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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: Camila Euclides 

 

 

Escolhi o personagem de Einar/Lili (Eddie Redmayne), do filme “A garota 

dinamarquesa”. Este filme mostra a jornada vivida pelo pintor Einer Wegener (Eddie 

Redmayne), um jovem artista bem-sucedido na Copenhagen de 1926, casado com a também 

pintora Gerda (Alicia Vikander). Ambos compartilham um casamento supostamente 

harmonioso. Certo dia, em uma tarde, a mulher que posaria de modelo para Gerda não pode 

compareceu ao compromisso, então, ela convence Einer a vestir-se de mulher para pintá-lo. 

Naquele instante Einer visivelmente experimenta algo como uma auto revelação. O 

vestido, a meia de seda e a pose feminina feita para Gerda concluir a pintura são o suficiente 

para fazer vir à tona o esclarecimento da dúvida que Einer sempre tivera dentro de si e 

reprimira: ter dentro de si, uma verdadeira mulher. Einer começa lentamente a mudar sua 

aparência, transformando-se em Lili Elbe. No início Gerda não leva muito a sério com a mudança 

do marido, o que considera ser apenas uma fantasia. No entanto, Einer aos poucos deixa de 

“existir” dando lugar a Lili. Gerda sofre e se perde em meio à nova e complexa situação. Einar 

conta a Gerda que quando menino se apaixonou por um amigo, e que os dois haviam se beijado. 

Ao saber desta história, Gerda que ainda está bastante atordoada e preocupada com o bem-

estar de Einar/Lili, sai à procura de Axgil (Matthias Schoenaerts), em busca de um amigo que 

possa ajudar em um momento tão delicado de sua vida. Apesar do sofrimento, Gerda oferece 

apoio incondicional ao marido, que agora tornara sua amiga, até a transformação por completo 

de Einer em Lili, que se dá por meio de uma pioneira e arriscada cirurgia de mudança de sexo. 

Lili vem a falecer devido a complicações pós-cirúrgica. 

Aqui não discutirei sobre o tema da homossexualidade e seus desdobramentos, mas à 

luz da teoria de Jung, vou discorrer sobre o drama vivido por Einer, ao ter difícil e angustiante 

luta contra sua essência, escondendo quem era de fato. Podemos dizer que o arquétipo que ele 

vivenciava seria a persona que lhe foi imposta. Calando os próprios anseios e desejos da alma 

em troca de uma aceitação ou de manter a persona que agradava a sociedade vigente. Na 

apostila desta aula “Introdução à Psicologia Analítica de C. G. 
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Jung” pág. 41, diz que “a persona tem aspectos tanto positivos quanto negativos. Uma persona 

dominante pode abafar o indivíduo e aqueles que se identificam com sua persona, tendem a se 

ver apenas nos termos superficiais de seus papéis sociais e de sua fachada”. 

Neste sentido Einer, por muitas razões, desde a repreensão do pai, preconceitos e a 

dificuldade que ele mesmo tinha de compreender sua condição, fez com que reprimisse sua 

verdadeira natureza, assumindo a persona “adequada”. 

Embora não encontremos diretamente o tema da homossexualidade na teoria de Jung, 

vemos um esboço em sua teoria a respeito da anima (parte feminina na alma do homem) e do 

animus (parte masculina na alma da mulher). No Livro Vermelho, ele escreve em 1913 o 

seguinte: “…a pessoa é masculina e feminina, não é só homem ou só mulher. De tua alma não 

sabes dizer de que gênero ela é. Mas se prestares bem atenção, verás que o homem mais 

masculino tem alma feminina, e que a mulher mais feminina tem alma masculina. 

Quanto mais homem és, tanto mais afastado de ti o que a mulher realmente é, pois o 

feminino em ti mesmo te é estranho e desprezível” (JUNG, 2010, 263) 

Quando ele assumiu sua verdadeira essência, entrou em processo de individuação e isso 

fica evidente ao final do filme quando o amigo pergunta-lhe: “Como se sente?, Lili responde: 

Me sinto completa!”. 

Independente do gênero que Lili/Einer nasceu, ele encontrou o self, o seu verdadeiro eu 

e se tornou uma pessoa completa, como ela mesma disse. 
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