meia noite no terreno das cremações, no cemitério. Explicarvos-ei tudo.
- Estarei lá – declarou o rei.

*
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Na noite seguinte, o rei foi sozinho ao campo dos mortos e dirigiu-se ao local onde
estes eram cremados. Era um lugar medonho, que cheirava a carne queimada. Havia ossos
humanos espalhados por toda a parte e estava cheio de fantasmas. Mas o rei era muito valente
e não voltou atrás. Procurou o sábio, encontrando-o no meio do cemitério, sentado sobre um
altar improvisado.
- Vim para ajudar-te – anunciou o rei.
O asceta meneou a cabeça em aprovação.
- Sois realmente corajoso e nobre – disse o eremita. mantivestes a vossa palavra, vindo
a este lugar pavoroso.
- O que desejas de mim? – perguntou o rei.
O santo homem replicou:
- Estou realizando um importante ritual religioso e, para esta cerimônia, preciso do
corpo do criminoso enforcado naquela árvores ali. E o eremita apontou a certa distancia.
- Tirai o cadáver da árvore e trazei-o para mim. É a única ajuda de que preciso.
O rei concordou. Era uma tarefa horrível, mas ele prometera ajudar o asceta. O rei foi
ate a árvore da forca, subiu nela, cortou a corda e abaixou o cadáver. Colocou então o corpo
sobre os ombros e começou a caminhar em direção ao eremita.
O cadáver falou:
- Agradeço-te real majestade!
O rei deixou o corpo cair, espantadíssimo, e o cadáver voou pra a árvore, rindo como
um demônio.
- Um espírito mau!- exclamou o rei, percebendo que o cadáver estava habitado por um
demônio.
Contudo, o rei havia decidido levar o corpo para o santo homem, de modo que subiu
novamente na árvore da forca, apanhou o cadáver, colocou-o nas constas e começou a andar
até o mendicante.
O espírito mau riu:
- O caminho é longo e a tua carga é pesada. Vou contar-te um enigma para passar o
tempo. Se souberes a resposta e não falares nada, morrerás. Mas se disseres a resposta, voarei
para a árvore com este cadáver.
O espírito mau começou sua historia: ―Há muito tempo, uma bela mulher era cortejada
por três homens. Antes que pudesse escolher um deles para seu marido, ela morreu e foi
cremada conforme o costume de seu povo. Arrasado pela tristeza, um dos cortejadores sentou
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sobre as cinzas dela, chorando e se lamentando. O segundo reuniu os ossos dela e os levava
consigo pra onde quer que fosse. O último perambulava pela região, desesperado da vida. Um
dia, o terceiro homem aprendeu a ressuscitar os mortos. Correu então pra os outros dois e
contou-lhes como reviver a mulher que amavam. O primeiro reuniu as cinzas sobre as quais
se havia sentado. O segundo mostrou os ossos da mulher. E o terceiro pegou as cinzas e os
ossos e ressuscitou a mulher. Então os três passaram a discutir quem deveria se casar com
ela‖.
O espírito mau perguntou ao rei.
- Qual dos três deveria ser o marido?
O rei refletiu por alguns instantes e disse:
- O homem que levantou a jovem dos mortos é como seu pai, que lhe deu a vida. O
que andava com os ossos por toda parte e cuidava deles é como um filho, que toma conta de
sua mãe. Mas o homem que ficou sentado sobre as cinzas era como um marido,
permanecendo fiel a ela. É este que deveria se casar com ela.
O espírito mau deum uma gargalhada e voou para a árvore da forca com o cadáver.
- És um homem paciente - disse ele. - Vou contar-te outro enigma: ―Era uma vez um
demônio, que matou a esposa de um homem. O marido ficou de coração partido, pois a
adorava; por isso, renunciou aos bens deste mundo e tornou-se um asceta, perambulando e
mendigando comida. Certo dia, chegou a uma nobre residência e a dona da casa deu-lhe uma
tigela de arroz para comer. O homem deixou o alimento sob uma árvore enquanto ele se
lavava num riacho. Uma cobra comeu parte do arroz e, acidentalmente, deixou seu veneno na
tigela. Quando homem comeu o arroz, adoeceu e acusou o nobre de envenena-lo; este, por sua
vez, acusou a própria esposa.‖
O espírito mau sussurrou no ouvido do rei:
- Meu bom amigo, dize-me quem é o responsável pelo envenenamento?
O rei fez uma pequena pausa e depois respondeu:
- Ninguém é culpado; não é certo acusar qualquer pessoa.
O espírito riu e desapareceu na noite, levando consigo o cadáver.
―Há muito tempo‖, começou o espírito, ―um ladrão atormentava uma cidade e
ninguém conseguia apanhá-lo. Por fim, o próprio rei saiu em busca do assaltante. Eles se
encontraram e o rei fingiu ser um ladrão. Juntaram-se para roubar muitas casas. Aí, o ladrão
levou o rei até sua casa, debaixo da terra. Quando o rei estava sozinho na casa do ladrão, um
criado avisou o monarca de que o bandido planejava mata-lo. O rei fugiu, voltou ao palácio,
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chamou todas as suas tropas, capturou o ladrão e condenou-o a morte. Quando o criminoso foi
levado para a forca, uma jovem o viu e apaixonou-se por ele. Ela correu então para o rei e
pediu-lhe que poupasse a vida do bandido. O rei negou e a jovem prometeu se matar. Ao ouvi
isso, o bandido chorou, e depois riu.‖.
O espírito mau fez uma pausa e depois disse:
- Esta é minha pergunta: por que o condenado chorou e riu?
O rei pensou sobre a questão por alguns minutos e respondeu:
- O ladrão chorou porque se comovera com o amor da jovem, mas sabia que não
poderia dar nada comparável em troca do sacrifício dela. Ele riu ao perceber o absurdo de seu
destino: uma linda mulher se apaixonou por ele logo na hora em que iria morrer!
No mesmo instante, o espírito voou para a escuridão, levando consigo o cadáver.
Muitas e muitas vezes naquela noite o rei voltou à árvore da forca, apanhava o corpo,
respondia outro enigma do espírito, e tinha de começar tudo de novo. Por fim, o espírito
contou um enigma que o rei não conseguiu resolver.
―Há muitos e muitos anos‖, disse o demônio, ―um rei e seu filho saíram para caçar. O
rei era viúvo e o filho, solteiro. No meio da floresta, eles encontraram dois conjuntos de
pegadas humanas, um maior e outro menor. Com usa habilidade em seguir rastros, os dois
homens deduziram que eram as pegadas de uma mulher de alto nível e sua filha, fugindo
apressada por alguma razão. Pai e filho concordaram entre si que, quando encontrassem as
duas mulheres, proporiam casamento. O rei se casaria com a das pegadas grandes, pois devia
ser a mulher mais velha, a mãe, e o príncipe se casaria com a mulher das pegadas pequenas,
que seria a mais jovem, a filha. Logo encontraram as duas mulheres e descobriram que eram
uma rainha viúva e uma princesa, sua filha, fugindo de sua terra que havia sido invadida. O
rei e o príncipe ofereceram-lhes refugio em seu país e propuseram casamento. As duas
mulheres aceitaram – mas acontece que a rainha tinha pés pequenos e aprincesa, pés grandes.
O pai e o filho mantiveram seu acordo: assim, o rei se casou com a mulher de pés grandes, ou
seja com a princesa, e o príncipe se casou com a de pés menores, que era a rainha. Cada uma
delas teve um filho.‖
O espírito deu uma gargalhada, antecipando o espanto:
- E agora, meu bom rei, que parentesco têm essas duas crianças entre si?
O rei ficou revirando o pensamento na cabeça, totalmente desconcertado. Por isso, não
disse nada. Afinal, o espírito resolveu falar:

73

- Ès sábio em permanecer calado. E és muito corajoso em perseverar, carregando o
cadáver. Eu cumprimento-te.
O demônio voou pelos ares e fez uma reverência ao monarca:
- Gostei muito do tempo que passamos juntos, de modo que vou contar-te um segredo
terrível: o homem que estás ajudando não é um santo, mas um mago perverso. E um
necromante que planeja usar-te como sacrifício humano quando levares este cadáver até ele.
Com isso, o necromante ganhará poder sobre todos os espíritos.
O espírito mau fez uma pausa.
- Mas há uma maneira simples de estragar os planos horríveis dele, se tens coragem.
E sussurrou nos ouvidos do rei. Depois, concluiu:
- Agora, leva este cadáver para o necromante! Veremos o que o destino tem para ti...
O rei colocou mais uma vez o cadáver sobre as costas e foi ao ―santo homem‖. O
―sábio‖ ficou encantado.
- Sois o homem mais corajoso do mundo!
E pediu ao rei para arrumar o cadáver na frente do altar e fazer uma reverencia diante
dele, prostrado no chão, como se o venerasse. O necromante puxou secretamente uma espada
para decapitar o rei.
- Ora, meu bom amigo – disse o rei, lembrando o conselho do espírito. – Eu nasci
príncipe e jamais fiz uma reverencia pra alguma pessoa ou alguma coisa. Não sei como é este
ritual. Se me mostrares, seguirei teu exemplo.
Impaciente, o necromante disse:
- É muito simples. É só fazer assim...
E o perverso mago se prostrou no chão diante do cadáver e tocou o chão com o rosto.
Neste momento, o rei puxou a espada e cortou a cabeça do vilão. E terminou o
execrável ritual do necromante, usando seu próprio cadáver exatamente como ele havia
pretendido usar o do rei.
No minuto seguinte, milhares de espíritos e deuses se materializaram no cemitério,
exaltando a coragem e a honra do rei. O grande deus Shiva apareceu e louvou o monarca,
prometendo:
- Terás uma glória sem limites, neste mundo e no próximo. Se quiseres alguma dádiva,
pede agora e ser-te-á concedida.
O rei pensou um pouco e disse:
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- Desejo apenas uma coisa: que as histórias que o espírito me contou esta noite sejam
conhecidas por todos os homens, pra que todos se beneficiem de sua sabedoria.
- Assim será – declarou Shiva.
E é desta forma que você conhece este conto!
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ANEXO D
IRMÃO LUSTIG *
Certo homem, conhecido como Irmão Lustig, serviu outrora no exercito do rei. Depois
de muitos anos de guerra, o rei de Lustig assinou um tratado de paz e demitiu todos os
soldados. Lustig foi mandado embora apenas com um pão e quatro moedas de prata.
- Bela maneira de tratar um soldado leal! – resmungou Lustig.
Mas não era de guardar rancores e, assobiando, meteu o pé na estrada.
Apareceu um mendigo, pedindo pão e esmola. Irmão Lustig exclamou:
- Eu só tenho esse pãozinho e essas quatro moedas... mesmo assim, vou lhe dar
alguma coisa.
Lustig dividiu o pão em quatro partes e deu uma ao mendigo; depois, contou as quatro
moedas e também lhe deu uma.
- Deus te abençoe – disse o mendigo, e os dois se separaram.
O pobre era nada mais, nada menos do que São Pedro, caminhando pela Terra.. ele
correu, mais adiante se disfarçou de aleijado, aproximou-se mancando de Lustig e pediu pão e
esmola.
- Nossa, eu mal tenho o suficiente pra mim! – queixou-se Lustig. Mas você ainda tem
menos do que eu!
E deu ao aleijado uma fatia do pão e uma das moedas.
- Deus te abençoe – disse o aleijado, e foi coxeando.
Logo depois de sua abordagem, São Pedro assumiu a forma de um velho doente e
encontrou Lustig mais abaixo na estrada. Perguntou o apóstolo:
- O senhor tem uma esmolinha para um velho mendigo? Ou um pedaço de pão para
um faminto?
- Você é o terceiro que me pede esta manhã! – exclamou Irmão Lustig. – A que ponto
chegou este mundo! Eu tenho pouco, mas vou dividir.
E o soldado deu ao velho um pedação do pão e uma moeda. Em seguida, Lustig foi até
a taberna mais próxima. ―se eu não comer o ultimo pedaço de pão e não gastar agora mesmo a
minha ultima moeda, ficarei sem nada!‖, pensou ele.

*
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O ex-soldado pediu uma cerveja, comeu seu pão e voltou à estrada. Pouco depois,
Lustig encontrou um soldado, que era São Pedro em outro disfarce.
- Bom dia, irmão! – disse o apóstolo. –Você tem esmola ou um pão para um homem
sem dinheiro?
- Ah, companheiro, nada tenho para comer ou gastar. Se você também não tem
nenhum dinheiro, podemos esmolar juntos – disse Lustig.
- Não é preciso – e São Pedro sorriu. – sei de algo que pode resolver o nosso
problema; se vier comigo, dar-lhe-ei a metade do que ganhar.
Lustig concordou prontamente, e os dois voltaram à estrada, cantando as velhas
cantigas do exército. Chegaram a uma fazendo, onde todos choravam porque o dono estava às
portas da morte.
- Posso curar seu marido – disse São Pedro à esposa do doente.
O apóstolo passou uma pomada na testa do fazendeiro e, num abrir e fechar de olhos,
o homem levantou da cama, perfeitamente saudável. Em gratidão, ofereceu a São Pedro
qualquer coisa que ele desejasse, como recompensa.
- Psiu! Psiu! – sussurrou Irmão Lustig no ouvido do companheiro. – temos de comer,
não é?
Mas São Pedro não quis nenhum presente. Não seja bobo! – e Lustig deu uma
cutucada nas costelas de seu camarada. – pelo menos um pouco de comida!
São Pedro continuou recusando, mas o fazendeiro e sua mulher perceberam que Lustig
queria alguma coisa. Apanharam um carneiro e deram-no ao sodado como recompensa.
- Se quer tanto esse carneiro, carregue-o você mesmo – São Pedro disse a Lustig.
- Ora, esta bem, é muito fácil! – declarou Lustig, e os dois partiram juntos.
―Mas que sujeito esquisito, esse‖, pensava Lustig sobre o companheiro. ―Salva a vida
do fazendeiro e não quer nada em troca!‖ À medida que iam caminhando, o carneiro foi
pesando cada vez mais e mais, ate que Lustig já não conseguia carregá-lo.
- Escute, amigo – disse ele, parando debaixo de uma árvore –, aqui parece um bom
lugar para descansarmos. Acenderei uma fogueira, cozinharei o carneiro e teremos uma boa
refeição.
- Como queira – responde o santo. – Mas deixo todo para você. Vou até o rio e volto
mais tarde. Por favor, não comece a jantar antes que eu chegue.
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- É claro que vou esperar! – exclamou Irmão Lustig.
Acendeu uma fogueira, ferveu a água, matou o carneiro, colocou-o na panela e ficou
ali mexendo e mexendo um tempão. O cozinho tinha um cheiro delicioso; Lustig lambeu os
beijos, esperando o retorno de seu companheiro. Os minutos se tornaram horas e, a cada
momento, a panela fervente parecia dizer: ―Me coma!‖. De tempos em tempos, Lustig olhava
em volta, seu estomago roncava e dizia: ―Agora!‖.
―O que será que ele está fazendo?‖.,. pensava Lustig, impaciente. Por fim, ele não
resistiu, remexeu na panela e apanhou o coração do carneiro. ―Acho que é a melhor parte‖, pensou ele com seus botões, dando uma mordidinha. Uma mordida leva a outra e logo acabou
o coração. Naquele instante São Pedro retornou. Lustig apressadamente recolocou a tampa na
panela.
- Puxa, até que enfim! – disse, censurando o companheiro. - o cozido está pronto há
horas!
- Não estou com muita fome – disse São Pedro. – Me dê só o coração do carneiro e
pode ficar com todo o resto.
Lustig engoliu em seco, nervosamente. Enfiou a colher na panela, pegando um pedaço
de carne:
- É o coração? – perguntou São Pedro.
- Não – replicou o apóstolo.
- E este pedaço?
- Não, não é.
- E este aqui?
- Também não é este!
De repente, Lustig exclamou:
- Mais que bobagem! É claro que não vamos encontrar o coração! Os carneiros não
têm coração!
- Como? – perguntou o apóstolo, surpreso. – carneiros não têm coração?
- Pois é! Como pudemos esquecer?- disse rapidamente Lustig.
- Mas como pode ser: perguntou São Pedro. – Todas as criaturas têm coração!
- Todas as criaturas, menos os carneiro – replicou Irmão Lustig.
- Bom... - disse São Pedro – se os carneiro não têm coração eu não quero nenhum
pedaço deste cozido. Pode ficar com tudo.
E Lustig comeu, com muito apetite.
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No dia seguinte, os dois homens voltaram à estrada e chegaram a um rio muito largo.
- Podemos atravessar o rio aqui – disse São Pedro. – Por que não atravessa na frente?
- Não, não – apressou-se a responder Lustig -, pode ir na frente; vou atrás.
Lá com seus botões, Lustig pensou: ―Se for muito fundo, não quero me afogar!‖. São
Pedro começou a travessia, como a água chegando até seus tornozelos. Num instante chegou
ao outro lado, chamando Lustig. O ex-soldado apanhou sua bagagem e começa a vadear, com
dificuldade. No primeiro passo, a água chegou até seus joelhos; no segundo, até a cintura e,
sem perceber, lá estava ele se debatendo no rio.
- Socorro! Socorro! – dizia Lustig, atabalhoadamente. – Não sei nadar!
- Vou ajudar, se você confessar que comeu o coração do carneiro! – disse São Pedro.
- Não sei do que você está falando! – gritou Irmão Lustig. – Socorro! Estou me
afogando!
- Confesse que comeu o coração do carneiro!
- O que você está dizendo numa hora dessas! Me ajude!
São Pedro não aguentou mais deixar o companheiro afogar-se, fez a água recuar e
Lustig conseguiu sair aos tropeções do rio. Quando se recuperou, os dois retornaram a
caminhada. Logo chegaram a uma terra envolvida pela tristeza, porque a filha do rei estava
muito doente.
- É a nossa chance, amigo – exclamou Lustig. – Podemos ganhar uma fortuna curando
a princesa!
E quis correr até o castelo, mas são Pedro continuou caminhando cada vez mais
devagar.
- Não seja uma lesma! – disse Lustig, apressando companheiro. – A princesa pode
morrer a qualquer instante!
Mas o apóstolo ainda arrastou mais os pés. Quando chegaram ao palácio, souberam
que princesa acabara de expirar.
- Olhe o que fez, seu lerdo! – disse Lustig, acusando o companheiro.
- Não precisa gritar – replicou o apóstolo, calmamente. – Eu também posso levantar os
mortos!
São Pedro foi até o rei e a rainha e disse que sabia o segredo de reanimar os mortos.
- Devolve a vida à minha filha e te darei a metade do meu reino! – declarou o rei.
São Pedro pediu ao rei que os deixasse sozinhos com o corpo da princesa. Uma vez
isto feito, São Pedro pediu a Lustig para acender uma fogueira e ferver um pouco de água.
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Depois, cortou o corpo da princesa e jogou os pedaços na panela. Quando a carne cozinhou, o
apóstolo juntou os ossos e espalhou-os sobre a cama, colocando cuidadosamente cada um em
seu lugar. São Pedro deu um passo atrás e disse:
- Levanta-te, princesa morta, em nome da santíssima trindade!
Repetiu a frase três vezes e ao final a princesa se levantou, como se estivesse
acordando de um sono leve.
O rei e a rainha ficaram felicíssimos quando a filha saiu do quarto, caminhando.
- Dize-me o que desejais e será vosso! – disse o rei aos dois soldados.
São Pedro recusou qualquer recompensa, mas Lustig ficou cutucando o apóstolo e
cochichando em seus ouvidos. O rei percebeu que Lustig queria alguma coisa e ordenou que
enchessem a mochila de Lustig de outo. Em seguida, São Pedro e Lustig partiram.
No meio de uma floresta, São Pedro parou e virou-se para o companheiro:
- Vamos dividir igualmente este ouro.
- Ah, bom. Até que enfim você voltou à razão! – exclamou Lustig. – Cheguei a pensar
que você era idiota, recusando uma fortuna!
Lustig entregou o ouro a São Pedro. Cuidadosamente, o apóstolo contou as moedas e
dividiu-as com três pilhas.
- Três pilhas? Mas somos só dois! Perguntou Lustig.
São Pedro explicou:
- Esta pilha é para você – e empurrou uma porção de moedas para Lustig. – esta é para
mim – e puxou uma pilha em sua direção. – e a terceira é para quem comeu o coração do
carneiro!
- Ora, fui eu! – disse rapidamente Irmão Lustig, enfiando o resto das moedas em sua
mochila.
- Ué! Eu pensei que os carneiros não tivessem coração! – disse o apóstolo surpreso.
- O quê?! – perguntou Lustig, incrédulo. – Como pode você pensar tal coisa? Todas as
criaturas têm coração!
- Bom, então seja – disse São Pedro. – o ouro é seu, e este também. – E empurrou sua
pilha para Lustig. – Só que não viajarei mais com vc. Continue sozinho.
- Que pena – replicou Lustig. – Eu gosto de você e gostei de sua companhia.
Mas Lustig sentia-se muito bem com a nova riqueza. Depois que os dois se separaram,
Lustig continuou seu caminho e, num piscar de olhos, gastou toda a sua fortuna e ficou sem
dinheiro de novo.
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Quando isso aconteceu, Lustig estava em outro reino, também envolvido pela tristeza.
Lustig soube que a filha do rei tinha acabado de morer. ―Ah‖ pensou ele, ―vou ganhar um
dinheirinho!‖, e correu até o palácio, apresentou-se ao rei e à rainha, oferecendo-se para trazer
a princesa de volta à vida. O rei e a rainha prometeram-lhe qualquer recompensa que
desejasse, se o conseguisse.
Lustig pediu para ficar a sós com a princesa morta. Acendeu um fogo, ferveu água
numa panela, cortou o corpo da princesa e jogou todos os pedaços no caldeirão. Depois que
carne cozinhou, Lustig recolheu os ossos e arrumou-os na cama. Depois, coçou a cabeça: ―Ih,
agora é o problema! Qual será a ordem dos ossos?‖. Mas ajeitou o esqueleto da melhor
maneira que pôde, deu um passo atrás e disse:
- Levanta-te, princesa, em nome da Santíssima Trindade!
Repetiu a frase três vezes, sem nenhum resultado. Lustig arrumou os ossos de novo e
tentou mais uma vez. Nada aconteceu.
-Diabos, menina! Levanta-te! – berrou ele, afinal.
Lustig começou a ficar preocupado: e se o rei soubesse que sua filha fora cozida em
pedacinhos, o que faria com ele?
Nesse momento, São Pedro apareceu na janela, ainda disfarçado de sodado.
- Vigarista – disse o santo. – O que você está fazendo com a morta?
Irmão Lustig olhou encabulado para seu antigo companheiro e explicou a situação. O
apóstolo examinou os ossos e disse:
- Assim não vai funcionar de modo algum! Você misturou tudo! Vou te ajudar só mais
esta vez. Nunca mais tente levantar os mortos!
E sacudiu o dedo na cara de Lustig. – E te aconselho a não aceitar nenhuma recompensa do
rei!
Lustig concordou mansamente.
São Pedro arrumou os ossos direito, deu um passo atrás e ordenou três vezes:
- Princesa morta, levanta-te em nome da Santíssima Trindade!
E a princesa de levantou, inteira e muito saudável. São Pedro foi-se embora e,
apressadamente, Lustig a levou a seus pais.
O rei e a rainha se alegrara.
O que desejas como recompensa? – perguntou o rei.
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Lustig hesitou e pigarreou, sem pedir nada, mas o rei entendeu a deixa. Ordenou que
enchessem a mochila de Lustig de ouro. O soldado foi-se embora, muito satisfeito, e deparou
pouco adiante com São Pedro, ainda disfarçado.
- Grande homem é você – declarou o apóstolo. – Eu não disse para não pedir nenhuma
recompensa? E você ai, com um monte de ouro nas costas!
- Bem... – Irmão Lustig deu um sorriso amarelo. – Não posso desobedecer ao rei
quando ele me ordena a pegar este ouro!
São Pedro suspirou.
- Está bem. Mas lembre-se: nunca mais tente levantar os mortos!
Lustig riu.
- Nem preciso agora que tenho esta recompensa.
Sacudiu a mochila e as moedas tilintaram.
O apóstolo suspirou de novo.
- Você ficará sem dinheiro novamente e se sentirá tentado a levantar os mortos.
E pensou por um instante, depois pegou a sua própria mochila e entregou a Lustig.
- Leve a minha mochila – disse ao soldado. – Ela é mágica; qualquer coisa que você
desejar que entre nela, entrará. Você jamais sentirá necessidade de novo, portanto não
precisará levantar os mortos. A partir de agora, jamais nos encontraremos.
São Pedro foi embora e Lustig retomou sua caminhada, sem pensar mais no presente
que o companheiro lhe dera.
Os dias se passaram e Lustig viu-se com apenas quatro moeda. Assim, parou numa
taberna, pediu pão e vinho, sentando-se para comer. À sua frente, o taberneiro assava dois
gansos, cuja visão deixou Lustig faminto. Ele olhava para as aves e só então lembrou-se da
mochila mágica que o companheiro lhe dera. ―Ah, muito bem...‖, pensou consigo mesmo.
―vejamos se aquilo que o velho camarada prometeu é verdade!‖
- Para minha mochila – murmurou Lustig para os dois gansos.
Num piscar de olhos, as aves desapareceram do fogão, e quando Lustig espiou na
mochila, lá estavam elas! Lustig pagou a cerveja correu para porta e, dando seu chapéu como
gorjeta ao taberneiro, foi até um campo próximo dali. No momento em que, sentado, começou
a comer, dois trabalhadores vinham pela estrada.
- Bom-dia, meu caro senhor – disseram os homens, olhando famintos para os gansos.
- Bom-dia – replicou Irmão Lustig.
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Fez uma pausa e pensou: ―Não preciso de dois gansos para mim‖. Então, deu um aos
dois homens. Muito satisfeitos, aceitaram o presente e correram para a taberna mais próxima,
pedindo uma garrafa de vinho.
- Que golpe de sorte! Congratulavam-se os dois entre si.
O taberneiro olhou com suspeita para os dois jovens, que comiam um ganso tão bom.
Correu para seu fogão, abriu a porta do forno e viu que seus dois gansos não estavam ali.
- Ladrões! – gritou ao taberneiro para os trabalhadores. – Como ousam roubar meus
gansos!
Os jovens protestaram:
- Foi um soldado que nos deu esse ganso!
- Mentirosos! – guinchou o taberneiro, pegando um bastão e começando a bater nos
rapazes, até que eles fugiram.
Longe dali, Lustig retornou sua caminhada. Chegou a um castelo, estranhamente
vazio, Lustig parou numa pequena pensão que havia ao lado e perguntou ao proprietário:
- Tem um quarto para esta noite?
- É uma pena mas não tenho – disse o homem. – O dono do castelo se mudou para cá
porque o castelo está assombrado por demônios.
Lustig coçou a cabeça.
- Tenho de dormir em algum lugar; se o senhor não tem nenhum quarto, vou dormir no
castelo.
- Muitos já tentaram – disse o proprietário da pensão. –Só que ninguém voltou para
contar o que aconteceu.
Lustig não se convenceu. O proprietário entregou-lhe as chaves do castelo e comida,
para seu jantar. Lustig foi ate o salão principal do castelo, acendeu a lareira e comeu o jantar.
Depois, deitou-se para dormir.
No meio da noite, foi despertado por um tumulto. Havia nove demônios em círculo a
sua volta, respirando fogo e fazendo uma incrível balburdia.
- Dancem como quiserem – avisou Lustig àquelas horrendas criaturas -, mas não se
aproximem mais.
Os demônios saltaram na direção de Lustig, em provocação.
- Chega!- berrou o soldado, enfurecido. – Fora daqui! Ou então vou lhes ensinar bons
modos!
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Os diabos apenas riram e empurraram Lustig. Este agarrou um bastão de madeira e
começou a bater nos demônios; Lustig era valente, mas nove diabos era demais para qualquer
um. O ex-soldado viu que aquilo ia terminar mal.
- Socorro! Socorro! – gritava ele, enquanto os demônios o espancavam.
Lustig corria para todos os lados, mas não conseguia escapar dos monstros. Foi então
que lembrou de sua mochila mágica.
- Para a mochila, todos vocês! – berrou Lustig.
No minuto seguinte, os diabos estavam presos na mochila e, exultante, Lustig amarrou
bem a boca do saco. Os demônios esperneavam e se debatiam, saía fumaça da bolsa, mas
nenhum deles conseguia escapar. Então Lustig foi se deitar e dormir.
Na manhã seguinte, acordou e foi até a pensão. O proprietário ficou espantado ao ver
que ele ainda estava vivo e correu para chamar o senhor do castelo. O nobre apareceu e
exclamou:
- Você está vivo, meu bom homem!
- Ora, é claro! – E Irmão Lustig explicou: - E tirei todos os demônios que
assombravam o seu castelo!
- Você é um homem corajoso – disse o dono do castelo. – Fique a meu serviço e
jamais nada lhe faltará.
Lustig abanou a cabeça:
- Eu quero ver o mundo, de modo que só vou andar pelas estradas.
Antes de partir, Lustig pediu ao ferreiro para bater bem sua mochila. O ferreiro fez o
que ele pediu: martelou bastante a mochila. Depois de algum temo, Lustig abriu a mochila e
sacudiu-a, virada. Oito demônios caíram no chão, mortinhos da silva. O nono era bem
pequenininho e sobreviveu ao espancamento, escondido num canto da mochila. O diabinho
pulou fora se arrastando e correu de volta para o inferno, sem ser notado.
Lustig continuou sua caminhada por muitos e muito anos, até perceber que seu tempo
no mundo havia terminado. Começou a se preocupar com o que lhe aconteceria depois da
morte e pediu conselho a um eremita:
- O que faço para entrar no céu quando morrer?
O eremita apontou para uma trilha cheia de pedras no meio do bosque:
- O caminho para o céu é aquele ali; é estreito, muito íngreme e difícil.
O sábio apontou então para uma encantadora avenida nas proximidades:
- Aquele é o caminho para o inferno; é amplo, fácil e muito agradável.
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―Só um idiota tomaria a estrada ruim‖, pensou Lustig com seus botões. E entrou na
avenida agradável. Daí a pouco tempo, deparou com um imenso portão negro. Era a porta do
inferno, mas estava fechada naquele dia. Lustig pegou a aldrava e bateu com força. Abriu-se
uma janelinha no portão e um diabo espiou para ver quem estava batendo. O demônio se
arrepiou, aterrorizado, quando viu Lustig; fechou a janelinha e correu ao demônio-chefe. O
porteiro era o diabinho que havia escapado por um triz da mochila de Lustig!
O diabrete pediu a todos os demônios que não deixassem Lustig entrar senão,
explicou, ele poderia mandar todos para dentro de sua mochila! Os diabos trancaram bem a
porta e disseram a Lustig para ir embora.
- Olha só a minha sorte! – resmungou o antigo sodado. – Me mandaram embora do
inferno!
Assim, Lustig teve de voltar pela bela estrada agradável, ate chegar ao começo da
trilha íngreme e difícil.
- Bem, não posso fazer nada... Tenho de ficar em algum lugar pelo resto da
eternidade... – disse ele a si mesmo.
Entrou na trilhazinha e subiu, subiu, subiu. Finalmente, chegou ao céu e ali, atrás do
portão de madrepérola, São Pedro tirava um cochilo, envolvido em suas lindas vestes brancas.
Num instante Irmão Lustig reconheceu o velho amigo.
―Ah!‖, pensou ele, ―quer dizer que o meu camarada está ai, na minha frente... É claro
que vou me dar bem!‖
Lustig chamou:
- Olá, velho amigo! Aqui estou novamente, precisando de um lugar para ficar. Deixeme entrar!
São Pedro se levantou e olhou surpreso para Lustig:
- Você veio para cá? Mal posso acreditar no que vejo! Tente a outra estrada, que é
ampla e mais fácil.
- Já fui lá e eles não querem me deixar entrar.
- Bem, mas também não posso deixar você entrar aqui.
E São Pedro abanou a cabeça com firmeza.
- Que belo soldado você deu! Retorquiu Irmão Lustig. – Recusando ajuda a um
camarada que precisa.
Lustig virou-se para ir embora, mas fez uma pequena pausa. Tirou a mochila das
costas.
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- Se você não tem nada a ver comigo, eu também não quero nada de você. Pegue esta
sua maldita mochila de volta.
E Lustig enfiou a mochila pelo portão do céu.
- Ah, é! Muito bem – disse São Pedro, sentindo-se meio esquisito.
O apóstolo pendurou a mochila num gancho perto de sua cadeira e, ai, Lustig gritou:
- Que eu entre na mochila!
No mesmo instante, viu-se dentro da mochila. Quando saltou fora, lá estava ele, nas
luminosas ruas do céu. Uma vez dentro, São Pedro deixou-o ficar. E até hoje Irmão Lustig
permanece – a menos que ele tenha enfiado todo o céu dentro de sua mochila!

86

ANEXO E
JOÃO DE FERRO *
Era uma vez um rei que tinha, próximo de seu castelo, uma enorme floresta onde
viviam animais selvagens de todos os tipos. Um dia ele mandou um caçador à floresta para
caçar um veado, mas o homem não voltou. ―Alguma coisa errada aconteceu ali‖, disse o rei, e
no dia seguinte mandou mais dois caçadores à procura do primeiro, mas também eles não
voltaram. No terceiro dia, chamou todos os seus caçadores e disse: ―Busquem em toda a
floresta, e só voltem quando tiverem encontrado os três homens.‖
Nenhum desses caçadores jamais voltou e, além disso, também não voltou a matilha
de cães que levaram com eles.
Ninguém ousou mais entrar na floresta, e deixou-a tranquila em seu profundo silêncio
e solidão. Somente uma águia ou um gavião às vezes a sobrevoavam.
Essa situação perdurou durante anos, até que certo dia um estranho caçador apareceu,
querendo trabalho, e ofereceu-se para penetrar na floresta perigosa.
O rei, porém, não permitiu, dizendo: ―Não é seguro entrar ali. Tenho a sensação de
que você acabará como os outros, e nunca mais o veremos.‖ O caçador respondeu: ―Senhor,
conheço perfeitamente o risco, e medo não tenho.‖
O caçador chamou seu cachorro e entrou na floresta. Logo depois, o animal sentiu o
cheiro de caça e saiu em sua perseguição. Mal deu, porém, três passadas, viu-se na beirada de
um poço profundo e não pôde continuar. Um braço saiu da água, agarrou o cachorro e puxouo para baixo.
Quando o caçador viu isso, voltou ao castelo, chamou três homens com baldes, e eles
esgotaram a água do poço. Ao chegar ao fundo, viram ali um Homem Natural deitado, que
tinha o corpo marrom como o ferro enferrujado. Seu cabelo ia desde a cabeça e o rosto por
todo o corpo, até os joelhos. Amarraram-no com cordas e o levaram até o castelo.
Ali, houve grande espanto com esse Homem Natural, e o rei mandou trancá-lo numa
jaula de ferro, colocá-lo no pátio, proibindo, sob pena de morte, que a porta da jaula fosse
aberta. E confiou a guarda da chave à rainha. Feito isso, as pessoas voltaram a entrar sem
perigo na floresta.

*

Versão retirada do livro ―João de Ferro – um livro sobre homens‖ de Robert Bly, 1991.
O autor nos informa que embora tivesse sido recolhido pelos irmãos Grimm por volta de 1820, esse conto pode ter 10 ou 20
mil anos
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O rei tinha um filho de oito anos, o garoto estava um dia brincando no pátio, quando
sua bola dourada caiu dentro da jaula. O menino correu para a jaula e disse: ―Devolve-me a
minha bola dourada.‖ O homem respondeu: ―Só se abrires a porta para mim.‖ Disse o menino:
―ah, não, isso eu não posso fazer. O rei proíbe‖, e saiu correndo. No dia seguinte o menino
voltou e pediu novamente a bola. O Homem Natural repetiu, ―Se abrires a porta‖, mas o
menino não quis. No terceiro dia, tendo o rei saído para caçar, o menino voltou e disse:
―Mesmo que eu quisesse não poderia abrir a porta, porque não tenho a chave.‖ O Homem
Natural respondeu: ―A chave está debaixo do travesseiro da tua mãe. Podes apanhá-la.‖
O menino, que queria muito a sua bola de volta, esqueceu a cautela, entrou no castelo
e apanhou a chave. Não foi fácil abrir a porta da jaula, e ele machucou o dedo. Quando a porta
se abriu, o Homem Natural entregou a bola dourada ao menino e correu.
Súbito, o menino sentiu um grande medo. Chorou e saiu gritando atrás do fugitivo:
―Homem Natural, se fores embora, eles vão me bater!‖ O Homem Natural voltou-se colocou
o menino nos ombros e dirigiu-se rapidamente para a floresta.
Quando o rei voltou, viu a jaula aberta e perguntou à rainha como o Homem Natural
pudera fugir. Ela de nada sabia, foi procurar a chave e viu que tinha desaparecido. Chamou o
menino e ninguém respondeu. O rei mandou um grupo de homens procurar nos campos,
ninguém o encontrou. Não foi difícil imaginar o que tinha acontecido, e um grande sofrimento
e luto caiu sobre a casa real.
Quando o Homem Natural chegou novamente à floresta escura, tirou o menino dos
ombros, colocou-o no chão e disse: ―Nunca mais verás tua mãe nem teu pai, mas eu ficarei
contigo, pois me libertaste e tenho pena de ti. Se fizeres tudo o que eu mandar, as coisas
correrão bem. Tenho muito ouro e tesouros, mais do que qualquer outra pessoa no mundo.‖
O Homem Natural preparou uma cama de folhas para o menino dormir, e pela manhã
levou-o a uma fonte. ―Estás vendo esta fonte dourada? É clara como cristal, e cheia de luz.
Quero que fiques sentado junto dela e vigies para que nada caia dentro dela, pois se isso
acontecer a fonte será prejudicada. Voltarei todas as tardes para ver se me obedeceste.‖
O menino ficou sentado à beira da fonte. Vez por outra, via um peixe ou uma cobra
dourados, e vigiava para que nada caísse lá dentro. Mas seu dedo começou a doer muito e,
sem pensar, ele mergulhou na água. Retirou-o imediatamente, mas viu que o dedo ficara
dourado, e por mais que o lavasse, o dourado não saía.
João de Ferro voltou naquela tarde e perguntou: ―Aconteceu hoje alguma coisa com a
fonte?‖ O menino escondeu o dedo às costas para que João de Ferro não o visse, e disse: ―Não
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aconteceu nada‖.
―Ah, mergulhaste o dedo na fonte!‖ – observou o Homem Natural. ―Deixaremos
passar desta vez, mas não o faças de novo.‖
Na manhã seguinte, bem cedo, o menino sentou-se junto à fonte, vigiando-a. Seu dedo
ainda doía, e, depois de algum tempo, ele passou a mão pelos cabelos. Um fio, porém soltouse e caiu na fonte. Abaixou-se imediatamente e apanhou-o, mas o fio de cabelo já ficara
dourado.
Quando João de Ferro voltou, viu o que tinha acontecido. ―Deixaste um cabelo cair na
fonte. Vou lhe perdoar ainda, mas se acontecer uma terceira vez, a fonte estará arruinada e
não poderás mais ficar comigo.‖
No terceiro dia, sentado junto à fonte, o menino decidiu que, por mais que seu dedo
doesse, não o movimentaria. O tempo passava lentamente, e o menino começou a fitar o
reflexo do seu rosto na água. Teve vontade de olhar nos seus próprios olhos, e, ao fazê-lo,
inclinou-se cada vez mais. Seus longos cabelos caíram-lhe então sobre a testa e em seguida na
água. Recuou, mas agora os seus cabelos, todos, estavam dourados e brilhavam como se
fossem o próprio sol. O menino teve medo! Pegou um lenço e cobriu a cabeça para que o
Homem Natural não visse o que tinha acontecido. Mas quando João de Ferro chegou,
percebeu imediatamente. ―Tira o lenço da cabeça‖, disse ele. A cabeleira dourada caiu sobre
os ombros do menino, e ele se manteve calado.
―Não podes mais ficar aqui, porque não passaste na prova. Agora sai pelo mundo,
onde aprenderás o que é a pobreza. Não vejo, porém, o mal no teu coração, e te desejo o bem,
motivo pelo qual te concedo um dom: sempre que estiveres em dificuldades, vem à orla da
floresta e grita: ―João de Ferro, João de Ferro!‖ Eu virei ao teu encontro para te ajudar. Meu
poder é grande, maior do que pensas, e tenho ouro e prata em abundância.‖
O filho do rei deixou então a floresta e caminhou por trilhas abertas e por matas
cerradas até finalmente chegar a uma grande cidade. Procurou trabalho, mas não encontrou –
nada tinha aprendido que lhe pudesse ser útil. Por fim, foi ao palácio e perguntou se o
aceitavam para algum serviço. A gente da corte não sabia o que fazer com ele, mas gostou do
menino e permitiu que ficasse. O cozinheiro tomou-o a seu serviço, mandando-o carregar
lenha e água, e varrer as cinzas.
Certa vez, não havendo mais ninguém para fazê-lo, o cozinheiro mandou o menino
levar a comida à mesa real, mas como ele não queria que seu cabelo dourado fosse visto, não
tirou o gorro.
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Isso jamais tinha acontecido na presença do rei, e este disse: ―Quando você vier à mesa real,
tem de tirar o gorro.‖ O rapaz respondeu: ―Ah, senhor, não posso; tenho um ferimento na
cabeça.‖ O rei chamou o cozinheiro, censurou-o e perguntou-lhe por que tomara aquele rapaz
a seu serviço, e ordenou que o mandasse embora do castelo.
O cozinheiro, porém teve pena dele, e trocou-o por um ajudante de jardineiro.
Agora o rapaz do cabelo dourado tinha de cuidar das plantas no jardim, regá-las, tratálas com enxada e pá, e deixar que o vento e o mau tempo fizessem o que lhes aprouvesse.
Certa vez, no verão, quando trabalhava no jardim sozinho, o calor aumentou tanto que
ele tirou o gorro para que a brisa lhe refrescasse a cabeça. Quando o sol tocou seus cabelos,
estes brilharam de tal modo que os raios se refletiam até o quarto da filha do rei, que foi olhar
o que era. Viu o rapaz lá fora, e o chamou: ―Rapaz, traga-me um ramalhete de flores!‖
Ele recolocou de pressa o gorro, colheu flores silvestres para ela e amarrou-as num
ramo. Quando ia subir as escadas com as flores, o jardineiro o viu e disse: ―O que é isso, você
está levando essas flores ordinárias para a filha do rei? Anda, compõe outro buquê, com as
melhores e mais belas flores que tivermos.‖
―Não,‖ respondeu o rapaz, ―as flores silvestres têm perfume mais forte e agradarão
mais à filha do rei.‖
Quando o rapaz entrou no quarto, a filha do rei disse: ―Tire o gorro, não deves usá-lo
na minha presença.‖
Ele respondeu: ―Não ouso fazer isso. Tenho sarna na cabeça.‖
A moça, porém, agarrou o gorro e o arrancou; os cabelos dourados caíram sobre os
ombros do rapaz, num belo espetáculo. Ele correu para a porta, mas a moça segurou-o pelo
braço e entregou-lhe um punhado de moedas de ouro. Apanhou-as e saiu, mas não lhes deu
valor. Na verdade, entregou-as ao jardineiro, dizendo: ―Leve-as para seus filhos – eles as
usarão para brincar.‖
No dia seguinte a filha do rei chamou novamente o rapaz ao seu quarto e ordenou-lhe
que trouxesse mais flores silvestres. Ao chegar com elas, a princesa tentou arrancar-lhe o
gorro, mas o rapaz o segurou com as duas mãos. Mais uma vez, a princesa deu-lhe um
punhado de moedas de ouro, mas ele se recusou a guardá-las, dando-as ao jardineiro como
brinquedos para seus filhos.
No terceiro dia, as coisas aconteceram do mesmo modo: a moça não conseguiu
arrancar-lhe o gorro e ele não guardou as moedas de ouro.
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Pouco depois, o país foi varrido pela guerra. O rei reuniu suas forças, embora
duvidando que pudesse vencer o inimigo, que era poderoso e dispunha de enorme exército. O
ajudante de jardineiro disse: ―Eu agora estou crescido e irei para a guerra se me derem um
cavalo.‖ Os homens mais velhos riram e disseram: ―Quando tivermos partido, procure na
cocheira. Vamos deixar um cavalo para você.‖
Quando todos se foram, o rapaz foi à cocheira e tirou o cavalo: era manco de uma
perna e capengava. Montou-o, e dirigiu-se à floresta escura.
Quando chegou à orla, gritou três vezes ―João de Ferro‖, tão alto que o grito ecoou
pelas árvores. Num momento o Homem Natural lhe apareceu e perguntou: ―O que desejas?‖
―Quero um cavalo de batalha bem forte, porque pretendo ir à guerra.‖
―Tu o terás e mais ainda do que pediste.‖
O Homem Natural voltou-se, retornou à floresta, e pouco depois um cavalariço saía de
entre as árvores puxando um cavalo de batalha que soprava pelas ventas e era difícil de
conter. Correndo atrás do cavalo vinha um grande grupo de guerreiros totalmente vestidos em
armaduras, as espadas brilhando ao sol. O rapaz entregou ao cavalariço o seu cavalo manco,
montou o novo animal e saiu cavalgando à frente dos soldados. Quando se aproximava do
campo de batalha, uma grande parte dos homens do rei já tinha sido morta, e pouco faltava
para que ele sofresse uma derrota total.
O rapaz e seus guerreiros galoparam sobre o inimigo como um furacão e derrubaram
todos os seus adversários. O inimigo fugiu, mas o rapaz o perseguiu até o último homem.
Depois, em vez de voltar para a presença do rei, levou seu grupo por caminhos pouco
conhecidos de volta à floresta, e chamou João de Ferro.
―O que queres?‖, perguntou o Homem Natural.
―Podes levar de volta o teu cavalo e teus homens, e devolve-me o meu cavalo manco.‖
Tudo foi feito como ele pediu, e lá se foi o rapaz de volta ao castelo num animal que
mancava. Quando o rei voltou, sua filha congratulou-se com ele pela vitória.
―Não fui eu quem a conquistou, mas um cavaleiro estranho com seus guerreiros, que
chegaram para me ajudar.‖
A filha perguntou quem era esse estranho cavaleiro, mas o rei não sabia e acrescentou:
―Ele galopou em perseguição do inimigo, e não o vi mais.‖ A moça procurou o jardineiro e
perguntou pelo rapaz, mas ele riu e disse: ―Acabou de chegar em seu cavalo de três pernas. Os
ajudantes de jardinagem zombaram dele, indagando: ―Adivinhe quem chegou? O manquitola.
Depois, disseram-lhe:
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―Você esteve escondido, hein? Que tal?‖ O rapaz respondeu: ―Lutei, e muito bem; se
não fosse por mim, quem sabe o que teria acontecido? Eles quase morreram de rir.‖
O rei disse à filha: ―Organizarei um grande festival que durará três dias, e você vai
jogar a maçã dourada. Talvez o cavaleiro misterioso apareça.‖
Depois de anunciado o festival, o rapaz foi até a orla da floresta e chamou João de
Ferro.
―Do que precisas?‖, perguntou este.
―Quero pegar a maçã dourada que a filha do rei vai jogar.‖
―Isso não é problema: já a tens praticamente em tuas mãos‖, respondeu João de Ferro.
―Vou dar-te mais: uma aradura vermelha para a ocasião, e um vigoroso cavalo castanho.‖
O jovem galopou para a arena no momento adequado, juntou-se aos outros cavaleiros
e ninguém o reconheceu. A filha do rei jogou a maçã dourada para o grupo de homens, e o
jovem a apanhou. Mas, depois de apanhá-la, afastou-se a galope.
No segundo dia, João de Ferro deu-lhe uma armadura branca e um cavalo também
branco. Ainda nessa ocasião a maçã caiu nas suas mãos; e mais uma vez, o jovem não ficou
nem um instante mais, e fugiu a galope.
O rei ficou irritado e disse: ―Esse comportamento não é permitido; ele deve dirigir-se a
mim e informar o seu nome. Se ele pegar a maçã uma terceira vez, e fugir, corram atrás desse
cavaleiro‖, disse aos seus homens. ―E mais: se não quiser voltar, dêem-lhe um golpe; usem a
espada.‖
No terceiro dia do festival, João de Ferro levou ao moço uma armadura e um cavalo
pretos. Naquela tarde ele também apanhou a maçã. Dessa vez, porém, quando se afastou com
ela, os homens do rei o perseguiram e um deles se aproximou o bastante para feri-lo na perna
com a ponta da espada. O jovem escapou, mas o cavalo deu um salto tão grande para fugir
que seu elmo caiu, e todos viram os cabelos dourados. Os homens do rei voltaram e contaram
ao soberano o que tinha acontecido.
No dia seguinte, a filha do rei perguntou ao jardineiro pelo seu ajudante. ―Ele está de
volta ao trabalho no jardim. Esse tipo estranho foi ao festival ontem, e só voltou à noite. E
mostrou aos meus filhos as maçãs douradas que ganhou.‖
O rei mandou chamar o rapaz, que compareceu com o gorro na cabeça. A filha do rei,
porém, aproximou-se dele e lhe arrancou o gorro. Os cabelos dourados caíram sobre os
ombros do moço; sua beleza era tanta que todos se espantaram.
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O rei disse: ―És tu o cavaleiro que apareceu todos os dias do festival com um cavalo
de cor diferente, e apanhou a maçã dourada todos os dias?‖
―Sou eu‖ respondeu ele, ―e aqui estão as maçãs.‖ Tirando-as do bolso, entregou-as ao
rei. ―Se precisar de outra prova, queira olhar o ferimento que seus homens me fizera ao me
perseguir. E mais, sou também o cavaleiro que ajudou a derrotar o inimigo.‖
―Se podes realizar feitos dessa magnitude, evidentemente não és um ajudante de
jardineiro. Quem é o teu pai?‖
―Meu pai é um rei notável, e tenho muito ouro, todo o ouro que possa precisar.‖
―É claro‖, disse o rei, ―que tenho uma dívida contigo. Dar-te-ei o que estiver ao meu
alcance e desejares.‖
―Bem‖, disse o rapaz, ―quero sua filha por mulher.‖
A filha do rei riu e disse: ―Gosto da maneira como ele diz as coisas, sem rodeios. Eu já
sabia, pelo seu cabelo dourado, que não era ajudante de jardinagem.‖ E aproximou-se dele e o
beijou.
O pai e a mãe do rapaz foram convidados para o casamento e compareceram; estavam
muito alegres porque já tinham perdido a esperança de rever o filho querido.
Quando todos os convidados estavam sentados à mesa do banquete de casamento, a
música começou a tocar, e as grandes portas se abriram, deixando entrar um rei esplêndido,
acompanhado por grande comitiva.
Dirigiu-se ao rapaz e o abraçou. O convidado disse: ―Eu sou João de Ferro, que um
feitiço transformou num Homem Natural. Quebraste o encantamento. A partir de agora, todos
os tesouros que tenho são teus.‖

