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Escolha um filme, faça uma pequena sinopse do mesmo e identifique o arquétipo principal 

encontrado no personagem e diga quais são as vantagens e desvantagens que esse arquétipo 

traz e qual outro arquétipo deveria ser desenvolvido (exceto o Self) para que haja um equilíbrio. 

Faça o embasamento teórico buscando nos materiais postados na plataforma (apostilas, livros 

e artigos) pode usar outras fontes também, desde que citada a fonte.  

Turma de Formação em Psicanálise Clínica – T2/2018 da Academia de Terapeutas. 

Acadêmica: Bárbara Farrah Souza Andrade 

 

Carl Gustav Jung, dileto discípulo de Segmund Freud, nasceu em 26 de julho 1875, na  

Suíça. Desenvolveu uma nova abordagem sobre a psique e seus mistérios a partir dos estudos 

psicanalíticos iniciados por Freud.  Jung intitulou esse novo olhar sobre a psique de Psicologia 

Analítica.   Nela, toma para si o estudo profundo da psique humana e sua “natureza simbólica”  

e também a busca do ser para encontrar sua individuação, caminho este que leva ao 

autoconhecimento e integração com o que há de divino em nós. O importante para ele era, não 

apenas a causa dos problemas, seu ponto de partida, mas também o que se queria conquistar, 

ou seja, o ponto de chegada de toda a jornada. 

Diferentemente de seu mestre, Jung divide a psique em consciente, inconsciente 

pessoal e inconsciente coletivo.  A instância do inconsciente já havia sido estudada por Freud 

anteriormente, entretanto ele se concentrou no estudo dos conteúdos do inconsciente pessoal, 

onde repousa tudo aquilo que não era aceito pela consciência  ou  reprimido por ela. Sendo 

assim, o termo inconsciente coletivo é de total responsabilidade de Jung. Para ele o 

inconsciente pessoal é a região em que os acontecimentos da vida individual são 

experimentados, entretanto eles desapareceram da memória consciente por terem sido 

reprimidos. Afirma, ainda, que tais acontecimentos não podem ser acessados 

espontaneamente. “ Os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos 

de tonalidade emocional, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica”(introdução a 

Psicologia Analítica, p. 32).  Já os conteúdos do inconsciente coletivo possuem uma natureza 

“hereditária”, comum à todos. O inconsciente pessoal foi comparado por Jung com o ar porque 

ele “é o mesmo em todo lugar”. Assim, desse lugar comum a todos da humanidade é que 

provém o conteúdo do inconsciente coletivo denominado arquétipo. 
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Jung conceitua arquétipo como conjunto de “ imagens primordiais” originadas de uma 

progressiva repetição de uma mesma experiência durante muitas gerações”. Essas   figuras ou 

conjunto de imagens fazem parte de nossas vidas desde  a infância e vão sendo construídas no  

inconsciente coletivo da humanidade. Elas são  reconhecidas como modelos que se configuram 

socialmente em figuras como o arquétipo sábio. Ele é a forma que será preenchida com figuras 

relativas ao imaginário da realidade local,  cultural e social em que cada indivíduo esta inserido. 

Essa roupagem  pode mudar de lugar para lugar, mas sua essência será a mesma no 

inconsciente coletivo da  humanidade. Isto pode explicar o fato reconhecermos, por exemplo, 

nos mitos e  nas histórias de contos de fadas, algo de nós, um viés uma particularizado capaz 

de falar diretamente e de maneira diferenciada no inconsciente de casa um de nós. Eles 

“representam a própria vida por isso nos identificamos com suas narrativas. São verdades 

eternas e imutáveis sobre a psicologia humana. “Verdades universais que retratam a causa 

secreta de todo sofrimento do ser humano, pois suas problemáticas são as mesmas desde que 

o mundo é mundo” ( Academia de terapeutas –  Os Contos de Fadas p. 2). Na atualidade, 

percebe-se  várias histórias recheadas de exemplos que expressão características deste ou 

daquele arquétipo. Podemos citar a história de Pinóquio que retrata o processo de individuação 

do ser humano. Pinóquio era um “menino” esculpido de um tronco de madeira. Seu escultor 

foi Gepetto, um velho solitário que desejava muito ter um filho. Assim que constrói seu boneco 

de madeira, magicamente ele ganha “vida”. Fala, anda e expressa suas vontades, embora ainda 

não seja de fato um menino de verdade, ou seja, de carne e osso. Assim, como todo pai, Gepetto 

quer que o filho estude, e o manda para a escola. Nesse momento é que toda a aventura do 

desenvolvimento do ser humano de desenvolve. Pinóquio não faz o que o pai pede e mente em 

busca de aventuras e satisfação de seus desejos. Acontece que essa postura mentirosa se 

reflete em seu corpo físico e seu nariz cresce denunciando seu mau comportamento. Durante 

a história, ele se depara com várias situações de sofrimento e dificuldade. É logrado pela raposa 

e pelo gato e aprisionado por um dono de circo. Estes constituem sua sombra. Esse arquétipo 

inclui na personalidade do indivíduo “aquelas tendências” que são rejeitadas por ele, embora 

ele as tenha. “Ela representa aquilo que consideramos inferior em nossa personalidade e 

também aquilo que negligenciamos e nunca desenvolvemos”. Nas situações em que Pinóquio 

da vazão a força de sua sombra passa por várias situações de perigo. “A sombra é perigosa 

quando não é reconhecida pelo seu portador”. Assim, nestas situações em que Pinóquio se 

coloca em risco são testadas sua ganância, honestidade, lealdade e honestidade, dentre outros 
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sentimentos e virtudes inerentes ao ser humano.  Sua capacidade de julgamento, escuta e 

intuição são postos a prova a todo momento. Seu Self, representado pela figura do grilo falante, 

tenta alertá-lo dos perigos da insensatez e imprudência, mas como é de costume na trajetória 

de todo Herói ele não escuta. Quando não volta para casa, seu pai sai a sua procura e por obra 

do destino e depois de muitos percalços, finalmente se encontram dentro da barriga de uma 

baleia. Pinóquio então toma consciência de suas falhas e consegue voltar para casa e começa 

uma nova jornada de vida. Como recompensa de todo seu crescimento individual a fada azul 

lhe dá vida e ele se torna um menino de verdade. Assim ele completa seu processo de 

individuação. 

Pergunta do professor: Bárbara explique o porquê você identifica o arquétipo do herói 

em Pinóquio. 

Realmente ele segue os passos do herói que vence suas fraquezas internas e passa por 

muitas provas até encontrar seu verdadeiro eu.  Acredito que em minha análise eu poderia ter 

explicitado com fatos ocorridos na história  a trajetória dele como herói. Meu foco realmente 

foi o processo de aceitação e integração da sombra. Nesse sentido cabe uma pergunta:  a 

trajetória do herói simbolicamente não é vencer suas dificuldades e fraquezas, que muitas vezes 

nega ou desconhece , para transforma-la em força geradora de mudanças? O  reconhecimento 

da sombra e sua integração não é o que também faz com que o herói complete sua jornada 

para a individuação ( vitória). As lutas pelas quais Pinóquio passa são as lutas típicas do caminho 

dos heróis. Ele vai gradativamente se reconhecendo e crescendo com as dificuldades 

vivenciadas na sua  trajetória. Ao "evoluir" internamente é que se torna um menino de verdade 

( herói), assim demonstra que saiu de um estágio primitivo (satisfação de suas vontades) para 

um outro estágio, em que sua visão sobre a realidade estava mais amadurecida ( coragem, 

altruísmo). Minha análise seguiu esse pensamento, seu processo de autoconhecimento até se 

tornar uma pessoa melhor, um herói.   
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