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RESUMO 

 

GARCIA, Ariane Tescaro. Perdão: uma busca interior. São Paulo, 2010. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica), Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2010. 
 

 
O presente estudo visa compreender, à luz da Psicologia Analítica, a função do 
perdão na psique. Pelo fato de o perdão estar extremamente vinculado à 
religião, considera-se fundamental entendê-lo, primeiramente, dentro do 
contexto religioso, para depois, explorar o modo como foi vivenciado em termos 
psíquicos. Com o auxílio da Psicologia Simbólica Junguiana, foi possível 
apreender como o desenvolvimento da religião judaico-cristã foi compreendido 
e vivido simbolicamente em nossa sociedade e como os padrões de 
consciência vigente influenciaram na experiência não só do perdão, mas 
também de seu polo oposto, a vingança. A partir desse embasamento, buscou-
se alcançar o sentido do perdão no processo de individuação, levantando as 
hipóteses de que o mesmo pode estagnar o processo, quando vivido de forma 
superficial, ou facilitá-lo, quando é experienciado de maneira genuína. Outro 
aspecto abordado foi a importância do perdão dentro do processo analítico. Por 
fim, com o intuito de ilustrar o trabalho teórico desenvolvido, analisa-se o filme 
Invictus, dirigido por Clint Eastwood, que aborda a polaridade vingança-perdão 
tanto no aspecto pessoal quanto cultural. 
 
 
Palavras-chave: Perdão, Psicologia Analítica, Psicologia Junguiana, 
Psicologia Simbólica Junguiana.  
  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

GARCIA, Ariane Tescaro. Forgiveness: an inner search. São Paulo, 2010. 
Dissertation (Master Degree in Clinical Psychology), Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2010. 
 
 
This study aims to understand, based on Analytical Psychology, the role of 
forgiveness in the psyche. Because of forgiveness be extremely tied to religion, 
it is fundamental to understand it, primarily, within the religious context, then, 
explore how it was experienced in psychic terms. With the aid of Symbolic 
Jungian Psychology, it is possible understand how the development of Judeo-
Christian religion was understood and lived symbolically in our society and how 
patterns of consciousness prevailing influence not only the experience of 
forgiveness, but also its opposite pole, revenge. From this foundation, a sense 
of forgiveness was sought in the process of individuation, raising the chances 
that it can paralyze the process, when living in a superficial way, or make it 
easier, when experienced in a genuine way. Another aspect discussed was the 
importance of forgiveness in the analytical process. Finally, in order to illustrate 
the theoretical work here developed, the film Invictus, by director Clint 
Eastwood, was analyzed, since it discusses the polarity revenge-forgiveness in 
both personal and cultural aspects. 
 
 

Keywords: Forgiveness, analytical psychology, Junguian psychology, 
psychology Junguian symbolic.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Nós, humanos, somos seres relacionais. Desde o início da existência 

buscamos contato com o outro para suprir necessidades básicas e vitais. É por 

meio dos relacionamentos que nos desenvolvemos, conhecemos nossos 

limites e nos constituímos enquanto sujeitos. 

Tais relações proporcionam momentos significativos de afeto, amor 

e felicidade, mas também de grandes dores, mágoas e decepções; saber 

transitar por essas duas polaridades é um exercício a ser desenvolvido durante 

toda a vida. 

No convívio com o outro, deparamos constantemente com opiniões, 

atitudes e desejos diferentes dos nossos. Acolher a diversidade e lidar com as 

frustrações são dilemas presentes desde os primórdios e, embora não se 

configurem tarefas das mais fáceis, são constantes em todas as relações. 

Dentro desse contexto, o perdão torna-se essencial para a convivência e o 

desenvolvimento humano. 

Entretanto, percebe-se que, mesmo diante da extrema relevância para 

as relações humanas, o perdão, na cultura ocidental, manteve-se sob o 

domínio quase exclusivo da religião por muitos séculos. Amplamente pregado, 

entendido e analisado a partir desse prisma, conservou-se distante das 

ciências e apenas recentemente passou a ser estudado pelo aspecto 

psicológico, antropológico, social, jurídico, cultural e político. E por quê? 

Tentando explorar melhor a questão, busca-se neste trabalho fazer uma 

análise simbólica do cristianismo na cultura ocidental, bem como de sua 

influência no psiquismo. 

Em todas as culturas, a religião sempre teve o importante papel de 

ajudar o homem a buscar compreensão a respeito de si mesmo e do mundo. 

Durante toda a história da humanidade, é possível observar que a 

incapacidade de suportar o diferente, a disputa pelo poder, o sentimento de 

repulsa por raças e crenças diversas, a vingança e a ausência do perdão 

geraram incontáveis disputas, guerras e genocídios. 
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Em decorrência das dificuldades que a convivência evidencia, pode-se 

constatar que o homem, para conviver em grupo, desde as sociedades 

coletoras até as culturas contemporâneas, vem estabelecendo códigos de leis 

implícitas ou formalmente constituídas a fim de consolidar a organização e a 

perpetuação da espécie. 

As leis bem como os códigos morais e éticos sempre foram instituídos a 

partir das crenças e conhecimento a respeito do mundo, visando à manutenção 

da coexistência pacífica e da organização social, política e econômica. Na 

cultura ocidental, esses preceitos foram, por muitos séculos, referendados, 

cerceados e regidos pela Igreja Católica, que perpetuava por meio do Santo 

Ofício os próprios interesses. 

É somente no século XVI e XVII que grandes pensadores, por meio de 

respeitáveis teorias, conseguiram ganhar mais espaço dentro da ciência. De 

acordo com Byington (2008, p. 44): “Possivelmente, o principal acontecimento 

que inaugurou as ciências modernas foi a descoberta do heliocentrismo por 

Copérnico (1473-1543) no início do século XVI”. Dessa forma, depois de muitos 

séculos regidos pela doutrina cristã, a ciência começou a questionar os 

dogmas impostos pela Igreja: 

 

Podemos mesmo afirmar que a reação da Igreja ao heliocentrismo 
estava baseada, entre outras coisas, na ameaça de a ciência diminuir 
o poder eclesiástico sobre o conhecimento do Universo. O que a 
Igreja sabia estava baseado no pensamento religioso das Escrituras e 
das tradições, mas continuava a ser repetido como se fosse verdade 
objetiva. O que a ciência e o heliocentrismo revelavam era novo para 
a Igreja, pois estava fundamentado na relação dialética acerto-erro, 
que começava a fazer parte do método experimental da perspectiva 
científica e que feria a vaidade e ameaçava a arrogância e o poder da 
Igreja, sobretudo porque a ciência começava a revelar uma verdade 
transcendente à vontade humana, que impedia a manipulação 
dogmática pelas conveniências políticas (Ibid., p. 46).  

 

Essa revolução científica suscitou diversas modificações nas crenças e 

no conhecimento de toda humanidade, o que propiciou vasta ampliação da 

consciência. E pode-se perceber no pensamento de diversos autores que tais 

mudanças deixaram fortes marcas na sociedade e cultura. 

Byington (2008) pontua que ao final do século XVIII a ciência, 

preponderando sob a religião, baniu-a, progressivamente, das universidades. 

Além disso, o autor também chama a atenção para o fato de a espiritualidade e 
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a subjetividade terem sido concomitantemente expulsas. Nesse momento, a 

ciência inaugura o materialismo, pautando-se exclusivamente no método 

experimental; o modelo científico rompe com a subjetividade, fundamentando-

se apenas na verdade objetiva. 

Jaffé (1995) enfatiza que tal unilateralidade na ciência permitiu um 

aprofundamento de modo até então inimaginável no aspecto objetivo e 

quantitativo; em contrapartida, esclarece que com a ausência da subjetividade 

no modelo científico se perde parte de nossa alma e do sentido da vida. 

Seguindo essa linha, Edinger (1995, p. 157) destaca que a exclusão da 

subjetividade dificulta a compreensão das questões existenciais acerca do 

sentido da vida, gerando conflitos de identidade: 

 
Desde o declínio da religião, não temos tido aprovação coletiva para 
a vida introvertida, subjetiva. Todas as tendências seguem na direção 
oposta. As várias pressões da sociedade ocidental instam o indivíduo, 
sutilmente, a buscar o significado da vida nas coisas externas e na 
objetividade. 

 

Diante dessas polarizações e da unilateralidade científica é que se 

originaram, no Ocidente, algumas das dissociações do ente humano que ainda 

hoje se fazem presentes, como, por exemplo: mente-corpo, objetivo-subjetivo, 

razão-espiritualidade, entre tantas outras. 

Heidegger (2002) entende que a divisão do ser em polaridades leva à 

alienação, à perda da conexão com a totalidade, com a unidade do ser e 

considera esse o maior erro do Ocidente. 

Por outro lado, Jung, por meio da Psicologia Analítica, propõe não negar 

a existência das polaridades, mas sistematizá-las, a fim de compreendê-las 

para posteriormente reuni-las e transcendê-las. Com essa mudança de visão 

de homem e de mundo, ele anuncia a dialética por meio da reunião dos 

opostos: “A confrontação entre as posições contrárias gera uma tensão 

carregada de energia que produz algo de vivo, um terceiro elemento (...) que 

leva a um novo nível de ser, a uma nova situação” (JUNG, 1984, p. 22). A 

metodologia é explicitada em toda a obra do autor por meio dos conceitos de 

símbolo e função transcendente, além do esforço constante em entender os 

caminhos da religião e da ciência, tentando reaproximá-las. 
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Edinger (1990) realça que pela obra de Jung é possível entender a 

religião e especialmente a Bíblia como parte da fenomenologia da psique 

objetiva. O autor lembra ainda que por diversas vezes o próprio Jung realçou o 

grande alcance dos escritos bíblicos na história do homem ocidental, afirmando 

que para nos entendermos e aprofundarmo-nos nos alicerces da alma humana 

devemos conhecer a Bíblia, já que é um dos testemunhos universais da história 

da psique coletiva do Ocidente. 

 

Visto que a religião constitui, sem dúvida alguma, uma das 
expressões mais antigas e universais da alma humana, subtende-
se que todo o tipo de psicologia que se ocupa da estrutura 
psicológica da personalidade humana deve pelo menos constatar 
que a religião, além de ser um fenômeno sociológico ou histórico, 
é também um assunto importante para grande número de 
indivíduos (JUNG, 1988, p. 1). 
 

Nesse contexto, é importante considerar que a supremacia e a 

repressão imposta pela Inquisição durante tantos séculos ainda exercem forte 

influência no âmbito psicológico de toda sociedade, ocasionando, muitas 

vezes, defesas dissociativas no modelo científico. Exemplo disso é a 

preponderância da religião sobre alguns assuntos de extrema significância para 

a coletividade, como, por exemplo, o perdão, que parece ter sido considerado 

tema exclusivo da religião, permanecendo à margem dos estudos científicos. 

Tal exclusividade restringe o conhecimento e perpetua a dicotomia: subjetivo-

objetivo. 

Todavia, a questão do perdão mostra-se extremamente relevante para 

toda a humanidade, posto que seja uma vivência comum a todos os indivíduos 

e essencial para a continuidade das relações humanas. 

Afinal, quem de nós já não deparou com a dúvida de perdoar ou não a 

alguém? Quem nunca foi magoado? Não passou dias, meses ou até mesmo 

anos revivendo uma mesma dor? Culpando alguém ou a si mesmo por 

determinada situação? Qual o efeito desses sentimentos ou ressentimentos na 

psique do indivíduo? Ou ainda em toda uma nação? 

Em presença de tais indagações, fica explícita a incontestável urgência 

de a Psicologia, bem como de outras áreas, lançar o olhar para o perdão, a fim 

de se poder ampliar o entendimento para além do significado religioso. 
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A despeito da importância explicitada acima, o estudo do perdão por 

parte da Psicologia é bastante recente, há apenas três décadas diversos 

pesquisadores se têm aprofundado no tema. Diante dessa constatação, 

Horwitz (2005), levanta a hipótese de o perdão ter sido deixado de lado por ter 

sido considerado assunto de competência religiosa. 

Corroborando com tal colocação, é valioso acrescentar o fato histórico 

destacado anteriormente de a ciência ter banido do interesse todo e qualquer 

aspecto que fizesse referência ao âmbito espiritual. 

Entretanto, embora a exploração por parte da Psicologia seja recente, já 

é bastante substancial. Além da Psicologia, pode-se constatar que outras áreas 

também se têm debruçado sobre a questão do perdão de maneira significativa, 

o que aponta uma necessidade coletiva de maior elaboração e compreensão, 

objetivando a ampliação da consciência a respeito do tema. 

Por meio do levantamento bibliográfico, nota-se que os psicólogos norte-

americanos de orientação cognitivo-comportamental foram pioneiros na 

exploração do perdão. 

Robert Enright, membro fundador do Instituto Internacional do Perdão, e 

Frederic Luskin, diretor do Projeto do Perdão na Universidade de Stanford, 

têm-se mostrado bastante empenhados em demonstrar por meio de pesquisas 

e livros populares o quanto o perdão pode e deve ser aprendido e praticado. 

Ambos defendem que o perdão pode influenciar na saúde física e mental dos 

indivíduos, bem como na constituição de nações mais pacíficas. 

Uma, dentre as muitas pesquisas realizadas por Robert Enright, foi feita 

em parceria com pesquisadores brasileiros e pretendia investigar o perdão 

interpessoal na cultura americana e brasileira, analisando se uma pessoa 

perdoa a outra em grau diferente se a ofensa ocorre na família, entre amigos 

ou no trabalho e em contextos culturais e sociais diferentes. Para tal, eles 

realizaram entrevistas e utilizaram duas escalas traduzidas e validadas (escala 

de atitude – EFI – e escala de desejabilidade social) em um grupo de 

brasileiros e americanos de ambos os sexos e idades variadas. Após as 

análises, Enright et al. (2007) concluíram que os americanos têm mais 

facilidade em perdoar ofensas dos familiares, em seguida dos amigos e por fim 

de colegas de trabalho. Já os brasileiros, diferentemente dos americanos, que 
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discriminam os três contextos de ofensas, não discriminam família e amigos, 

que são mais favorecidos a ser perdoados que colegas de trabalho. 

Outro estudo de grande reconhecimento dentro da área é o livro de 

Luskin (2007), que sintetiza diversos trabalhos. O autor propõe lidar com o 

perdão e a elaboração da mágoa interiormente, desenvolvendo passos a ser 

seguidos para obtenção do mesmo e comprovando o método por meio de 

estudos realizados nos Estados Unidos e na Irlanda do Norte. 

No entanto, percebe-se que tanto Luskin quanto Enright focam mais no 

aspecto cognitivo e comportamental do perdão, raramente enfatizando o ponto 

de vista simbólico, as raízes e o papel no dinamismo psíquico. Buscando 

aprofundar o conhecimento e a fim de abranger outros aspectos do perdão, na 

pesquisa bibliográfica foi introduzido o livro de Lamb e Murphy (2002) 

Preocupados com o modo como o perdão vem sendo concebido, 

discutido e utilizado na prática clínica, os autores organizaram um livro, 

composto por psicólogos e filósofos, com a finalidade de discutir as dimensões 

religiosas, filosóficas e científicas do tema. Ao longo do livro, aprofundam a 

discussão, levantando severas críticas às abordagens que desconsideram 

todas essas dimensões do perdão e incentivam à vasta disseminação do uso 

do mesmo, como um processo unicamente positivo e cognitivo. 

 Na perspectiva clínica, Brites (2004) considera o perdão como um 

processo que pode levar a pessoa à reconciliação com conteúdos internos, 

bem como com o causador da mágoa. Dessa forma, refere-se ao perdão como 

um possível elemento terapêutico que pode vir a despertar mudanças 

intrapsíquicas. 

A importância do assunto na perspectiva clínica é também destacada 

por Horwitz (2005), que enfatiza que o verdadeiro perdão envolve um trabalho 

intrapsíquico consciente e inconsciente significativo. A autora descreve 

estruturas desenvolvimentais primárias como base fundamental para 

desenvolver a capacidade de deixar de lado, ou deixar ir embora, uma injúria. 

Dentre essas estruturas, destaca a realização da posição depressiva, o 

desenvolvimento de um apego seguro, a habilidade de lamentar-se e a 

capacidade de imaginar. Por fim, assegura que a dificuldade de perdoar pode 

estar embasada no modo como o indivíduo aprendeu a lidar com a frustração e 

as feridas narcísicas durante o desenvolvimento da personalidade. 
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Tendo em vista a prática educacional e absorvidos com a questão da 

punição e do perdão nos padrões de liderança, Abramson e Senyshyn (2009) 

analisaram o mito de Abraão por meio da apreciação das punições e das 

concessões de perdão na relação estabelecida entre Deus e seu primeiro 

seguidor e identificaram alguns padrões de comportamentos. Em seguida, 

confrontaram tais padrões com concepções teóricas significativas dentro da 

literatura científica sobre punição e traçaram um padrão mítico de relação entre 

o líder e seus seguidores, que designaram de “arquétipo da punição”. Tal 

modelo pressupõe que a punição e o perdão se correlacionam a serviço de um 

processo educativo de longo prazo que pretende abranger represália, 

arrependimento e expiação a fim de restabelecer uma relação ética e moral 

entre quem infligiu danos a outrem e as pessoas lesadas. Assim, concluem o 

artigo defendendo a ideia de que tal modelo arquetípico deve ser difundido e 

considerado nas modernas teorias de gestão, caso contrário, os líderes 

poderiam caminhar contra a natureza humana, estando sujeitos a arcar com as 

implicações desse fato. 

No âmbito coletivo, Borris (2003) assinala a importância do perdão 

evidenciando a relevância do mesmo para a construção de um novo rumo em 

nações que foram amplamente devastadas. O autor afirma que sem o perdão 

tais nações permanecerão atoladas na raiva, na dor e na tristeza, perpetuando 

o sofrimento mútuo, causando mais morte e destruição, como se pode observar 

em muitos países que permanecem em guerra civil. 

O autor evidencia o poder de cura que o perdão possui, colocando-o 

como opção que deve ser feita para se livrar do passado e seguir adiante mais 

em paz consigo mesmo; assinala que por meio do autoconhecimento é 

possível recolher as próprias projeções, lidar de maneira mais adequada com 

os sentimentos de culpa, que muitas vezes se projetam no outro, propiciando 

mudança de atitude de vítima para co-autor da própria vida. Dessa forma, 

enfatiza que o outro não é mais, necessariamente, o algoz, assim, esclarece 

que o perdão introduz um relacionamento mais amoroso consigo mesmo e com 

os outros. 

Ainda dentro da questão da coletividade, discutindo políticas públicas, 

merece destaque o trabalho de Gobodo-Madikizela (2008) que enfoca o perdão 

como resposta à elaboração de violações extremas dos direitos humanos. 
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O autor problematiza a capacidade do perdão e de reconciliação diante 

de grandes atrocidades, apontando a ideia de que o processo de testemunhar 

o trauma pode abrir a possibilidade de expressão de empatia entre a vítima e o 

agressor. Em um caso da Comissão de Verdade e Reconciliação da África do 

Sul, aponta-se como o testemunho do trauma pode vir a propiciar o 

desenvolvimento de remorso por parte do agressor e perdão por parte da 

vítima, rompendo ciclos de violência perpetuados pela dor do abuso sofrido. 

Por fim, sugere-se que o perdão é o único modo de reparação que a política 

pode oferecer às sociedades nas quais vítimas e agressores convivem juntos, 

como no caso da África do Sul. 

Outro aspecto relevante do perdão é destacado por Avian (2007), que 

descreve a transgressão e a polaridade pecado-perdão dentro do processo de 

individuação por meio da análise da obra Crime e Castigo de Dostoiévski 

(1998). Na apreciação, a autora conceitua a importância da compreensão e 

aceitação da transgressão para obtenção do perdão e da libertação, que juntos 

possibilitam a continuidade do processo de individuação em vez da 

estagnação. 

Ainda nessa perspectiva, o perdão é visto por Grimaldi (2007) não só 

como uma possibilidade de elaborar mágoas e ressentimentos, mas também 

como um “caminhar” no processo de individuação. 

Heuer (2010) realça que o perdão tem sido estudado empiricamente em 

múltiplos aspectos nos últimos 25 anos, o que tem permitido a ampliação do 

conceito tradicionalmente vinculado à espiritualidade e à religião para o âmbito 

clínico e sociopolítico. A autora propõe interligar as múltiplas facetas do perdão 

por meio do conceito de essência do perdão, que seria acessível por meio da 

experiência interior. Clinicamente, Heuer evidência a sobrevivência a traumas 

extremos, a liberação de sintomas corporais ligados a traumas e a convivência 

pacífica de casais que estavam em “guerra”, como aspectos que expressam o 

potencial poder transformador e criativo do perdão, e em seguida interliga-o, 

conceitualmente, com o conceito de função transcendente de Jung. Dentro da 

perspectiva sociopolítica, a autora realça os movimentos de mediação e a 

Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul como representantes 

da essência do perdão, nas quais há o surgimento da reparação, da justiça 

restaurativa em detrimento da justiça retributiva.  
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Por fim, a autora conclui que, quando o perdão é visto de maneira mais 

ampla e dentro de um contexto relacional, entrelaça-se diretamente à essência 

da condição humana. 

Contrapondo todos esses estudos que discorrem de maneira positiva 

sobre o tema, Murphy (2005) ressalta os aspectos sombrios do perdão, 

esclarecendo que podem evidenciar-se quando o perdão é usado para 

manipulação, como superioridade moral, ato masoquista para continuidade de 

uma relação destrutiva, defesa de uma situação dolorosa ou traumática e 

quando se tentam resolver de forma individual e inflada, problemas coletivos 

imperdoáveis, esquecendo-os ou perdoando-os, em vez de tentar tratá-los por 

meio de processos sociopolíticos de justiça restaurativa. 

Concluída a revisão bibliográfica e posto que o perdão interfere 

diretamente na qualidade e continuidade dos vínculos humanos, bem como no 

bem-estar físico, emocional e social dos indivíduos, levantam-se alguns 

questionamentos que serão discutidos no presente trabalho: Qual a função 

psicológica do perdão? Quando o mesmo pode levar à paralisação ou 

estagnação psíquica individual e coletiva? Quando está a favor do processo de 

individuação e quando está contra? 

Para tanto, estrutura-se a dissertação da forma a seguir. 

O Capítulo 1, Introdução, contextualiza o tema do presente trabalho e 

coloca as questões que serão debatidas com base na revisão da literatura. Ao 

final, explicita-se o objetivo geral e os específicos da presente pesquisa, 

descrevendo o método utilizado para sua obtenção. 

No Capítulo 2, define-se o que é o perdão do ponto de vista 

epistemológico, explorando o entendimento do tema pela perspectiva religiosa, 

finalizando com a ampliação da discussão para outras áreas do conhecimento. 

O Capítulo 3 versa a respeito de como a Psicologia profunda e seus 

principais pensadores se foram posicionando enquanto ciência diante da 

religião; posteriormente explicita-se o entendimento que a Psicologia Analítica 

tem da religião e quais suas funções no aparelho psíquico. 

No Capítulo 4 aponta-se o desenvolvimento da consciência individual e 

coletiva, elucidando como a culpa e a vergonha se foram constituindo em 

nossa cultura e explicitando por meio dos conceitos de sombra e persona como 

a Psicologia Analítica os entende. 
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O Capítulo 5 se dedica a analisar a polaridade perdão-vingança na 

cultura judaico-cristã. A seguir, no capítulo 6, analisa-se o perdão no processo 

de individuação, dando ênfase aos aspectos paralisantes e prospectivos do 

mesmo. 

O Capítulo 7 discute a proeminência do perdão dentro do processo 

analítico. Em seguida, no Capítulo 8, faz-se uma ilustração dos aspectos do 

perdão desenvolvidos ao longo do trabalho por meio da análise de uma obra 

cinematográfica.  

No Capítulo 9, a discussão de todo conteúdo do trabalho e, por fim, as 

considerações finais a respeito do tema no âmbito cultural, terapêutico e 

individual.   

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é compreender, à luz da Psicologia 

Analítica, qual a função do perdão na psique. 

Os objetivos específicos são: 

a) assinalar a relevância do perdão no processo de individuação, 

levantando hipóteses de quando o mesmo pode caminhar a favor ou 

contra o processo; 

b) entender o sentido do perdão dentro do processo analítico. 

 

 

1.2 MÉTODO 

 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa e teórica, dentro do contexto da cultura 

ocidental, que pretende analisar o perdão nos aspectos psicológicos e sua 

implicação para as relações humanas. 

Em concordância com Sampieri, Collado e Lúcio (2006, p. 5), que 

apontam o enfoque metodológico qualitativo como um processo de pesquisa 

flexível que se baseia não só nos eventos, mas em suas interpretações, 



19 
 

relacionando o observado com a teoria estudada a fim de “reconstruir a 

realidade”, considerou-se no presente trabalho tal enfoque como o mais 

adequado para a obtenção de uma compreensão e interpretação do fenômeno 

do perdão que viabilizassem o entendimento de significados e finalidades na 

psique dos indivíduos de nossa cultura. 

A sustentação teórica desta pesquisa foi embasada nas premissas 

ontológicas e epistemológicas da Psicologia Analítica, acrescidas e 

complementadas pelas contribuições da Psicologia Simbólica Junguiana. 

Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico dividido em três 

etapas. Na primeira, rastrearam-se artigos sobre o perdão dentro da Psicologia 

como um todo e em seguida especificamente na abordagem junguiana. A 

pesquisa foi feita nos sites da Bireme, Scielo, Capes e Psicoinfo, nas 

bibliotecas da PUC-SP, USP e Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e 

em revistas e periódicos de publicações nacionais e internacionais. Após 

analise do material, percebeu-se a forte influência religiosa que o tema carrega; 

assim, houve a necessidade de ampliar as pesquisas acerca do tema para 

outras áreas, como religião, mitologia, sociologia, antropologia e direito. Dessa 

forma, recorrendo às mesmas fontes anteriormente citadas, concluiu-se a 

terceira e última etapa do levantamento bibliográfico. 

Tendo em vista a incorporação de aspectos não só objetivos, mas 

também subjetivos ao método do presente trabalho e em concordância com a 

citação de Edinger (1995, p. 156) de que “as manifestações artísticas 

transmitem essa sensação de significado subjetivo e vivo, bem diferente do 

objetivo e abstrato”, considerou-se enriquecedor ilustrar o tema abordado por 

meio de uma manifestação artística. 

Beebe (2001) assinala que os meios de comunicação veiculam imagens 

arquetípicas impregnadas de aspectos da cultura, define as imagens 

cinematográficas como expressões das ansiedades e apreensões correntes e 

por essa razão considera a análise de filmes como um modo muito propício 

para compreender os arquétipos que se manifestam na atualidade. 

Assim, visando aprofundar e elucidar a discussão teórica para o campo 

simbólico e da subjetividade, foram analisadas algumas obras que pudessem 

exemplificar e amplificar a vivência do perdão. 
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Por fim, escolheu-se o filme Invictus1 (2009), do diretor Clint Eastwood, 

que vem obtendo expressiva visibilidade, atingindo amplo número de 

telespectadores, possivelmente por basear-se em uma história real que 

anuncia e trabalha conteúdos individuais e coletivos do perdão 

importantíssimos e de grande ressonância para toda a cultura ocidental. 

Para construir a análise, o filme foi visto diversas vezes e elaborou-se 

uma sinopse do mesmo objetivando apreender a dinâmica psíquica dos 

protagonistas e correlacioná-las com o corpo teórico do trabalho. Embasando-

se em referenciais teóricos da Psicologia Analítica e da Psicologia Simbólica 

Junguiana, construiu-se uma descrição detalhada de cenas que permitiram 

analisar e ilustrar algumas categorias consideradas relevantes no confronto 

com a revisão teórica sobre o tema:  

 o padrão de consciência predominante no protagonista do filme Nelson 

Mandela e na cultura em que estava inserido; 

 a vivência da polaridade vingança-perdão em seu processo de 

individuação;  

 as transformações que tal vivência geraram nele e na cultura. 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1
 INVICTUS (Invictus), Direção de Clint Eastwood e roteiro de Antony Peckham. Co-produtor. 

Clint Eastwood. Estados Unidos: Warner Bros Home Video, 2009. 1 DVD (133 min.), son., cor, 

legendas em português. 
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2 COMPREENDENDO O PERDÃO 

 

 

O perdão liberta a alma e afasta o medo. Por isso é uma arma tão 

poderosa. (Morgan Freeman representando Nelson Mandela em 

Invictus) 

 

 

De acordo com o Dicionário Michaelis (1998, p. 1593), perdão significa: 

“Remissão de uma culpa, dívida ou pena, indulgência, desculpa”. 

Os pesquisadores da área parecem ter estabelecido, por consenso, que 

o perdão não é o esquecimento de uma mágoa ou dor, mas um processo que 

pode possibilitar a transmutação desses sentimentos em função de uma 

elaboração do acontecido, libertando ofendido e ofensor para seguir adiante. 

A etimologia da palavra perdão vem de verbo perdoar, do latim, 

perdonare, que é formada pela junção do prefixo per, que significa “através de”, 

mais a expressão donare que exprime “o ato de doar” ou “dar-se”. Desse 

modo, o perdão torna-se um ato de doação por parte da pessoa que o 

concede. 

Embora se tenha constatado que o perdão, na cultura ocidental, se 

manteve atrelado exclusivamente à religião por milênios, acontecimentos 

históricos com implicações sociais gravíssimas, como o Holocausto e o 

Apartheid, vêm despertando o interesse coletivo a respeito do tema, levando 

psicólogos, filósofos, sociólogos, antropólogos e políticos a debatê-lo 

constantemente, objetivando entender como se pode aplicá-lo ao cotidiano e à 

reconstituição de nações historicamente massacradas. 

 Assim, com a finalidade de entender as origens do perdão busca-se, 

inicialmente, tecer comentários sobre o tema pela perspectiva religiosa; 

posteriormente, amplia-se a discussão para outras áreas do conhecimento e, 

por fim, constrói-se o caminho do perdão dentro da Psicologia. 
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2.1 ASPECTOS RELIGIOSOS DO PERDÃO 

 

 

Em todas as religiões, o perdão sempre teve a função de conectar ou re-

conectar o humano ao sagrado, a Deus ou aos deuses. Sua obtenção, nos 

mais variados cultos, sempre esteve correlacionada a culpa e rituais de 

sacrifício e expiação de pecados. 

Encontra-se no Velho Testamento, em Levítico (16:29-31), a 

institucionalização perpétua de um dia dedicado à purificação dos pecados. Tal 

fato decorreu do arrependimento de Moisés e do pedido de perdão a Deus 

após um momento de ira, ante a adoração do bezerro de ouro, que ocasionou 

a quebra das tábuas dos dez mandamentos. A data foi nomeada pelos judeus 

de Yom Kippur (“Dia do Perdão”) e é consagrada até os dias de hoje. No 

entanto, antes do cristianismo, pode-se constatar que as religiões amparavam 

e incentivavam a vingança, o sacrifício e a expiação dos pecados em vez do 

perdão como forma de fazer justiça e atribuir punição aos delitos cometidos 

contra as leis de Deus ou entre os humanos. 

Apoiados pelas religiões e a fim de se organizar, já nas primeiras 

civilizações da antiguidade os homens começaram a construir leis que 

ditassem regras ao cotidiano; surge assim uma das leis de maior aceitação e 

disseminação, a lei de talião, que consiste na reciprocidade do ato cometido. 

Os primeiros indícios de tal lei, mais conhecida como: “Olho por olho e dente 

por dente”, foram encontrados no Código de Hamurabi, conjunto de leis 

escritas mais antigo do mundo, elaborado no reino da Babilônia, antiga 

Mesopotâmia, pelo rei Hamurabi por volta de 1780 a.C. 

A Grécia antiga também é palco de diversos exemplos em que a 

vingança e a punição surgem como solução apaziguadora de conflitos entre os 

homens, entre os deuses e na relação entre ambos. As Eríneas, antigas 

deusas do panteão helênico, representavam a expressão máxima da vingança 

e da violência. De acordo com Brandão (1986, p. 207): 

 

De início eram guardiãs das leis da natureza e da ordem das 
coisas, no sentido físico e moral, o que as levava a punir todos os 
que ultrapassavam seus direitos em prejuízo dos outros, tanto 
entre os deuses quanto entre os homens. Só mais tarde é que 
elas se tornaram especificamente as vingadoras do crime, 
particularmente do sangue parental derramado.  



23 
 

Na mitologia Grega, a relação entre homens e deuses era caracterizada 

por expressiva hierarquia e sobrepujança dos deuses em relação aos homens 

“deuses olímpicos estavam sempre atentos para esmagar qualquer 

„désmesure’ („desmedida‟) de pobres mortais que aspirassem à imortalidade” 

(BRANDÃO, 1985, p.11). Sempre que os humanos tentavam igualar-se ou 

desafiar os deuses, ultrapassando o métron, medida humana que deveria ser 

respeitada, cometiam um excesso, o descomedimento humano, a hybris, e 

eram, por essa razão, severamente punidos e castigados pelos deuses. Tal 

função era executada pelas Eríneas, consideradas como “instrumentos da 

vingança divina” (Ibid., p. 210), por perseguir com furor os responsáveis pelo 

descomedimento, semeando pavor nos corações. 

A relação entre deuses e homens era assimétrica, baseada no respeito e 

na obediência “cega” aos deuses. A devoção aos deuses exigida na Grécia 

antiga era também esperada dos judeus em relação a Javé: “Então disse o 

Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro” 

(Êxodo 32:33). 

De tal modo, as mesmas ideias de repressão e punição eram 

amplamente pregadas pelos judeus, como demonstram diversas passagens do 

Velho Testamento que bem expressam a lei de talião, dentre estas, o 

Deuteronômio (19:20-21): “Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca 

mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará; vida por 

vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé”. 

Fries, autor do Dicionário de Teologia (1987, p. 229), pontua que na 

época do Velho Testamento o perdão consistia na absolvição dos 

pecados humanos, mantendo-se habitualmente reservado a Deus nas religiões 

monoteístas ou aos deuses nas politeístas: 

 

Os babilônios e os assírios faziam consistir o perdão dos pecados na 
cessação das fadigas ou da doença, que eram consideradas como 
uma punição. Os deuses se iram por causa dos – PECADOS, mas 
também se deixam aplacar. O perdão é considerado como um dom 
inteiramente gratuito e livre, que se procura impetrar com a confissão 
das culpas.  
 

O perdão, portanto, estava vinculado ao pecado e sua obtenção só 

poderia vir por meio da culpa, arrependimento e resignação diante dos deuses. 
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Ao orar, se faz apêlo à magnanimidade do deus e se pede escusa 
pela fraqueza humana (ORAÇÃO). O perdão se espera das 
divindades principais, enquanto se dirige uma súplica a divindades 
particulares e protetoras, para obter mediação e intercessão 
(FRIES, 1987, p. 230). 

 

O padrão de consciência vigente nessas situações, como se verá 

adiante, proporciona relações exclusivamente hierárquicas, gerando muita 

intolerância, diversas disputas religiosas e grande espiral de violência. 

Na continuidade da história religiosa ocidental, dá-se o advento do 

cristianismo, que propõe uma modificação nas relações entre os homens, 

anunciando a possibilidade do perdão, da compaixão e do amor não 

só na relação com Deus, mas também entre os homens, o que é evidenciado 

em Marcos (11:25-26): 

 

E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa 
contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe 
as vossas ofensas; Mas, se vós não perdoares, também vosso 
Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. 

 

Assim, o “mito cristão” sugere a desconstrução da hierarquia e 

hegemonia dos deuses sobre os homens. 

A proposta do cristianismo é que o homem seja visto como a imagem e 

semelhança do divino e, por essa razão, respeite e ame o próximo como a si 

mesmo e a Deus. 

Entretanto, percebe-se diariamente que tal modelo de relacionamento 

entre os homens ainda não é o predominante e se apresenta bem distante da 

proposta inicial. 

Diante dessas considerações cabe questionar por que o perdão ficou 

restrito tanto tempo à religião? O que teria impedido, do ponto de vista 

psicológico, a instauração desse novo modo de se relacionar? 

Para responder a essas perguntas foi necessário ampliar a pesquisa 

para além do sentido religioso do termo. 

 

 

 

 

 



25 
 

2.2 O PERDÃO PARA ALÉM DA RELIGIÃO 

 

 

No âmbito do direito, encontram-se no Código Penal Brasileiro 

definições do perdão dentro da lei e não mais nos domínios da religião. Sob o 

Título VIII – Da Extinção da Punibilidade, no artigo 107, fica declarado no inciso 

V e IX a extinção da punibilidade pelo perdão. No inciso V – “pela renúncia do 

direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada” e no inciso 

IX – “pelo perdão judicial nos casos previstos em lei” (CÓDIGO PENAL, 1999, 

p. 72,).  

A importância do perdão concedido nos crimes de ação privada é 

destacada por Avian (2007, p. 12-3) como via de mão dupla, já que o ofendido 

pode conceder o perdão, mas o ofensor pode recusá-lo: “(...) tanto o ofendido 

precisa perdoar, como o ofensor necessita aceitar o perdão. Caso contrário, 

haverá uma ação pública maior que decidirá a pena, pois o perdão judicial não 

precisa da aceitação do réu para surtir efeito”. 

Tal colocação se torna importante, pois como se verá adiante remete a 

uma relação dialética entre ofensor e ofendido, possibilitando a instauração de 

um novo padrão de consciência. 

A proposta da dialética já pode ser observada na Grécia antiga em 458 

a.C. no primeiro tribunal de júri descrito na tragédia da Oresteia de Ésquilo, em 

que Orestes foi julgado pelo matricídio que havia cometido. De acordo com 

Brandão (1985), tal episódio se configura em um debate entre o matriarcado e 

o patriarcado. Corroborando essa ideia pode-se afirmar que isso possibilitou a 

transformação do padrão de consciência vigente, o que se evidencia na 

mudança de postura das Eríneas, que, após o julgamento, passam de deusas 

vingativas a benfazejas e benevolentes. Assim, Brandão (1986, p. 211) 

destaca: “A razão, simbolizada por Atená, reconduz a „consciência mórbida‟ 

tranquilizada a uma apreciação mais equilibrada dos atos humanos”. 

Entre os filósofos, o tema do perdão foi discutido em alguns simpósios e 

em um deles Mussak (2009) destaca que Sócrates declarou: “Só quem tem a 

capacidade de perdoar conquista o direito de julgar” (p. 52). 

A filósofa alemã Hannah Arendt (2008, p. 249) também amplia bastante 

a questão do perdão, trazendo a discussão a partir de uma perspectiva ética, 
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que coloca o tema como um processo necessário para a continuidade da 

condição humana: 

Se não fossemos perdoados, eximidos das conseqüências daquilo 
que fizemos, nossa capacidade de agir ficaria, por assim dizer, 
limitada a um único ato do qual jamais nos recuperaríamos; seríamos 
para sempre vítimas de suas conseqüências. 

 

Além disso, refere-se ao termo como libertário, contrapondo-o a 

vingança: 

 
(...) o perdão é a única reação que não re-age apenas, mas age de 
novo e inesperadamente, sem ser condicionada pelo ato que a 
provocou e de cujas conseqüências liberta tanto o que perdoa quanto 
o que é perdoado... é a libertação dos grilhões da vingança (Ibid., p. 
253). 

 

Na Antroposofia, Prokofieff (2003, p. 14), aponta o perdão como uma 

questão ética ou moral que se encontra pouco desenvolvida dentro da alma do 

homem moderno: 

A humanidade contemporânea, nesta época de materialismo e de 
intelectualismo unilateral, está em boa medida orientada no sentido 
de preocupações legalistas abstratas – tanto nos assuntos sociais 
quanto no comportamento individual – muito mais do que para os 
impulsos morais e espirituais. 

 

O autor atribui o conflito humano às vivências religiosas e histórico-

culturais: 

(...) temos aqui diante de nós, com absoluta clareza, o contraste 
entre, de um lado, a maneira de pensar baseada exclusivamente 
nos „mandamentos‟ do Antigo Testamento e nas “leis” do 
legalismo romano e, de outro, os ideais cristãos futuros de 
liberdade e amor (Ibid., p.14). 

 

Na política, merece destaque a atuação de Nelson Mandela, ex-

presidente da África do Sul no período de 1994 a 1999, que mesmo depois de 

ter vivenciado na pele o Apartheid, passando 28 anos preso, tem dedicado não 

só a atuação política, como a própria vida, à disseminação e discussão do 

perdão como necessidade para a reconstituição de nações massacradas e na 

luta por um mundo sem segregações raciais. 

Diante dessa explanação, percebe-se que o perdão se torna assunto de 

interesse de toda a humanidade, posto que interfere diretamente na sua 

continuidade e qualidade, bem como no bem-estar psíquico dos indivíduos. 
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3 RELIGIÃO, CIÊNCIA E PSICOLOGIA PROFUNDA 

 

 

Chegou-se então, no decurso do século XVIII, à notória 
incompatibilidade entre fé e ciência. À fé faltava a experiência e à 
ciência, a alma. Em compensação, a ciência acreditava em uma 
objetividade absoluta e intencionalmente, pela dificuldade de 
princípio, não viu que a verdadeira portadora e geradora do saber é a 
psique; e foi justamente esta o que mais se ignorou, durante muito 
tempo (JUNG, 1982, p. 163-4). 

 

 

Posto que a hegemonia da Igreja e da religião católica determinou por 

muitos séculos, no Ocidente, o modo de os indivíduos se relacionar, conhecer 

o mundo e a si mesmos, pretende-se inicialmente entender como a Psicologia, 

que surge após a revolução científica, passou a lidar com a religião, para em 

seguida abranger o perdão, aspecto até então abarcado exclusivamente por 

esta, como atesta Penna: 

 

Mitologia e Religião desde tempos imemoriais lidam com o 
conhecimento e o autoconhecimento do ser humano. Os mitos e as 
doutrinas religiosas consideram uma obrigação fundamental do 
homem – conhecer suas origens e a origem do universo. Estas 
questões, atualmente, estão a cargo da ciência, que talvez possa ser 
considerada um mito contemporâneo (2009, p.31). 

 

As díades Eu-Outro e Indivíduo-Coletivo sempre estiveram presentes 

durante toda a história da humanidade. Encontrar um meio de intermediar a 

convivência desses pares de modo pacífico tem sido uma preocupação, há 

séculos, não mais de domínio exclusivo da religião, mas também de diversas 

áreas, como, por exemplo, antropologia, sociologia, mitologia, filosofia, teologia 

e Psicologia. 

A fim de dar continuidade a este trabalho de pesquisa, é fundamental 

focar o tema das díades na visão psicológica, buscando entender como os 

principais pensadores da Psicologia Profunda abarcaram as questões 

religiosas e as correlacionaram com a maneira de estabelecer relações e dar-

lhes continuidade. Só assim se poderá perceber como o perdão se insere nas 

relações humanas do ponto de vista psicológico. 

Em 1930, Freud, um dos maiores pensadores da Psicologia, demonstrou 

no artigo “O mal estar da civilização” apreensão em relação ao 
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desenvolvimento científico, tecnológico e por fim ao processo civilizatório da 

humanidade. 

O autor aponta a questão do princípio do prazer contra o princípio da 

realidade como a maior problemática da vida humana. Enfatiza o conflito 

humano de realizar-se plenamente versus a necessidade de sacrificar os 

instintos e a satisfação dos mesmos para o bom convívio em sociedade. 

Acrescenta a coexistência do instinto de vida e de morte, afirmando que ambos 

sempre caminham lado a lado e que toda vida e evolução da civilização é fruto 

dessa luta. 

Assim, conclui que o conflito entre Eros e Thanatos, bem como a 

repressão dos instintos, em prol da evolução da civilização, gera o sentimento 

de culpa que muitas vezes é aliviado na busca religiosa. 

Então, dentro dessa concepção, o autor postula a atitude religiosa como 

uma fuga, uma ilusão, uma busca pela segurança perdida: “A origem da atitude 

religiosa pode ser remontada, em linhas muito claras, até o sentimento de 

desamparo infantil” (FREUD, 1969, p. 81). Dessa forma, sugere que o 

desenvolvimento humano deva superar a necessidade da crença religiosa. 

Diferentemente de Freud, Jung entendia a atitude religiosa como a 

salvação da humanidade e não como uma ilusão. 

Na obra Presente e Futuro de 1956, Jung também se mostra 

preocupado com os rumos da civilização, enfocando o perigo da perda da 

individualidade diante da massificação e da coletividade. 

O autor postula o autoconhecimento como a única saída possível para a 

convivência da díade Indivíduo-Coletivo e afirma ainda que é por meio da 

função religiosa da psique que se dá a busca de sentido existencial: 

 

Como ser social, o homem não pode permanecer desligado da 
sociedade por muito tempo. Por isso o indivíduo só pode encontrar 
seu direito de existência e sua autonomia, tanto moral como 
espiritual, num princípio extramundano, capaz de relativizar a 
influência extremamente dominadora dos fatores externos. O 
indivíduo que não estiver ancorado em Deus não conseguirá opor 
nenhuma resistência ao poder físico e moral do mundo, apoiando-se 
apenas nos seus próprios meios. Para concretizar essa resistência, o 
homem precisa da evidência transcendente de sua experiência 
interior, pois esta constitui a única possibilidade de se proteger da 
massificação (JUNG, 1999a, p. 11). 
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Nesse contexto, Jung (1999a, p. 12) entende a religião como um 

“comportamento instintivo característico do homem, cujas manifestações 

podem ser observadas ao longo de toda a história da cultura”. Afirma ainda que 

a finalidade da religião é preservar o equilíbrio psíquico dos indivíduos. 

Segundo o autor, é por meio da vivência do instinto religioso que o 

homem pode obter a transcendência necessária para aproximar-se de seu lado 

sombrio e inconsciente, atingindo assim maior autoconhecimento, podendo, 

então, preservar a individualidade diante da coletividade. 

No entanto, ele atenta também para o perigo da religião ser vivida como 

fanatismo, o que exacerbaria a infecção psíquica e a massificação, levando o 

indivíduo à degradação moral e espiritual. A fim de evitar esse caminho se faz 

necessário apropriar do lado inconsciente para não o projetar em nenhuma 

instituição, religião ou pessoa: 

 

A falta de compreensão gerada pelas projeções compromete 
justamente o amor pelos outros homens. Sendo assim, o mais alto 
interesse da sociedade livre deveria ser a questão das relações 
humanas, do ponto de vista da compreensão psicológica, uma vez 
que sua conexão própria e sua força nela repousam. Onde acaba 
o amor, têm início o poder, a violência e o terror (Ibid., p. 49). 
 

Essas diferentes formas de compreender a atitude religiosa e as 

relações humanas são claramente evidenciadas por Aufranc (2004), que realça 

a mudança de visão que a Psicologia junguiana propõe. 

A fim de esclarecer tais diferenças, ela pontua que para Freud a religião 

é considerada uma neurose obsessiva, uma busca de proteção, que deve ser 

superada com o desenvolvimento do intelecto, e aponta que essa concepção 

está atrelada ao modelo cartesiano-newtoniano e a visão mecanicista causal 

da ciência ocidental, na qual: “o intelecto bem como o trabalho científico 

passam a ocupar o lugar do sagrado” (AUFRANC, 2004, p.18). Em 

contraposição a essa percepção, a autora traz a leitura de Jung da religião, que 

se sustenta nos pressupostos da física quântica e pretende superar a dicotomia 

mente-corpo proposta pela visão anterior. Para Jung, a dimensão espiritual, 

assim como os instintos, é parte integrante da psique humana, não podendo e 

não devendo, portanto, ser superada, excluída ou substituída pela ciência. A 

seu ver, toda vez que relegamos parte da psique ao inconsciente, a mesma, 
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reprimida, volta com maior intensidade, na luta por espaço psíquico 

novamente. 

Por fim, a autora considera que o desafio atual da humanidade é o 

resgate do espiritual junto à razão e a matéria. 

Pode-se considerar, portanto, que a Psicologia Analítica, a partir da 

visão mais ampla de mundo, homem e realidade psíquica, permite abarcar a 

dimensão espiritual do humano com o dinamismo psíquico. 

Jung preconiza que a psique e o humano como um todo têm raízes 

cósmicas e universais; assim, concebe o indivíduo como um microcosmo, parte 

integrante do macrocosmo. A base ontológica da Psicologia Analítica 

pressupõe a noção de totalidade, unidade e diversidade, de acordo com Penna 

(2009). 

Corroborando com essas ideias, podem-se citar autores como Teilhard 

de Chardin (1955), que preconiza o processo de humanização na dimensão 

coletiva, fazendo referência ao fato de cada ser humano conter dentro de si o 

universo inteiro (apud EDINGER, 1990) e Byington (2008), que chama a 

atenção para algumas das “expressões mitológicas”, citadas tanto pela religião 

católica, como pelo hinduísmo, de que a consciência humana é constituída 

pelas mesmas forças que compõem o universo. 

Dessa forma, a fim de compreender a alma humana, a Psicologia 

Analítica busca estudar todas as formas naturais de expressão do homem. O 

que possibilita olhar para a religião como um mito ou um modelo mítico repleto 

de simbologias a ser integradas à consciência, que instaura ou tenta instaurar 

um novo padrão na consciência coletiva. 

É diante desse panorama que será abordada a questão da religiosidade 

para em sequência explorar o fenômeno do perdão dentro do dinamismo 

psíquico. 

 

 

3.1 A FUNÇÃO RELIGIOSA DA PSIQUE 

 

 

O homem, o mundo e a divindade constituem originalmente um todo 
único, uma unidade que não é perturbada pela crítica (JUNG, 1988, 
p. 135). 
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A concepção junguiana do inconsciente coletivo como uma camada mais 

profunda do inconsciente, composta de conteúdos psíquicos universais, 

constitui “um substrato psíquico comum de natureza suprapessoal” (JUNG, 

2000a, p.15) a todos os indivíduos. 

Com esse conceito, Jung conecta o homem a toda a humanidade e ao 

cosmos. As potencialidades presentes no inconsciente coletivo são 

denominadas arquétipos; que são irrepresentáveis, não podendo ser 

conhecidos ou expressos abstratamente pelo fato de transcender o espaço 

psíquico e existir antes de qualquer experiência consciente. 

Jacobi (1990) destaca que inicialmente Jung denominou os arquétipos 

como “imagens protótipo, ou imagens originárias”, pelo fato de os mesmos 

expressarem motivos ou temas universais, presentes no comportamento 

humano desde sempre, o que pode ser observado nas pesquisas mitológicas e 

estudos de religiões comparadas. 

Jung refere-se ao arquétipo em si como algo não cognoscível, como 

uma potencialidade psíquica que não pode ser totalmente apreendida pela 

consciência: 

Esta representação arquetípica corresponde a uma totalidade do 
indivíduo, que pré-existe como imagem inconsciente, como totalidade 
do Si-mesmo; este porém não é percebido diretamente pela 
consciência, por ser constituído não só pela psique consciente, como 
também pelo inconsciente, o qual não pode ser percebido de um 
modo direto (1988, p. 155). 

 

O autor afirmava que o arquétipo só poderia vir a ser vivenciado e 

conscientizado a partir das relações humanas ou expressões simbólicas, como 

sonhos, fantasias, mitos, religiões, contos de fadas, metáforas e tantas outras 

formas de manifestações humanas que possibilitam a atualização e a 

humanização dos arquétipos. 

Coordenando e unificando todos esses conteúdos da psique arquetípica, 

há um arquétipo ordenador, que Jung denominou de Self ou Si-mesmo e que 

simbolicamente é representado pela imagem de Deus, segundo Ulanov: 

 

O Si-mesmo atua como uma fonte inconsciente de vida em 
comunhão. O reconhecimento do Si-mesmo muda nosso foco do 
privado para o comum, ou para ser mais exato, para a inevitável 
mescla do público no privado, do coletivo no individual, do universal 
no idiossincrático (2002, p.280). 
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Para Jung, o Self é considerado não só a totalidade psíquica, contendo 

consciente e inconsciente, mas é também apontado como o arquétipo principal, 

que possui a função de dirigir o processo de individuação por meio da 

organização da realidade prospectiva e criativa da psique. 

Byington (2008) assinala que a conceituação e utilização de Jung do 

termo Self para as duas funções ocasionou certa ambiguidade epistemológica 

e a fim de esclarecê-la utiliza Self ou Si-mesmo para denominar a totalidade 

psíquica e Arquétipo Central para designar o principal dos arquétipos, aquele 

que coordena toda a elaboração simbólica, atribuindo sentido a nossas 

vivências. 

A teoria junguiana pressupõe que a totalidade do ser humano, o Self, 

almeja sempre realizar-se por meio do processo de individuação. 

Penna (2003) explicita que tal processo permeia toda a existência 

humana e o define como uma busca arquetípica e dinâmica por conhecimento 

e ampliação de consciência que possibilitam ao ser humano uma 

individualidade e ao mesmo tempo um senso de integração à comunidade. 

A fim de executar tal processo, a psique busca, por meio da função 

compensatória, o equilíbrio da tensão energética que circula no aparelho 

psíquico; o resultado de tal tensão é o símbolo que como bem definiu Edinger 

(1995, p. 158) “trata-se de uma entidade viva e orgânica que age como um 

mecanismo de liberação e de transformação de energia psíquica”. 

A função psíquica que cria os símbolos é denominada função 

transcendente, é por meio dela que se superam e ultrapassam as oposições 

entre consciente e inconsciente, o que possibilita ir além da literalidade das 

coisas: “é uma função complexa que envolve outras funções da psique (função 

compensatória e função simbólica) e cria passagem entre a tendência 

inconsciente e a consciente (PENNA, 2003, p.158). 

É a partir dos símbolos que se acessam os conteúdos inconscientes, a 

totalidade e a ligação com o cosmos, por tais razões o símbolo representa em 

si mesmo o desconhecido e o mistério, podendo “ser compreendido como o 

lugar ou o processo do contato entre o humano e o divino” (COBERT, 2002, p. 

97). 
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Para Jaffé, a busca de sentido é própria da ontologia humana e, 

portanto, uma potencialidade arquetípica, que como tal busca realizar-se por 

meio da vivência de cada indivíduo: 

 
O sentido é a experiência da totalidade. Qualquer descrição dele 
pressupõe a realidade vivida no tempo tanto quanto a qualidade de 
vida da intemporalidade; experiências pessoais e conscientes, assim 
como um domínio que transcende a consciência e o mundo tangível. 
(1995, p. 15). 

 

Psicologicamente podemos dizer que a busca de sentido existencial 

constitui na psique o que se designa de atitude religiosa. 

A religiosidade é a capacidade de ver além do óbvio, é o que permite a 

transcendência, é a dimensão simbólica do humano. 

Jung (2000b, p. 273) enfatiza que: “Somente a vida simbólica pode 

expressar a necessidade da alma – a necessidade diária da alma”. 

Culturalmente, pode-se observar a força dessa potencialidade 

arquetípica, desde os tempos mais longínquos, nos cultos religiosos presentes 

em todas as sociedades e culturas, nas mais variadas formas, como uma 

busca de apaziguar as inquietações e angústias humanas. 

Na concepção de Hillman (2004, p 66), a função religiosa da psique 

aparece frequentemente na forma de “símbolos espontâneos” que têm 

representações similares na religião, tais como a montanha, a cruz, o jardim, o 

vento, o deserto e o bosque de árvores sagradas, imagens muitas vezes 

evocadas em sonhos. Pontua também que a mesma função ainda pode 

aparecer: 

 

(...) através de motivos expressamente religiosos: a importância do 
amor, a luta contra o mal, o extermínio do dragão, a conversão ou 
cura milagrosa. Ou ainda sob a forma de insinuações ou 
percepções referentes à imortalidade, eternidade, metempsicose e 
questões sobre a morte, o após-vida, o julgamento da alma, o que 
é certo para ela, onde ela se encontra e para onde irá depois. Em 
outras palavras, a preocupação religiosa torna-se uma 
manifestação espontânea de cada um de nós quando a alma é 
reencontrada.  
 

Tais símbolos, destacados por Hillman, muitas vezes presentes na 

Bíblia, podem ser considerados arquetípicos. 
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Jung (2000b) esclarece que a função dos símbolos religiosos é dar 

sentido à vida humana e durante grande parte da obra alerta para os riscos que 

a consciência ocidental corre ao desconsiderar a riqueza dos símbolos que 

compõem os mitos. Entende que o homem moderno ao desprezar os símbolos 

vive a perda do caráter numinoso da existência o que implica na ausência de 

alma, da razão de ser e do sentido da vida. 

 

Tiramos de todas as coisas seu mistério e sua numinosidade e 
nada mais é sagrado. Mas como a energia nunca desaparece, 
também a energia emocional que se manifesta nos fenômenos 
numinosos não deixa de existir quando ela desaparece do mundo 
da consciência. Como já afirmei, ela reaparece em manifestações 
inconscientes, em fatos simbólicos que compensam certos 
distúrbios da psique consciente. Nossa psique está profundamente 
conturbada pela perda dos valores morais e espirituais. Sofre de 
desorientação, confusão, medo, porque perdeu suas “idées forces” 
dominantes e que até agora mantiveram em ordem nossa vida. 
Nossa consciência não é mais capaz de integrar o fluxo dos 
epifenômenos instintivos que sustentam nossa atividade psíquica 
(JUNG, 2000b, p.254-5). 

 

 A função da atitude religiosa da psique é religar a consciência a fatores 

inconscientes importantes, a parte ao todo, o Ego ao Si-mesmo, possibilitando 

ao indivíduo, assim, unir-se à totalidade cósmica, a Deus. 

Isso posto, acentua-se a necessidade de entender como se dá o 

desenvolvimento da psique a fim de explorar simbolicamente o tema do perdão 

para compreender como nos pode ajudar a exercitar a função religiosa da 

psique. 
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4 ARQUÉTIPOS REGENTES DA CONSCIÊNCIA – 

DESENVOLVIMENTO SIMBÓLICO DA PERSONALIDADE E DA 

HUMANIDADE 

 

 

A investigação dos estágios arquetípicos do desenvolvimento da 
consciência não apenas fornece uma contribuição ao 
desenvolvimento da personalidade humana, como também 
proporciona uma melhor orientação psicológica em certo número 
de tópicos secundários, como, por exemplo, a história da religião 
(NEUMANN, 1995, p.14) 

 

 

Jung não se dedicou ao estudo do desenvolvimento do Ego na primeira 

metade da vida, porém sempre considerou que a consciência se originava a 

partir dos processos inconscientes. 

A formação arquetípica do Ego e sua constituição desde o início da vida, 

como bem pontua Byington (2008), foi realizada a partir da metade da década 

de 1950 por Jolande Jacobi, Michael Fordham e Erich Neumann, causando 

revolução na Psicologia Analítica. 

Desde então, concebe-se na teoria junguiana que o desenvolvimento da 

consciência é um processo contínuo, que se inicia concomitantemente com o 

princípio da vida e se estende durante toda ela. 

A partir do dinamismo psíquico inconsciente, a consciência vai 

estruturando-se, formando o Ego e de acordo com Neumann (1991, p. 51) 

estabelecendo as relações com o Si-mesmo, formando assim o eixo ego-Self. 

O autor esclarece que o desenvolvimento desse eixo se encontra estreitamente 

relacionado com os arquétipos parentais, enfatizando que é por meio da 

relação primal, que deve basear-se em uma relação de segurança e amor, que 

a criança consegue estabelecer um “ego integral positivo” que a possibilita 

construir um eixo ego-Self estável e assim vivenciar o Si-mesmo. 

No entanto, Byington (2008) pontua a descoberta da formação 

arquetípica do Ego como fundamental para o conhecimento psicológico, assim, 

dando continuidade a sua preocupação em desfazer as ambiguidades 

conceituais que o emprego do termo Self para duas funções gerou, nomeia o 

eixo ego-Self conceituado por Neumann de eixo simbólico, a fim de explicitar 
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que o Ego não pode em momento algum estar fora do Self, como pressupõe o 

eixo ego-Self, pois dessa forma se estaria negando sua raiz arquetípica. 

Byington (2008, p. 58) também aponta que a Psicologia dinâmica, ao 

determinar o Ego como centro exclusivo da consciência, desenvolveu-se de 

modo bastante unilateral e reducionista, pois, ao fazê-lo, deixou de considerar 

“a interação do subjetivo com o objetivo, ou seja, do interno com o externo, 

como uma característica da estrutura da Consciência”. Assim, propõe por meio 

da Psicologia Simbólica Junguiana que a polaridade Eu-Outro está presente 

tanto na consciência quanto na sombra, afirmando que: “O que diferencia a 

Sombra da Consciência, portanto, é ser ela formada por símbolos fixados e 

expressos por defesas” (BYINGTON, 2008, p. 58). 

Tendo isso em vista, o autor postula que o Ego é também formado por 

símbolos estruturantes, que abarcam tanto o objetivo quanto o subjetivo. 

Na teoria Simbólica Junguiana, o processo de diferenciação e 

transformação da consciência bem como a emersão do Ego se realizam por 

meio da elaboração simbólica que acontece na relação do Ego com o 

Arquétipo Central e com o “quatérnio arquetípico regente”. Desse processo 

decorrem cinco posições arquetípicas diferentes na consciência. 

As cinco posições estruturam a consciência individual e coletiva por 

meio de padrões arquetípicos de relacionamento do Eu com o Outro; estas são 

modos ou possibilidades de funcionamento que se vai adquirindo 

sucessivamente ao longo da vida e que permitem estruturar a consciência e 

personalidade. 

O que de maneira alguma significa que ao entrar em contato com uma 

nova posição arquetípica a consciência ultrapassa ou supera a anterior: todas 

permanecem sempre funcionais, embora em alguns momentos uma prevaleça 

em detrimento de outra. Assim, o desenvolvimento da consciência não deve 

ser visto de maneira linear ou exclusivamente evolucionista. 

Ao desenvolver a teoria, Byington – apesar de reconhecer a grandeza 

dos trabalhos de Bachofen na obra O Direito Materno (1861) e de Neumann 

com a descrição do desenvolvimento arquetípico da consciência em História da 

Origem da Consciência (1949) – aponta duas ressalvas a esses trabalhos: a 

conotação evolucionista que os mesmos deram aos mitos e a redução do 

Arquétipo Matriarcal ao feminino. As críticas surgem embasadas no 
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pensamento de que, “dentro do referencial arquetípico, não cabe o parâmetro 

evolucionista, e sim a descrição das transformações da Consciência através da 

maior ou menor prevalência dos arquétipos regentes” (BYINGTON, 2008, p. 

135). 

Dessa forma, propõe retomar dentro da perspectiva arquetípica “o 

caminho de Bachofen e de Neumann, que enfatizaram a importância do 

matriarcal, mas sem a conotação evolucionista e sem a identificação do 

matriarcal com o feminino e o patriarcal com o masculino” (Ibid., p. 135). Para 

tanto, não reduz os arquétipos matriarcal e patriarcal, mas passa a concebê-los 

como posições arquetípicas da consciência. 

É importante destacar que as referências antropológicas disseminadas 

por Bachofen obtiveram grande alcance teórico, influenciando diversas áreas 

do conhecimento no passado; no entanto, não são mais utilizadas por ser 

consideradas errôneas e ultrapassadas já que antropologicamente não foi 

comprovada a existência de sociedades predominantemente matriarcais. 

Assim como Jung, Byington (2008, p. 147) acredita que os símbolos são 

a ponte que permitem fazer a inter-relação entre o consciente e inconsciente, 

postulando que a consciência se constitui, sempre, pela mediação dos 

símbolos estruturantes que compõem o eixo simbólico. 

 

A hipótese central na qual a psicologia simbólica junguiana se 
baseia é que a psique é um campo energético permeado de 
significados simbólicos em elaboração. A principal força 
psicológica, de acordo com essa formulação, é o instinto ou pulsão 
expressa pelo Arquétipo Central para desenvolver a Consciência 
em direção à totalidade do Self, que se manifesta por símbolos 
que abarcam todas as polaridades. 

 

Com isso, Byington autor constrói a Psicologia Simbólica Junguiana, 

uma Psicologia-símbolo centrada que amplia e sistematiza a teoria das 

polaridades, adotada por Jung, para toda psique por meio da bipolaridade 

presente em todo e qualquer símbolo. 

 

Isto nos leva a perceber que, se definimos como símbolo a relação 
das vivências, sejam elas fatos, coisas, corpo, ideias ou emoções, 
com o todo psíquico, toda vivência psíquica é simbólica, mesmo 
quando ainda não temos a capacidade consciente de percebê-la 
como tal. Assim sendo, podemos afirmar que os símbolos estão 
sempre presentes, estruturando a personalidade através da ação 
totalizadora do Arquétipo do Self (BYINGTON, 1983a, p.9)  
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Esta concepção propicia, por meio dos símbolos, ligar-se ou religar-se 

ao Todo. 

No princípio, está-se imersos na indiferenciação primordial, no 

inconsciente, no Todo original; é a diferenciação psíquica, inicialmente 

propiciada pelos dinamismos matriarcal e patriarcal (que unidos constelam o 

dinamismo parental), que propiciarão o despertar da consciência e o 

desenvolvimento do Ego a partir da discriminação do mesmo da 

indiferenciação primordial. 

A fase de indiferenciação, pré-egóica, foi nomeada por Neumann (1995) 

de “Uroboros”. A mesma fase foi por ele transposta para o desenvolvimento do 

Ego da criança em trabalho posterior, por considerar que “caracteriza a 

unidade sem opostos dessa realidade psíquica” (NEUMANN, 1991, p.11). 

É por meio da relação primal e do contato com o arquétipo matriarcal e 

patriarcal que a criança conseguirá diferenciar-se do Uroboros; e desse modo 

organizará e desenvolverá a consciência primária e o ego. 

Edinger (1993, p. 35) lembra que o processo de separação e 

discriminação da consciência é eterno enquanto houver vida: 

 
O processo cosmogônico original de separar o sujeito do objeto 
precisa ser repetido a cada novo incremento da consciência. Cada 
vez que o Ego recai num conteúdo inconsciente, só pode se 
conscientizar-se dele através de um ato de separação que lhe 
permite ver o conteúdo psíquico emergente e, desse modo, 
desidentificar-se dele. 

 

É nesse ponto que a Psicologia Simbólica Junguiana pretende 

complementar a teoria proposta por Neumann (1991). Para o autor, os 

dinamismos arquetípicos que regem e acompanham o desenvolvimento de 

toda a consciência e personalidade são primeiramente o arquétipo matriarcal e 

posteriormente o arquétipo patriarcal. Já na teoria proposta por Byington (2008) 

ambos os arquétipos compõem o dinamismo parental, que propiciam a 

diferenciação e a discriminação da consciência e da personalidade, fornecendo 

ao Ego uma identidade. Para Byington (1983a, p. 9) o desenvolvimento do Ego 

por meio dos arquétipos parentais é coordenado “pela ação criativa e 

integradora do Arquétipo do Self”. 

Além disso, o autor prossegue e acrescenta ao processo de 

desenvolvimento da consciência dois outros arquétipos regentes: o da 
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alteridade e o da totalidade, que possibilitam que a estruturação da consciência 

seja feita de maneira dialética e sistêmica, uma vez que o primeiro arquétipo 

articula dialeticamente todas as polaridades e o segundo as integra 

plenamente. 

Esses arquétipos regentes da consciência, como dito, geram cinco 

posições arquetípicas de relacionamento que direcionam o modo de relacionar-

se consigo e com os outros. A seguir, descrevem-se tais posições e os 

arquétipos que regem cada uma delas. 

 

a) Posição indiferenciada – regida pelo arquétipo central 

 

Caracteriza-se pela indiferenciação do Ego e do outro, estes “são ainda 

um potencial fusionado, sem discernimento possível, cujas raízes atingem o 

infinito arquetípico” (BYINGTON, 2008, p. 147). 

A consciência desta fase é unitária, posto que a elaboração simbólica 

ainda não diferenciou as polaridades sujeito e objeto. 

Devido à indiferenciação, as fixações geradas nessa posição adquirem 

um aspecto de identificação que as tornam extremamente difíceis de ser 

elaboradas pela consciência posterior já discriminada e formada. 

 

b) Posição Insular – regida pelo arquétipo matriarcal 

 

O arquétipo matriarcal é inspirador da sensualidade, desejo, fertilidade e 

prazer; possibilita a criatividade, espontaneidade e adaptação às necessidades 

básicas de sobrevivência; é vivenciado pela consciência de maneira insular. 

Esta é uma posição binária, diádica, na qual o Ego e o outro não 

funcionam de maneira integrada; os polos das polaridades dificilmente se 

relacionam, pois se mantém, muitas vezes, cada qual em uma “ilha” de 

consciência, que por estar muito próximas podem misturar-se e confundir-se, 

propiciando a causalidade mágica. 

Nesse funcionamento, “é através do desejo e da magia que a 

imaginação associa ilhas entre si, mesmo que na realidade objetiva essa 

relação não tenha possibilidade de existir” (BYINGTON, 2008, p. 150) 
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c) Posição polarizada – regida pelo arquétipo patriarcal 

 

O arquétipo patriarcal é caracterizado pela organização, abstração, 

discriminação, justiça, ordem, dever, tradição, coerência, lei, palavra dada e 

autoridade. 

O funcionamento regente dessa posição é ternário e elitista; a 

categorização das polaridades a partir de uma rígida discriminação dos polos 

em opostos conduz à consciência a organizar a elaboração simbólica em 

sistemas lógicos baseados nas polaridades. 

Em contraposição à posição insular, os opostos estão sempre 

organizados de forma que o Ego se relacione com um polo de maneira 

inseparável do outro, a mesma “só se realiza através da abstração da 

dimensão sensual matriarcal” (BYINGTON, 2008, p. 159). Abstração que 

muitas vezes enrijece e impossibilita o exercício da criatividade e da 

espontaneidade. O relacionamento com o outro, por conta dessa rigidez 

imposta pelas polaridades, é hierárquico e sempre determinado pela 

codificação de um dos polos que irá determinar por meio da causalidade a 

conduta. 

Os símbolos, muitas vezes, são vividos de maneira “profética”, sendo 

revelados e depois vividos de forma dogmática. 

 

d) Posição dialética – regida pelo arquétipo da alteridade 

 

Emerge do conflito entre as posições relatadas anteriormente como nova 

maneira de lidar com a polaridade Ego-Outro e Outro-Outro. 

É caracterizada por um ego que, estruturado pelos dinamismos 

parentais, pode agora transcendê-los e relacionar-se com a dualidade presente 

em cada uma das polaridades do símbolo de maneira criativa e dialética. Esta 

posição constela a capacidade de lidar dialeticamente com o confronto das 

polaridades dentro da unidade; com a instauração desse funcionamento se 

torna possível “empatizar” verdadeiramente com o Outro, amando-o e 

respeitando-o, pois se compreende o papel deste Outro no seu 

desenvolvimento. 
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Tal posição se evidencia pela capacidade criativa ao lidar com os 

opostos, já que nela “o processo de elaboração simbólica atinge o máximo de 

produtividade humanista, desde a oposição até a igualdade, com direitos iguais 

de expressarem suas diferenças” (Ibid., p. 162). 

Seu princípio orientador é a sincronicidade. Regida pelos arquétipos do 

Animus, da Anima e da Coniunctio, suas grandes virtudes são: manutenção da 

identidade e coerência; o “deixar as coisas acontecerem”; e entrega e abertura 

para o Outro de maneira democrática. 

As fixações desta posição geram estagnações exatamente na função de 

interação dialética das polaridades, tornando-as sombrias e defensivas. 

 

e) Posição contemplativa – regida pelo arquétipo da totalidade 

 

Posição unitária na qual as diferenças existentes nas polaridades 

esmaecem, os opostos são transcendidos e voltam a se reunir para que tudo 

seja visto como um todo único em contínua transformação. O princípio de 

orientação que impera nesta posição é de contemplação, e os símbolos que a 

expressam são a totalidade, a eternidade, o universo, entre outros de mesmo 

porte, assim se percebendo o indivíduo como parte integrante do todo, do 

cosmos, de acordo com Byington (2008, p. 164): 

 

A posição contemplativa e o Arquétipo da Totalidade encerram a 
elaboração simbólica porque, ao se esgotar teoricamente a 
produtividade dos significados pelo relacionamento entre as 
polaridades na posição dialética, a Consciência exerce a abstração 
máxima em direção à totalidade através do exercício da 
contemplação. 

 

Nesta posição, as fixações dizem respeito à dificuldade de lidar com a 

função estruturante do desapego. 

Dessa forma, conclui-se o ciclo de possibilidades de relacionamento da 

polaridade Ego-Outro tanto na consciência, quanto na sombra. 

Byington (1983a, p. 11) afirma que: “A finalidade do desenvolvimento 

psíquico é, por conseguinte, a separação e a diferenciação do Todo que 

possibilita a percepção cada vez maior desse Todo”. 
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É necessário destacar que estas cinco posições arquetípicas de 

desenvolvimento da consciência podem ser aplicadas não só à estruturação da 

personalidade da consciência individual, mas também a consciência coletiva de 

uma cultura de acordo com o autor (Ibid., 60-1): 

 

A ampliação do conceito de Self para abarcar as dimensões 
transindividuais é fundamental para incluir a polaridade indivíduo-
mundo em todos os aspectos existenciais da totalidade (...). Devido à 
função totalizadora do Arquétipo Central, a Consciência se torna 
capaz de agrupar fenômenos que se reúnem num todo, cujas 
representações estruturam a consciência desse todo. Nesse sentido, 
a Consciência cósmica é a forma de a Consciência buscar apreender 
o Universo como um Todo, que passa a ser visto como o Self 
Cósmico. 

 

A seguir, ver-se-á como tais posições estão sendo vivenciadas na 

cultura ocidental. 

 

 

4.1 TRANSFORMAÇÕES DA CONSCIÊNCIA COLETIVA NO OCIDENTE 

 

 

Utilizando a mesma concepção das posições arquetípicas explicitada 

anteriormente, podem-se analisar por meio de acontecimentos históricos 

significativos as transformações da consciência coletiva no Ocidente e destacar 

que o arquétipo regente de maior dominância, nos 10.000 anos que 

precederam o do advento do cristianismo, foi o patriarcal. 

Byington (2008) levanta a hipótese de o arquétipo patriarcal ter 

suplantado o matriarcal na história da humanidade, visto que os povos 

caçadores e coletores deixaram de ser nômades, fixando-se em determinados 

lugares e se estruturando primeiramente em aldeias, depois em cidades e por 

fim em nações. 

Roma é a civilização que melhor ilustra esta hipótese, evidenciando 

também a vivência extrema do dinamismo patriarcal, que por definição é, de 

acordo com Byington (1991, p.6), “característico das guerras de conquista, das 

sociedades de classe com acentuada hierarquia social e rígida codificação 

ideológica da conduta”. 
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Por experienciar tal arquétipo de maneira polarizada e exacerbada, 

Roma pôde se expandir, conquistar e dominar grande parte do mundo por meio 

dos exércitos e poder bélico, destacando-se como uma das civilizações mais 

importantes e imponentes da antiguidade. 

Além da conquistas territoriais, que constituíram a base da civilização 

ocidental, é preciso realçar que tal exacerbação do dinamismo patriarcal no 

Império gerou também muita violência e grandes massacres. “Este tinha sido o 

modelo de confronto entre as polaridades e os grupos étnicos durante os dez 

mil anos de dominância patriarcal” (BYINGTON, 2008, p. 261). 

Historicamente, a forte influência patriarcal de Roma nas raízes da 

cultura ocidental aparece tanto na disseminação do Velho Testamento por meio 

da cultura judaica, como no desenvolvimento do cristianismo dentro do Império 

Romano. Os dois fatos influenciaram diretamente a instituição e manutenção 

da exuberância do arquétipo patriarcal e suas dinâmicas na cultura ocidental. 

Aliado a esses aspectos, o declínio da Inquisição por meio da revolução 

científica também contribuiu fortemente para a perpetuação de tal dinamismo, 

posto que nesse momento houve apenas inversão de poderes, em que a Igreja 

perde a posição de detentora do saber para a ciência, que atua com o mesmo 

modo operante, hierárquico, organizador e dogmático. 

A prevalência do dinamismo patriarcal mostrou-se tão exuberante que 

nem mesmo o mito cristão, com sua pujança, conseguiu alterar o padrão de 

consciência vigente. 

Jung (1999, p. 29) destaca a riqueza simbólica presente no mito cristão, 

pontuando a dificuldade da consciência coletiva em apreendê-lo: 

 

Estou convencido de que não é o cristianismo que está antiquado 
em relação à situação atual do mundo e sim a apreensão e 
interpretação que dele fizeram até agora. O símbolo cristão é uma 
essência viva que traz em si o germe de outros desdobramentos. 
Ele pode ainda se desenvolver e tudo depende de conseguirmos 
nos decidir ou não a meditar mais uma vez, e ainda mais 
profundamente, sobre os seus pressupostos. Para tanto, é 
imprescindível um novo posicionamento diante da questão do 
indivíduo, microcosmo do si-mesmo. 

 

Em concordância com o apontamento de Jung, Byington (1983b) propõe 

que a dificuldade de entendimento e a elaboração de conteúdos trazidos pelo 

cristianismo são decorrência da instituição patriarcalizada do mito. 
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Objetivando esclarecer o movimento de patriarcalização, o autor 

descreve a disseminação hierárquica do cristianismo dentro do Império 

Romano. Byington (1991) alia a este outro aspecto importantíssimo da 

deturpação da mensagem cristã, ao relatar as crueldades realizadas pelos 

homens na Idade Média durante a Inquisição em nome da fé cristã. 

Considera-se, portanto, que tanto os símbolos, quanto a função 

estruturante da alteridade proposta pelo mito cristão, ainda não foram 

totalmente integrados pela consciência coletiva, em razão de se ter mantido o 

dinamismo matriarcal de forma defensiva na sombra cultural. 

A prevalência do patriarcal em detrimento do matriarcal tem trazido para 

o Ocidente a perpetuação das dicotomias, a unilateralidade e a distância cada 

vez maior entre homem e natureza e entre alma e ciência, como citado na 

Introdução. 

A dinâmica patriarcal, quando vivenciada em uma cultura, pode levar à 

rigidez e extrema repressão: “(...) o resultado da posição polarizada à vida é a 

formação de sistemas nos quais as polaridades são divididas em função de 

poder e da concepção a priori” (BYINGTON, 2008, p. 159). 

O afastamento das polaridades e a priorização de um polo em 

detrimento do outro denotam uma visão de mundo avaliadora, crítica e 

preconceituosa, na qual os polos qualificados como inferiores devem ser 

extintos, punidos ou proibidos. Mas é também a partir desse dinamismo que 

surge a aquisição da consciência, a vivência da culpa, punição e vergonha e a 

formação da sombra. 

Podem-se encontrar na Bíblia diversas passagens que explicitam o 

dinamismo patriarcal, mas nenhuma que expresse tão claramente todas essas 

características descritas quanto o mito do Jardim do Éden. 

Após a transgressão de Adão e Eva a uma ordem do Deus patriarcal – 

comer o fruto da árvore do conhecimento – ambos adquirem consciência, 

passam a sentir vergonha por estar desnudos, são punidos com a expulsão 

do paraíso e a conquista do pão por meio do suor do trabalho e Eva as dores 

do parto. Assim, surge a culpa em resposta ao pecado – que consiste na 

transgressão a uma das leis de Deus. 
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Diante desse exemplo, percebe-se que a tradição cultural religiosa 

assenta a criatividade e a criação da consciência como pecaminosa já na 

Gênese. 

Embora se possam perceber algumas mudanças na vida moderna que 

apontem para integrações parciais de aspectos do arquétipo de alteridade – 

anunciada pelo cristianismo, a manutenção da consciência dominantemente 

patriarcal e a sustentação do arquétipo matriarcal na sombra têm ocasionado a 

repetição de todos os aspectos citados. 

No entanto, sabe-se que os arquétipos regentes estão sempre em 

movimento, trabalhando juntos, para estruturar a consciência individual e 

coletiva, e por essa razão, aos poucos, os 2.000 anos que se seguiram ao 

cristianismo têm ajudado a integrar alguns aspectos da sombra cultural. 

 

 

4.2 CULPA E VERGONHA 

 

 

Buscaremos explorar neste tópico os conceitos de culpa e vergonha, 

emoções intrinsecamente vinculadas ao perdão, a fim de entender melhor o 

desenvolvimento da cultura e o caminho do perdão dentro dela. 

Jacoby (1991) levanta a hipótese de que culpa e vergonha são 

experiências arquetípicas. Almejando diferenciá-las, caracteriza a vergonha 

como um ferimento mais profundo que a culpa. Após analisar o mito da 

expulsão do paraíso, pontua que a vergonha é um sentimento que surge a 

partir do olhar do outro, e cuja função é salvaguardar a intimidade individual e 

ajudar na adaptação social. 

Defende ainda que isso possa ser resultado de uma violação ao sentido 

psíquico interno de autenticidade ou surgir como resposta a uma inadequação 

de comportamento às normas e expectativas sociais, afirmando que o que irá 

definir se a vergonha estará a serviço da intimidade ou se terá um efeito 

neurótico é a capacidade de autoestima, que adquirimos, ou não, por meio das 

experiências vividas na infância e no contato com o meio ambiente. 

 



46 
 

Auto-estima é o valor básico que eu atribuo à minha 
personalidade. Essa avaliação está profundamente assentada 
no inconsciente e somente é alterável dentro de limites. Com 
alta auto-estima, eu tenho um sentimento bom, satisfatório, 
sobre a minha auto-imagem – a fantasia que eu tenho de mim 
mesmo. A autodepreciação e sentimentos de inferioridade 
derivam de uma avaliação negativa. Esses autojulgamentos 
estão bastante relacionados com as avaliações e julgamentos 
que outros significativos fizeram no começo de nossas vidas. 
(JACOBY, 1991, p.33) 

 

A partir de um amplo levantamento de pesquisas empíricas e trabalhos 

teóricos, as psicólogas americanas Dearing; Tangney (2004) concluem que 

tanto a culpa como a vergonha são experimentadas em contextos 

interpessoais, envolvem atributos internos, são emoções “morais”, de 

“autoconsciência” e “autorreferência”, avaliadas como negativas e geralmente 

originadas por acontecimentos negativos muito semelhantes que envolvem 

falhas ou transgressões morais. Em relação à distinção entre ambas, elucidam 

que, enquanto a vergonha é marcada por ser uma emoção de desvalorização 

global da personalidade, geralmente mais dolorosa que a culpa, acompanhada 

de sentimentos de pequenez, inutilidade e impotência que despertam o desejo 

de se esconder, fugir ou atacar, a culpa caracteriza-se por referir-se 

especificamente a um ato, ser vivenciada por meio de sensações de tensão, 

remorso e pesar, que evocam a vontade de confessar, desculpar-se ou buscar 

reparação. 

Também merece destaque o trabalho da antropóloga americana 

Benedict (1946), que desenvolveu os conceitos de cultura da vergonha e 

cultura da culpa a partir de um estudo que tomou como base os padrões 

sociais japoneses em oposição aos americanos, caracterizando a cultura 

oriental como cultura da vergonha e a ocidental como cultura da culpa. 

Para a autora, a vergonha é tida como uma reação ante as críticas da 

coletividade e está diretamente relacionada a alguém fora dos padrões morais. 

Na cultura da vergonha, a honra e a dignidade dos indivíduos são ratificadas 

por meio de sansões externas que garantem a boa conduta dos indivíduos. Já 

na cultura da culpa, a integridade é baseada na interiorização de conceitos 

morais como o pecado. Assim, a culpa é despertada por atos cometidos pelo 

indivíduo que destoam dos padrões morais internalizados e por essa razão 

ameaçam-lhe a integridade. 
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Nesse contexto, a vergonha assume características muito mais 

devastadoras na vivência de um indivíduo do que a culpa, já que, enquanto a 

primeira está relacionada ao ser, a segunda correlaciona-se ao fazer. A 

vergonha não admite redenção, mas a culpa pode e deve ser aliviada e 

reparada por meio da confissão e expiação dos atos cometidos. 

Corroborando com tais ideias, Stein (2006, p. 112) esclarece que as 

implicações psíquicas proporcionadas pela cultura da vergonha são bem mais 

severas, pois nesta: 

(...) se uma pessoa perde sua reputação ou prestígio, só lhe resta 
morrer. A perda do prestígio é a crise final. A situação é muito 
diferente em culturas da culpa, onde a culpa pode ser mitigada ou 
reparada: a pessoa culpada pode pagar o preço e ser recuperada 
para a comunidade. 

 

Em contrapartida, Markus e Kitayama (1991) postulam que os conceitos 

de vergonha e culpa podem variar amplamente, de acordo com a cultura e o 

contexto em que estão inseridos. Assim, em uma cultura mais individualista, 

como a americana, na qual a construção da autoimagem é mais individual, tais 

conceitos adquiririam valores bem distintos, como descrito. Já nas culturas 

embasadas nas tradições filosóficas, nas quais a autoimagem é construída de 

forma interdependente, os conceitos não denotariam tanta distinção, já que os 

valores internos e externos são igualmente importantes. 

Diante de tais colocações, é pertinente ressaltar que a cultura ocidental, 

imbuída na tradição religiosa judaico-cristã, assume valores morais rígidos e 

puritanos que despertam sentimentos distintos de vergonha e culpa nos 

indivíduos, que como veremos adiante podem ser permutados. 

Dodds (2002), embasado no modelo de Benedict, analisa a cultura grega 

sugerindo sua transformação de uma cultura da vergonha, no período 

homérico, para uma cultura da culpa, no período arcaico. Tal mudança é 

marcada por diversos fatores, entre eles a sensação crescente de desamparo 

que despertou a transformação no papel da religião, evidenciada na postura de 

Zeus, que no primeiro momento se preocupava com seu culto e honra e 

posteriormente com justiça e vingança. 

Este estudo permite conceber que o mesmo movimento de 

transformação da cultura tem permeado a sociedade ocidental, se avaliada 

desde a época medieval, dominada pela religião, até a moderna sociedade, 
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individualista, dos dias de hoje. No Ocidente, essa transformação é realizada 

pelo ritual da confissão dos pecados. Ao assumi-los para si mesmo e 

publicamente, lidam-se com os mandamentos e com os dogmas de outra 

maneira, deixando de internalizar a vergonha, se é absolvido, e transforma-se a 

vergonha em culpa, que pode então, ser expiada. 

 

 

4.3 SOMBRA E PERSONA 

 

 

Visando aprofundar o entendimento dos sentimentos de vergonha e 

culpa na Psicologia Analítica, serão explicitados os conceitos de sombra e 

persona, que compõem um par de opostos complementares na psique de cada 

ser humano. 

Simultaneamente ao desenvolvimento do ego, inicia-se a formação da 

sombra, que irá acolher, de maneira inconsciente e autônoma, todas as 

atitudes moralmente adversas ao ego. Tal movimento tende a aliviar o contato 

com a culpa, já que as defesas do Ego buscam incessantemente manter a 

sombra no campo do inconsciente; assim, constantemente se projeta o lado 

sombrio em outras pessoas, inocentando-se de qualquer atributo que se 

considere negativo. 

No entanto, o movimento de autorregulação da psique, cunhado por 

Jung de enantiodromia, permite que a projeção da sombra se torne, também, o 

veículo para acessar conteúdos próprios, até então inconscientes, o que 

possibilita o recolhimento das projeções e a integração dos conteúdos 

sombrios, favorecendo, desse modo, o desenvolvimento psíquico e o 

autoconhecimento. 

Porém, esse não é um processo fácil. Stein (2006, p. 101-2) lembra que 

a integração da sombra se constitui sempre como problema moral: 

 

Se uma pessoa rechaça completamente a sombra, a vida é 
correta mas terrivelmente incompleta. Ao abrir-se para a 
experiência da sombra, entretanto, uma pessoa fica manchada de 
imoralidade mas alcança um maior grau de totalidade. Isso é, na 
verdade, um dilema diabólico. 
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O autor ainda acrescenta que o contato com a sombra pode ocasionar 

forte sentimento de culpa e vergonha, razões porque frequentemente é evitado. 

Byington (2008) incorpora à teoria o conceito de fixação, extraído da 

Psicanálise, e considera a formação da sombra como decorrência da fixação 

da elaboração simbólica. 

Baseando-se na proposta de Jung de que a patologia deriva da 

normalidade, o autor postula que a sombra é formada pelos mesmos símbolos 

e funções estruturantes que originam a consciência, porém, considera que 

estes, quando presentes na sombra, permanecem fixados, tornando-se 

defensivos. No entanto, devido ao movimento de enantiodromia, os conteúdos 

fixados, por meio da compulsão de repetição dos sintomas – conceito também 

extraído da psicanálise –, buscam a integração por meio de nova elaboração, 

para que possam seguir o caminho do desenvolvimento normal e criativo 

dentro da psique. 

A proposta da Psicologia Simbólica Junguiana permite construir uma 

nova ética dentro da Psicologia, pois que a culpa e a vergonha são retiradas da 

fixação defensiva em que se encontram na sociedade, podendo ser articuladas 

de maneira menos destrutiva no desenvolvimento individual e coletivo. 

Ao conceito de persona, a primeira referência que Jung faz aparece em 

1921 no livro Tipos Psicológicos, em que o autor postula persona como uma 

atitude externa que se contrapõe à alma. No entanto, alguns autores pós-

junguianos como, por exemplo, Henderson (1990) e Hopcke (1995), após 

realizar extensa revisão dos conceitos consideram a contraposição persona-

anima ultrapassada e limitada, já que não engloba os aspectos morais, 

rejeitados e contidos na sombra, como importantes na constituição da persona, 

e por essa razão propõem o novo par persona-sombra. 

A persona é considerada o meio de adaptação do Ego ao mundo 

externo, é um constructo psicológico utilizado para descrever a faceta que uma 

pessoa apresenta para a sociedade e não como ela é em essência. Por tais 

razões é considerada a responsável pela mediação entre o indivíduo e a 

sociedade. Entretanto, apesar de a persona ser em grande parte consciente, 

sua escolha e motivações nem sempre o são. 

Como bem pontua Hopcke (1995), a persona pode ainda ser 

disfuncional, quando dificulta a adaptação social, ou por uma ausência, ou por 
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extrema rigidez da mesma, e funcional, quando propicia o processo de 

adaptação social e individuação por meio da flexibilidade e da dúvida. Esta 

última persona, a funcional, é considerada ideal, pois permite ao indivíduo 

encarar o lado sombrio e integrá-lo à personalidade. 

Stein (2006, p. 112) enfatiza de maneira bastante clara o quanto a 

vergonha e a culpa permeiam a constituição da sombra e da persona: 

 

A persona é o rosto que envergamos para o nosso encontro com 
outros rostos, para sermos como eles e para que gostem de nós. Não 
queremos ser demasiado diferentes, pois os nossos pontos de 
diferença, onde a persona termina e a sombra começa, fazem-nos 
sentir vergonha. 

 

Em concordância com as ideias expostas, Brooke (1985) aponta que na 

teoria junguiana a culpa é constituída na relação entre o Ego e a sombra e 

define a persona como a intermediária da relação e, por consequência, da 

culpa. Por fim, destaca a importância da confissão como um processo de 

aceitação mútua, do paciente e do analista ou padre, em relação ao lado 

sombrio do indivíduo, movimento que permite a reavaliação e integração de 

conteúdos da sombra ao Ego, que então dá origem à constituição de uma nova 

persona. 
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5 A VIVÊNCIA DA POLARIDADE PERDÃO-VINGANÇA NO 

OCIDENTE 

 

 

A exuberância da dominância arquetípica patriarcal na consciência 

coletiva ocidental durante milênios exerce influencia direta na constituição e 

vivência da polaridade perdão-vingança. 

A concepção de Deus no Ocidente ainda é extremamente patriarcal. Em 

um primeiro momento, o criador era tido como um pai severo, que puniria toda 

vez que se desviasse de suas leis e se pecasse; posteriormente, com o 

advento do cristianismo e a morte de Cristo na cruz para salvação da 

humanidade, propôs-se mudança na relação extremamente patriarcal para uma 

relação dialética de diálogo entre Deus e os fiéis. Assim, os pecados que eram 

antes punidos e vingados por Deus por meio de mazelas na vida dos 

pecadores passariam a poder ser absolvidos pelo ritual da confissão. 

No entanto, sabe-se que a institucionalização do mito desvirtuou o 

sentido original, de ligação com o sagrado, do maior dos sacrifícios. Jung 

(1999b, p. 417-8) esclarece-nos que: 

 

(...) a idéia cristã de sacrifício, representada pela morte de um ser 
humano, exige entrega do ser total, portanto não só uma 
domesticação de seus instintos animais, mas uma renúncia total a 
eles e, além disso, uma disciplinação de suas funções espirituais, 
especificamente humanas, para um fim espiritual transcendental. 
Este ideal significa uma experiência dura, que não pôde deixar de 
afastar o homem de sua própria natureza e da natureza em geral. 
 

De acordo com Byington (2008, p. 268), o ritual da confissão também foi 

corrompido pelo homem e pela História por meio da instituição do papa como 

representante de Deus na Terra e da rigorosa legislação religiosa promulgada 

pelas bulas papais: 

 

Como a legislação era feita diretamente por bulas, de cima para 
baixo, com exigência de obediência absoluta, a confissão, que seria o 
ritual de elaboração dialética da Sombra, do pecado e do Mal diante 
do Todo, foi radicalmente patriarcalizada e se transformou no relato 
de eventos transgressores a serem ouvidos, julgados e absolvidos 
pela penitência. 
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A deturpação do cristianismo induziu a cultura ocidental a enaltecer 

apenas os aspectos sombrios do sacrifício, dor e sofrimento, em vez da 

compreensão do mito na totalidade e complexidade. 

Tal entendimento leva a incorrer em distorções gravíssimas da natureza 

humana como “o preconceito cultural, moralista e tradicional, de que o ser 

humano nasce mau e somente pela educação repressiva pode ter uma conduta 

boa” (BYINGTON, 2008, p.150). 

A hierarquização e a repressão despertada pela manutenção defensiva 

do dinamismo patriarcal tornam-se armas poderosíssimas, gerando indivíduos 

que, ameaçados pela punição de Deus, constantemente, projetam o próprio 

conteúdo sombrio, a fim de julgá-lo, vingá-lo e puni-lo no comportamento dos 

outros, em vez de buscar integrá-lo à própria personalidade. Esse dinamismo 

não permite ampliar a consciência e responsabilizar-se pelos próprios atos, ao 

contrário, isenta de responsabilidade e acentua a posição de vítima. 

Byington (2008, p. 177) chama a atenção para a função estruturante da 

imitação e sua importância no desenvolvimento e estruturação da consciência: 

 

A função estruturante da imitação opera profusamente na 
elaboração simbólica durante toda a vida. Apesar de ela poder vir 
a escamotear a identidade própria e, sobretudo, a identidade 
ontológica, ela é muito atraente e até mesmo tentadora, porque 
evita o trabalho, às vezes sofrido, da elaboração. 
 

Na sociedade ocidental, o pai que serve de modelo para ser imitado é 

esse Deus que, primeiramente, era extremamente punitivo e, depois, passa a 

ser enaltecido pelo sacrifício, dor e sofrimento. 

Dentro desta cultura não há espaço para o mal. Comportamentos e 

atitudes que o denotem são reprimidos, e o mal é sempre projetado, visto como 

coisa do Outro ou do diabo, de forma que não pode ser incluso na totalidade 

psíquica, mantendo-se fixado na sombra. 

Dessa maneira, percebe-se que a repressão ganha espaço na sombra 

cultural, assim como se observa que a punição ainda é tomada como forma de 

educar; embora novos discursos estejam emergindo. 

Com base na leitura arquetípica do desenvolvimento da cultura judaico-

cristã, pode-se compreender que na atual consciência coletiva ocidental a 

vingança não é mais instituída e defendida judicialmente, como outrora pela lei 
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de talião; no entanto, ainda não se consegue exercer plenamente o perdão 

como proposto pelo mito cristão. 

Assim, por meio da função estruturante da imitação, a consciência 

cultural do ocidental parece assimilar que a vingança não é mais a melhor 

saída para os conflitos, e após o mito cristão tem o perdão como possibilidade 

para resolução; no entanto, ainda o perdão é um ato de sacrifício e de extrema 

elevação moral. O que é reforçado pelo ditado popular: “Errar é humano, 

perdoar é divino”. 

Tal colocação reforça as polarizações propostas pelo dinamismo 

patriarcal e traz o risco de tornar inflado aquele que perdoa, impossibilitando-o 

de ver em si as fragilidades expostas pelo outro, bem como sua parcela de co-

responsabilidade no ato a ser perdoado. 

E o que fazer com a raiva despertada pela situação que outrora era 

resolvida por meio da vingança? 

Kehl (2004, p. 21) lembra que “a raiva tem seu prazo de validade e deve 

encontrar resolução ou na vingança ou no perdão”. 

Se o indivíduo fica preso à raiva, paralisa o processo psíquico; mas se o 

mesmo permite-se aprender com ela, cria condições de transformar a situação 

de paralisia em um processo criativo. 

A consciência ocidental parece ainda estar buscando equilíbrio entre a 

polaridade perdão-vingança. Nesse movimento, foi de um extremo ao outro, 

das barbáries cometidas no passado em nome da vingança e da punição ao 

perdão como ato divino e de salvação. Atualmente, fica-se na lacuna entre as 

duas polaridades, tentando construir um modelo de perdão que se enquadre, 

também, na vivência humana. 

Tal dificuldade traduz a transformação atual da consciência ocidental, na 

qual algumas fixações do dinamismo patriarcal e matriarcal têm sido 

elaboradas, mas outras tantas ainda permanecem na sombra, dificultando a 

passagem da dominância patriarcal para uma dominância da alteridade. 

Assim, talvez a saída para tal posição venha do próprio mito cristão, que 

anuncia a interação das polaridades por meio da dialética e da compaixão. 

A verdadeira compaixão se baseia no senso de que todos os seres 

humanos têm direitos iguais, e por isso leva à comunhão e à consciência de 

que todos estão interligados. 
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Hillman (2004, p. 19) lembra que “a compaixão não vem do ego”. Esta 

colocação reforça a necessidade de contato com a totalidade psíquica para 

alcançar a compaixão. 

Somente através dessas lentes pode-se transcender a polaridade 

vingança-perdão, elaborando novamente e re-significando o símbolo do perdão 

na humanidade. 

Esse movimento possibilita a vivência religiosa do perdão, abrindo 

portas para a ligação com o divino por meio da contemplação e da 

conscientização de que a polaridade Eu-Outro é parte integrante de um todo 

maior do qual todos os seres humanos fazem parte. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

6 O PERDÃO E O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO 

 

 

Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra 
pessoa morra. 
Willian Shakespeare 

 

 

O processo de individuação propicia a ampliação da consciência, o 

desenvolvimento da individualidade de maneira integrada e, simultaneamente, 

a sensação de pertencimento e integração à comunidade humana. 

Entretanto, para que tal processo ocorra, o contato com os outros seres 

humanos é fundamental, ninguém se individua sozinho ou isolado da 

comunidade, é na troca e na relação que é possível conhecer mais de si 

mesmo e dos outros. É importante ressaltar que além da disponibilidade para o 

contato com o outro é preciso, também, abertura e coragem para confrontar as 

próprias feridas. 

Grimaldi (2007) enfatiza a dificuldade humana de ver o outro como outro, 

sem idealizações ou projeções, explicitando que muitas vezes se encara como 

traição o fato de o outro não corresponder a nossas expectativas. 

Diante dessas colocações, pondera-se que a saída para elaborar 

mágoas e ressentimentos guardados em relação a outras pessoas esteja na 

conscientização de si mesmo, no enfrentamento da própria sombra, pois, livre 

das projeções, toma-se a própria parcela de responsabilidade dentro das 

situações e não mais se atribui ao outro toda a carga de responsabilidade por 

nos magoar. 

O perdão, portanto, começa dentro de cada um, na aceitação do próprio 

lado sombrio. 

Nas religiões, o perdão sempre teve a função de re-conectar o humano 

ao sagrado e a Deus. Mas, e na psique, qual seria sua função? 

Neste trabalho, desenvolve-se a ideia de que o perdão pode 

proporcionar crescimento e elaboração psíquica para ambas as partes da 

polaridade Eu-Outro, cooperando simultaneamente com o processo de 

transformação individual e coletivo. 
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No cristianismo, o perdão e a ligação com Deus foram concedidos por 

meio do sacrifício de Cristo. Mas, e em termos psíquicos, como se pode 

entender o sacrifício? E como relacioná-lo com o perdão e o processo de 

individuação? 

A fim de esclarecer a função do sacrifício no aparelho psíquico, Jung 

(1999b, p. 415) pontua: “No sacrifício o consciente renuncia à posse e ao poder 

a favor do inconsciente. Isto torna possível uma união de opostos cuja 

consequência consiste numa libertação de energia” (p. 415). 

O sacrifício psíquico é algo tão importante que a fim de entender e 

aprofundar tal conceito Byington (2008, p. 100-1) desenvolveu o conceito de 

função estruturante sacrifical: “Sacrifício é troca. Ao abrir mão de algo que 

esteja sobre controle do Ego em troca de uma dádiva que beneficie o Self, a 

oferenda se torna sagrada. Assim, sacrificar é sacralizar”. 

O autor assinala que, da mesma maneira que o sacrifício sempre 

intermediou a relação entre homens e deuses, o sacrifício, em termos 

psicológicos, também intermedeia a relação entre a Consciência e o Arquétipo 

Central – representação simbólica de Deus na dinâmica psíquica. 

Nesse contexto, o que será que, nós humanos, temos de sacrificar em 

nome da com o Si-mesmo? E como isso se relaciona com o perdão? 

O perdão pode despertar a falibilidade enquanto humanos e a 

capacidade da compaixão, emoções que relembram que somos parte 

integrante de uma totalidade maior, vivências que, se forem elaboradas e 

integradas, podem propiciar e acelerar o desenvolvimento do processo de 

individuação e de humanização. 

Para realizar esse processo, é preciso sacrificar atributos egóicos como 

arrogância, onipotência e orgulho. 

Porém, esses sacrifícios nem sempre são possíveis e, quando não o 

são, o perdão pode ser vivenciado defensivamente, atuando de maneira 

sombria na manutenção das defesas egóicas. 

A seguir, desenvolvem-se os dois caminhos que o perdão pode assumir 

dentro do processo de individuação: o defensivo ou o criativo. 
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6.1 PERDÃO SUPERFICIAL – INFLAÇÃO DO EGO 

 

 

A motivação do poder de todos os tipos é sintoma de inflação. 
Toda vez que agimos motivados pelo desejo de poder a 
onipotência está implícita. Mas a onipotência é um atributo que só 
Deus tem (EDINGER, 1995, p. 37). 

 

 

Embora o perdão muitas vezes seja exposto e pregado pela religião 

unicamente como algo positivo, do ponto de vista psicológico, ele nem sempre 

é concedido e vivenciado como um ato que contribui para o processo de 

individuação e humanização, posto que também pode estar estagnando tais 

processos por encontrar-se a serviço do poder e da inflação egóica. 

Após o cristianismo, a sociedade ocidental, influenciada pelos valores 

patriarcalizados da cultura judaico-cristã, nega e desvaloriza toda expressão de 

agressividade contida em cada um, constituindo um rígido código moral que 

qualifica e atribui julgamento de valor às ações e emoções, incutindo forte 

sentimento de culpa ante qualquer desvio, o que reforça a repressão e a 

tendência natural de projetar em outras pessoas tudo o que não se quer 

reconhecer em si mesmo. 

No entanto, a Psicologia Simbólica Junguiana esclarece que as 

emoções não são em si boas ou nem más, são funções estruturantes da 

consciência, que poderão operar de maneira criativa: fortalecendo, 

estruturando e ampliando a consciência; ou, de maneira fixada e defensiva, 

restringindo a consciência e atuando no crescimento da sombra. 

Desse modo, pondera-se que dentro da dinâmica psíquica o perdão, 

como qualquer outra vivência humana, não deve ser qualificado, mas sim 

analisado simbolicamente. 

A partir deste enfoque, considera-se que a valorização cultural do 

perdão exige maior cautela. 

Em concordância com tais colocações, Lamb & Murphy (2002) chamam 

atenção para o reducionismo da Psicologia Positivista ao valorizar os 

sentimentos socialmente aceitos, como, por exemplo, o perdão, em detrimento 

de sentimentos agressivos. Os autores destacam que tal dinâmica favorece o 
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aumento da repressão, dificulta a aproximação e a percepção das emoções, 

culminando na formação de mais sombra. 

Como explicitado anteriormente, dentro do desenvolvimento da 

consciência, a polaridade Eu-Outro passa por diversos estágios. Muitas vezes, 

dentro dessa polaridade, o outro é desconsiderado, ou tomado como objeto, 

podendo manter-se fixado de maneira defensiva na sombra. Diante de tais 

mecanismos, a relação dialética, que propicia a ética e o respeito, fica 

impossibilitada e a concessão do perdão não pode ocorrer de maneira genuína. 

No presente trabalho, designa-se tal perdão como superficial, posto que 

não cumpre as principais funções psíquicas: facilitar a reconexão com o Si-

mesmo e propiciar transformações no Self Cósmico. 

Ao tomar como base as descrições da vivência do perdão, na posição 

matriarcal e patriarcal da consciência feitas por Avian (2007), pode-se concluir 

que em ambas as posições o perdão é vivido de maneira inflada. 

A autora cita que na posição matriarcal o perdão está contido no 

princípio do desejo, assim: “O outro ficará à disposição do ego, em função do 

meu querer” (Ibid., p. 26). O Ego encontra-se em uma posição inflada e não vê 

o outro enquanto outro, mas apenas como extensão ou meio de executar o 

próprio desejo. Já na posição patriarcal, o perdão é vivido de maneira 

hierárquica e diversas vezes vem “acompanhado de prepotência e arrogância, 

causando humilhação ao outro” (Ibid., p. 27). Nesse dinamismo há o 

reconhecimento do outro, porém, em uma relação de superioridade do Ego que 

o subjuga. 

A partir dessas colocações, fica evidente a necessidade de abordar os 

aspectos sombrios e defensivos do perdão. 

Heuer (2010) e Murphy (2005) referem que o perdão se torna sombrio 

quando é utilizado como forma de manipulação, como um ato masoquista para 

continuidade de uma relação destrutiva, como defesa de uma situação 

dolorosa ou traumática, como superioridade moral, ou como uma atitude 

extremamente inflada de “brincamos de Deus”. 

Ao correlacionar as cinco utilizações expostas no último parágrafo com 

as descrições do perdão dentro do dinamismo matriarcal e patriarcal propostas 

por Avian (2007), pode-se postular que nas três primeiras circunstâncias o 

perdão é concedido em função de manter um desejo do Ego e, portanto, 
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enquadra-se no dinamismo matriarcal; já nas duas últimas, há uma relação 

hierárquica do Ego diante de um outro, o que as classificam como vivências do 

perdão dentro do dinamismo patriarcal. 

Fica evidente, portanto que o perdão superficial atua sempre 

defensivamente na manutenção da sombra; ele se encontra a serviço da 

inflação e das defesas egóicas. Não há sacrifício, ou melhor, há o sacrifício do 

crescimento: por não abrir mão das defesas egóicas, há uma estagnação 

psíquica. 

O que caracteriza essa dinâmica é a impossibilidade de a consciência 

trabalhar na alteridade, o Ego é a prioridade da polaridade Ego-Outro, 

enquanto o outro não é verdadeiramente reconhecido e respeitado. 

O perdão superficial opera sempre a favor da manutenção da segurança 

e do conforto egóico e na maioria das vezes aparece para manter o indivíduo 

fixado a pessoas ou situações conhecidas e às quais já se está habituado, ou 

ainda pode exercer a função de negação ou manipulação de aspectos 

desagradáveis em si ou nos outros. Em ambas as circunstâncias, impossibilita 

o contato com o próprio lado desconhecido e sombrio, movimento que 

inviabiliza a ampliação da consciência e o caminhar no processo de 

individuação. 

 

 

6.2 PERDÃO GENUÍNO – RECONEXÃO COM O SI-MESMO 

 

 

O perdão é um processo que nos pede para olhar para a nossa 
totalidade, aceitar a escuridão dentro de nós mesmos, abraçando a 
verdade com compaixão, compreensão e amor incondicional. Ao 
enfrentarmos a nós mesmos com coragem e aceitação, tomamos 
consciência da nossa humanidade. O dom da auto-aceitação nos 
ajuda a crescer na compreensão e compaixão, para que possamos 
então, idealmente, estender isso para os outros (BORRIS, 2003, p.6). 

  
 

 

Para entender a distinção entre o perdão superficial e o genuíno, é 

necessário compreender como se está dando a elaboração simbólica do 

perdão e a serviço do que ele está sendo oferecido: se em favor dos medos e 
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defesas neuróticas do ser ou se em prol do crescimento e desenvolvimento 

ético e moral de toda humanidade. 

Esta análise está vinculada ao funcionamento psíquico como um todo e 

especialmente ao padrão de consciência regente nas elaborações simbólicas. 

A citação de Borris (2003) no início deste tópico, assim como os estudos 

de diversos outros autores que abordam o tema do perdão (GARTNER, 1988; 

LAMB; MURPHY, 2002; BRITES, 2004; AVIAN, 2007; HORWITZ, 2005; 

HEUER, 2010) levam a afirmar que o perdão genuíno tem origem na 

autoaceitação e no perdão a si mesmo. O perdão verdadeiro, ao contrário do 

superficial, exige, sempre, um trabalho intrapsíquico que conduz às feridas 

interiores e ao confronto com o lado sombrio. 

Gartner (1988) afirma que o perdão genuíno não implica eliminação de 

sentimentos negativos em relação ao outro ou a si mesmo, mas na integração 

e elaboração destes. 

O perdão nem sempre conduz à reconciliação com o outro, mas implica 

necessariamente no resgate de aspectos renegados da personalidade, 

aumentando a responsabilidade pelo próprio processo de desenvolvimento, 

conforme diz Jung (1981, p. 24): “O homem só passa a ser responsável e 

capaz de agir quando existe a seu modo; senão não passa de um „maria-vai-

com-as-outras‟, ou de um moleque de recados, sem personalidade própria”. 

A relação com o outro pode despertar mágoas, frustrações e 

ressentimentos, assim como raiva, vingança, necessidade de reconciliação e 

perdão. O que irá definir a atuação dessas vivências e se o perdão poderá ser 

vivido de maneira superficial ou genuína é o modo como se elaboram tais 

emoções e os símbolos que delas emergirem dentro da consciência. 

Grimaldi (2007, p. 57) lembra que: 

 

Mágoa e ressentimento são emoções que podem nos conduzir ao 
interior de nós mesmos e que permitem encontrar nosso outro 
lado, desde que o herói seja acionado. 
Um dos primeiros passos para que possamos elaborar a dor da 
mágoa ou do ressentimento seria olharmos para a nossa própria 
dinâmica, compreendendo e elaborando nossa forma de ser e 
estar nas relações. 
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Este mergulho dentro de nós mesmos e o despertar do herói só são 

possíveis pela dinâmica da dialética, que se realiza por meio do arquétipo da 

alteridade. 

Heuer (2010) evidencia que o perdão é, em essência, um ato 

transformador, imaginativo e criativo que liga o ser ao aspecto prospectivo da 

psique e só pode ser vivido em um padrão de relacionamento que transcende o 

proposto pela lei de talião e possibilita a conexão com a experiência interior. 

Na sociedade ocidental, como explicitado anteriormente, a instauração 

de tal dinâmica é anunciada, principalmente, pelo mito cristão; uma das 

passagens bíblicas que melhor ilustra a proposta dessa posição na consciência 

é o episódio de Jesus com a prostituta, em João 8:3-7. 

Ao dizer para a multidão que atirasse a primeira pedra quem não tivesse 

nenhum pecado dentro de si, Jesus remete as pessoas ao próprio interior, 

propondo a introjeção da libido que estava projetada na prostituta. Assim, 

ensina que se deve olhar para si mesmo e se responsabilizar pelos próprios 

atos antes de julgar os outros. 

O julgamento e a discriminação são características da dominância 

patriarcal, que quando prepondera na consciência desqualifica o dinamismo 

matriarcal, impossibilitando a empatia. 

A alteridade transcende a polarização do patriarcal propondo uma 

dialética entre o dinamismo matriarcal e patriarcal; é a partir dessa dinâmica 

que pode nascer a compaixão e o perdão genuíno. 

No entanto, sabe-se que a dominância patriarcal vigente durante 

milênios na sociedade ocidental opôs forte resistência à vivência do padrão de 

alteridade anunciado pelo mito. 

As dissociações culturais e as polarizações são reflexos da dominância 

patriarcal na sociedade que podem ser observados em todas as áreas do 

conhecimento, inclusive na Psicologia. 

Ao tomar como exemplo a polaridade subjetivo-objetivo dentro da 

Psicologia, percebe-se que a subjetividade passou a ser considerada como o 

que está dentro de nós e a ser representada pelo ego, enquanto a objetividade 

foi entendida como o que estava fora, e representada pelo outro. Tal distorção 

gerou uma Psicologia egocentrada, a teoria do narcisismo e a estruturação da 

personalidade defensiva. 
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A fim de interromper tais distorções e reunir o que a ciência materialista 

separou, a Psicologia Simbólica Junguiana desenvolve o conceito de que a 

polaridade Ego-Outro está dentro da consciência desde o princípio: “quem 

ocupa o centro da Consciência não é exclusivamente o Ego, e sim a polaridade 

Ego-Outro” (BYINGTON, 2008, p. 58). 

Com isso, exclui a dicotomia dentro-fora, subjetivo-objetivo, que na 

maioria das vezes mantém o ser apartado do mundo, abrindo a possibilidade 

do relacionamento dialético entre as polaridades e entre a dinâmica matriarcal 

e patriarcal, de acordo com Byington (2008, p. 161-2): 

 

Tanto a posição insular matriarcal quanto a posição polarizada 
patriarcal tratam desigualmente as polaridades... É somente na 
posição dialética do Arquétipo da Alteridade que a 
unilateralidade... é ultrapassada e as polaridades Ego-Outro ou 
Outro-Outro trilham o caminho do meio, com direitos iguais para a 
interação de seus pólos. 

 

A alteridade permite ver o outro dentro de si, processo que propicia o 

confronto com a sombra, a aceitação das fragilidades e a empatia com as 

fragilidades alheias, sem julgar ou condenar. Esse movimento vincula o ser à 

própria totalidade, ao próprio Si-mesmo e pode encaminhar para a aceitação 

de si mesmo e dos outros e ao perdão. 

Movimento que torna o ser mais responsável pela própria existência, 

neste novo padrão de consciência não cabe mais o papel de vítima de 

determinada situação ou pessoa, sempre se é co-responsável. 

É pela dinâmica da dialética que se é remetido ao lado negro, e, se 

conseguir enfrentá-lo e integrá-lo, com ética, coragem e dignidade, alcança-se 

uma visão mais completa, realista e equilibrada de si e dos outros, podendo 

perdoar não só a si mesmo, mas também aos outros. 

Dentro desse contexto, o outro, portador de nossas projeções, pode ser 

introjetado e passa a ser considerado e respeitado eticamente dentro e fora de 

nós. 

Holmgren (2002) afirma que o perdão traz diversos benefícios, entre 

eles: liberdade, paz de espírito, aumento da autoestima e redução do nível de 

ansiedade e depressão. No entanto, ressalta que é importante que nesse 

processo o indivíduo não sacrifique o respeito por si mesmo. 
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O perdão genuíno, por impor o confronto com a própria totalidade, exige 

o sacrifício da ilusão egóica de comando e sobrepujança em relação ao Si-

mesmo, movimento que leva o indivíduo a enfrentar e transcender as defesas, 

instaurando um novo padrão de consciência. Dessa forma, pode-se ligar com a 

experiência interior e com o aspecto prospectivo e criativo da psique. 
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7 O PERDÃO DENTRO DO PROCESSO ANALÍTICO 

 

 

As origens de qualquer tratamento analítico da alma estão no 
modelo do sacramento da confissão (JUNG, 1981, p. 53). 

 

 

Originalmente na religião católica, o ritual da confissão tinha a função de 

trazer a vivência da culpa, arrependimento e perdão; assim, por meio do ritual, 

ocorria a absolvição dos pecados e o sacramento do encontro com Deus. 

No entanto, o que se vê por meio da história do cristianismo na 

sociedade é a degeneração e a banalização de tal ritual, que se enfraqueceu e 

se destituiu do sentido original, como explica Byington (2008, p. 268). 

 

A corrupção da função estruturante da confissão pela 
patriarcalização e matriarcalização defensiva do Mito foi tão 
intensa que ela passou a ser usada dentro de uma função de 
espionagem da coletividade e até mesmo de comércio, com a 
venda das indulgências (BYINGTON, 2008, p. 268). 

 

Dessa maneira, perdeu-se a autorreflexão e a interiorização que tal ritual 

visava proporcionar. Por outro lado, parece que tal vivência tem ganho espaço, 

cientificamente, por meio da Psicologia analítica. 

O sigilo profissional e a aceitação das características sombrias do 

paciente sem julgamento ou repressão parecem oferecer o cenário perfeito 

para que o ritual da confissão se realize. Assim, com a orientação do analista o 

paciente pode ser guiado para o próprio interior, em busca de 

autoconhecimento, aceitação, purificação, expiação de culpas e encontro com 

o perdão. 

Ao refletir sobre a dinâmica psíquica, Jung (1981, p. 55) considerou que 

o segredo, quando estritamente pessoal, poderia ter o mesmo efeito da culpa e 

do pecado sobre o portador, segregando-o do convívio com os demais seres 

humanos: “Qualquer segredo pessoal atua como pecado ou culpa, 

independentemente de ser considerado assim ou não, do ponto de vista da 

moral convencional”. Acrescentou ainda que quando o segredo é inconsciente, 

ou seja, desconhecido pelo próprio portador, gera a formação de um complexo 

autônomo que pode vir a perturbar gravemente as atitudes conscientes. Em 
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contrapartida, o autor afirma que, se o segredo for compartilhado com outros, 

não se torna nocivo, mas pode transformar-se em benéficas virtudes. 

 

Apenas a contenção pessoal é nociva. É como se a humanidade 
tivesse um direito inexpugnável sobre a parte obscura, imperfeita, 
boba e culposa da pessoa humana, coisas essas que costumam ser 
mantidas em segredo, por razões de autodefesa. Esconder sua 
qualidade inferior, bem como viver sua inferioridade, excluindo-se, 
parece que são pecados naturais. E parece que existe como que uma 
consciência da humanidade que pune sensivelmente todos os que, 
de algum modo ou alguma vez, não renunciaram à orgulhosa virtude 
da autoconservação e da auto-afirmação e não confessaram sua 
falibilidade humana. Se não o fizerem, um muro intransponível 
segregá-los-á, impedindo-os de se sentirem vivos, de se sentirem 
homens no meio de outros homens (JUNG, 1981, p. 56). 

 

A partir destes conceitos Jung (1981) desenvolveu a ideia de que a 

confissão seria uma necessidade humana, que permite livrar-se do exílio moral 

e integrar-se à humanidade. 

Ele compara o processo analítico com a busca religiosa, pontuando que 

enquanto nesta última o indivíduo vai confessar pecados em busca de 

purificação, perdão e reconexão com Deus, na Psicoterapia o paciente procura 

o terapeuta para poder aliviar ou curar sintomas e males que o estão fazendo 

sofrer, afetando e impossibilitando a ligação com a totalidade psíquica, o Si-

mesmo – símbolo interior de Deus. 

Em ambas as situações, há a confissão de características consideradas 

moralmente inaceitáveis e, por isso, geradoras de culpa: os pecados na 

religião; e as defesas e atuações sombrias na Psicoterapia. 

Ao comentar os rituais religiosos, Byington (2003, p. 16) esclarece que 

ambos possuem a capacidade de transportar o ser à realidade interior e, assim, 

efetivar uma grande transformação da personalidade. No entanto, afirma que 

essa força criadora e transformadora da religião, através do tempo e da 

institucionalização das religiões, “caiu em padrões e receitas, sermões que 

ficam na persona e fogem ao que está acontecendo profundamente dentro da 

Psique”. 

O autor (Ibid., p. 16) também destaca que a experiência, outrora 

proporcionada pela religião, pode ser agora vivenciada dentro do processo 

analítico: 
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Quando vivenciamos o sacramento da confissão dentro da 
elaboração dos símbolos fixados e expressos por defesas na 
Sombra, percebemos que a psicoterapia junguiana se inspira 
profundamente no Mito Cristão, no que ele tem de mais arcaico e 
existencial. 

 

A relação analítica visa acessar a personalidade integral do indivíduo, 

baseia-se na dialética, na troca e, por essa razão, é essencial que analista e 

paciente estejam inteiros na relação, pois só assim haverá crescimento e 

transformação. 

 Jung (1981) destaca a importância do analista em aceitar o paciente na 

totalidade, principalmente nos aspectos sombrios e de culpa e não apenas no 

âmbito da persona, como ele costuma apresentar-se socialmente. 

A aceitação permite, gradualmente, que o paciente se desnude – ao 

confessar defeitos, erros e aspectos sombrios da personalidade, o paciente 

entra em contato com o lado reprimido, o lado que a persona não o deixa 

mostrar para a sociedade e, muitas vezes, nem para si mesmo. Como a 

relação é dialética e o analista também deve estar inteiro, a transformação é 

mútua. De acordo com Perry (2002, p. 152-3): 

 

Analista e paciente são encurralados em algum momento; este é 
fundamentalmente o inicio da honestidade total na tentativa de 
descobrir, reconhecer e trabalhar junto ao perdão (um objetivo em 
longo prazo) pelas deficiências que ambas as partes trazem para 
a busca analítica, e rumo ao perdão a si mesmo. 

 

Ao despir-se da persona e mergulhar no inconsciente o paciente pode 

confrontar a sombra e vivenciá-la, percebendo a própria falibilidade. Desse 

modo, conecta-se com a individualidade e, ao mesmo tempo, com toda a 

humanidade. 

Enquanto terapeuta, não se deve ser coniventes com as defesas do 

paciente nem tampouco com seu medo de exposição, mas, sim, por meio da 

relação dialética, trabalhar junto ao paciente a capacidade de vivenciar o 

confronto com a sombra e a aceitação a fim de obter novas elaborações 

simbólicas que permitam ampliação da consciência, o caminhar no processo de 

individuação, o desenvolvimento e a transformação da personalidade do 

indivíduo. 
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Dessa forma, a terapia ajuda o indivíduo a olhar para si mesmo, para o 

interior, compreendendo dificuldades, aspectos sombrios, atuações defensivas 

e as razões disso. A compreensão e o acolhimento do terapeuta durante todo o 

processo propiciam que o paciente reveja e elabore novamente mágoas e 

ressentimentos, libertando-se da posição de vítima e das culpas. 

O processo de interiorização é essencial e condição intrínseca para o 

surgimento da vivência de perdão genuíno, pois é preciso que se aceite e se 

perdoe para ampliar a consciência e se reconectar ao mundo interior, finalidade 

maior do processo analítico na abordagem junguiana. 
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8 ILUSTRAÇÃO: ANÁLISE DO FILME INVICTUS 

 

 

 
A linguagem, a arte, o drama e a aprendizagem proporcionam o 
espelho de Atena à humanidade, permitindo que a psique emerja e 
se desenvolva (Edinger, 1993, p. 37). 

 

 

A obra escolhida para ilustrar o presente trabalho – o filme Invictus do 

diretor Clint Eastwood – aborda a polaridade perdão-vingança não só em 

termos pessoais, mas essencialmente no aspecto coletivo. 

A fim de poder analisá-la apresenta-se a seguir uma sinopse com a ideia 

geral da obra e posteriormente sua análise. 

 Invictus retrata, por meio do esporte, a luta de Nelson Mandela (Morgan 

Freeman) pela igualdade racial na África do Sul após a queda do Apartheid. 

O filme começa em fevereiro de 1990, mostrando o impacto que a 

libertação de Mandela, após 27 anos recluso, gerou em brancos e negros; na 

sequência são destacados, rapidamente, alguns movimentos de Mandela pela 

paz e pela igualdade, que culminam na primeira votação mista da África do Sul 

(1994), na qual a população negra pôde participar.  

Mandela é eleito presidente do país nessa eleição e, desde o primeiro 

dia de mandato, surpreende a população com atitudes de reconciliação e 

perdão em vez de vingança e rancor. 

Baseando-se na própria vivência e na observação dos brancos, Mandela 

percebe que a seleção de rúgbi do país, os Springboks, é a representação 

máxima dos brancos e do Apartheid e que, exatamente por essa razão, assim 

como ele próprio fazia quando estava na prisão, os negros os desprezam e 

odeiam.  

No entanto, contrariando todas as expectativas, ao assumir a 

presidência, Mandela, em vez de renegar o rúgbi e a seleção, decide conhecer 

mais sobre o esporte e opta por apoiá-los. Dessa forma, passa a ver no esporte 

uma possibilidade de aproximar a segregada nação sul-africana em vez de 

apartá-la. Por essa razão, intervém na decisão tomada por unanimidade no 

Conselho Nacional de Esportes, representado agora pelos negros, quando os 

mesmos decidem mudar o nome, as cores e o emblema da seleção de rúgbi, 
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propondo que não tirem dos compatriotas sul-africanos o que eles mais amam 

e que ajam com compaixão e generosidade. 

Durante o filme, a dificuldade de negros e brancos em interagir e 

respeitar-se é evidenciada por meio de diversas cenas nas quais as tentativas 

de Mandela de aproximar os dois mundos encontram resistência de ambas as 

partes, mas o presidente não desiste e convida François Pienaar (Matt 

Damon), o capitão da seleção, que em 1994 estava desacreditada, para tomar 

um chá. No encontro, demonstra que está disposto a apoiá-los e ajudá-los a 

conquistar o mundial de rúgbi, que seria sediado pela África do Sul em 1995. 

A partir desse momento, mostra-se toda a preparação para a Copa do 

Mundo de Rúgbi e a crescente aproximação de Mandela do esporte e da 

seleção nacional. 

A aproximação deixa entrever para o capitão da seleção e para toda a 

nação a possibilidade de relacionar-se com o outro lado, outrora, tido como 

inimigo ou oposto, trazendo diversas transformações não só para o simbolismo 

coletivo do rúgbi, mas também nas relações humanas.  

Durante os jogos da Copa, a seleção vai vencendo, e aos poucos 

brancos e negros se vão orgulhando da seleção e passam a compartilhar o 

sentimento de patriotismo. 

Esse sentimento vai crescendo e atinge o ápice no final do filme, quando 

a seleção sul-africana conquista a vitória no Mundial de Rúgbi e brancos e 

negros comemoram juntos.  

 

 

8.1 INVICTUS – CENAS E ANÁLISE DO FILME 

 

 

Neste tópico, realiza-se uma análise simbólica e psicológica do filme por 

meio da descrição detalhada de nove cenas consideradas essenciais para 

ilustrar a dinâmica e o poder de transformação do perdão no processo de 

individuação dos protagonistas e de humanização em toda nação. 

Visando facilitar a compreensão da análise, relatam-se as cenas 

escolhidas respeitando o encadeamento cronológico do filme, além disso, 



70 
 

nomeia-se cada sequência de cenas explicitando qual parte do filme estaria 

sendo descrita e associando-a a conteúdos teóricos a serem discutidos.       

Tal análise pretende elucidar as seguintes categorias: o padrão de 

consciência vigente no protagonista Nelson Mandela e na cultura em que está 

inserido, o modo como ele vivenciou a polaridade vingança-perdão no processo 

de individuação e como, a partir da própria vivência, ele pôde contribuir para a 

transformação do Self cultural da África do Sul 

 

 

Cena 1. Libertação de Mandela – padrões de consciência vigentes 

 

 

Já na primeira cena do filme denota-se o clima de segregação da nação, 

depois de quarenta anos de Apartheid, claramente expressa. Dois campos de 

futebol são separados por uma estrada por onde passa o carro que traz o 

negro ativista, recém-liberto, Nelson Mandela. De um lado os brancos 

uniformizados, treinando rúgbi em um campo bem organizado e limpo; do 

outro, garotos negros, muitos sem camisas, jogando futebol em um campo de 

terra batida. 

A passagem do comboio policial que cerca o carro que traz Mandela, 

mesmo que por razões distintas e por breves segundos, une os representantes 

de ambos os lados da nação numa mesma atitude: todos param o que estão 

fazendo ao ver o carro passar. Enquanto os brancos temem o futuro após a 

libertação do “terrorista” que pode vir ameaçar a posição que alcançaram 

durante todos esses anos, do outro lado da estrada os negros vibram e 

comemoram a libertação de Nelson Mandela, que após 27 anos encarcerado 

por terrorismo e conspiração está livre e entre eles. 

Ao longo do filme, é evidenciada toda a luta de Mandela em reunir 

brancos e negros, fazendo desaparecer a segregação simbolizada nos dois 

campos de futebol apresentados no início do filme. 

Logo em seguida, uma cena traz o noticiário nacional: em primeiro lugar, 

a briga pelo poder entre os negros e o Congresso Nacional Africano (CNA), 

desencadeada pela libertação de Nelson Mandela, que está levando a África 

do Sul à iminência de uma guerra civil; em seguida, a viagem de Mandela a 
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Durban para convencer 100.000 jovens e irados partidários do CNA a fazer as 

pazes; por fim, as notícias revelam que, após quatro anos de conversação, os 

negros ganham o direito de votar ao lado dos brancos. Assim, em 1994, após a 

primeira votação aberta para os negros, Nelson Mandela é eleito presidente da 

África do Sul. 

Essa sequência de fatos evidencia a transformação e ampliação da 

consciência coletiva. No primeiro momento, as polaridades geradas pela 

disputa de poder, característica eminentemente vivida na dinâmica patriarcal, 

gradualmente vão sendo transcendidas, cedendo lugar à conversa e à dialética 

por meio das propostas de paz e fraternidade, características despertas por 

Mandela com a dinâmica da alteridade. 

No discurso de posse, o presidente declarou: “Eu Nelson Rolihlahla 

Mandela juro ser fiel à Republica da África do Sul. Nunca, nunca, nunca mais, 

esta linda terra vivenciará a opressão do homem pelo homem, nem sofrerá a 

indignidade de ser a escória do mundo”. 

Com a promessa, o presidente propõe uma elaboração das mágoas, o 

confronto com os complexos culturais, um novo padrão de consciência, o 

perdão genuíno e a união de toda a nação. 

 

 

Cena 2. Primeiro dia de Mandela como presidente – o poder de 

transformação proporcionado pelo perdão 

 

 

As cenas descritas a seguir evidenciam o perdão não mais no discurso 

do presidente, mas nas ações. O que parece denotar que Mandela o vivencia 

não só no âmbito da persona, mas também na alma.  

Já no primeiro dia de mandato, o presidente causa muita controvérsia. 

Ao ver os gabinetes vazios e as caixas com os pertences dos funcionários que 

atuavam no antigo governo, pede a uma das funcionárias para reunir todos que 

ali ainda estivessem presentes e anuncia: 

 

Se quiserem ir embora, é claro, é um direito que vocês têm. E, se no 
fundo vocês sentem que não podem cooperar com o novo governo, 
então é melhor que vão embora. Imediatamente. Mas, se estão 
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fazendo as malas porque temem que sua língua, a cor de sua pele e 
seu apoio ao governo anterior os impedirão de trabalhar aqui, quero 
lhes dizer que nada temam... Passado é passado. É o futuro que me 
importa agora. Precisamos da ajuda de vocês. Queremos a sua 
ajuda. Se quiserem ficar, estarão prestando um grande serviço ao 
seu país. Tudo que peço é que deem o máximo de si e de boa 
vontade. Prometo fazer o mesmo. Se conseguirmos fazer isso, nosso 
país será um farol no mundo.  

 

Com a fala e, principalmente, a atitude, Mandela mostra a capacidade de 

ver o outro, representado pelos brancos e pelo antigo governo, abrindo a 

possibilidade de incluí-los. Buscando instaurar um novo padrão de consciência, 

propõe um exercício de confronto dos complexos culturais instalados até o 

presente momento por meio de uma relação de alteridade entre os dois lados 

da polaridade brancos-negros. 

No entanto, brancos e negros parecem se espantar com sua atitude, o 

que explicita a hierarquização e a dicotomia impostas pelo padrão de 

consciência patriarcal vigente na cultura. 

Os negros de seu partido inicialmente oferecem forte resistência às 

colocações de Mandela, o que é bem ilustrado na cena em que a equipe de 

segurança do atual presidente está discutindo a necessidade de ampliação 

quando batem à porta alguns homens brancos, que se apresentam como 

agentes da segurança nacional, com uma ordem assinada por Mandela, para 

compor a equipe. A notícia causa grande desconforto e indignação entre os 

antigos agentes e leva o chefe de segurança, Jason, a procurar Mandela. Ao 

chegar à sala do presidente ele expõe a situação em tom de aversão, e 

Mandela, incisivamente, mas também de maneira amorosa, inicia um diálogo: 

 

Mandela: Você pediu mais homens, não foi? 

Jason: Sim, senhor, eu pedi. 

Mandela: Quando as pessoas me virem em público, verão meus guarda-

costas. Vocês me representam diretamente. A nação multirracial começa aqui. 

A reconciliação começa aqui. 

Jason: Reconciliação senhor? 

Mandela: Sim, reconciliação, Jason. 

Jason: Camarada presidente, não faz muito tempo a polícia tentou nos 

matar. Talvez esses caras tenham matado alguns de nossos correligionários. 
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Mandela: Sim, eu sei. O perdão começa aqui também. O perdão liberta a 

alma, afasta o medo. Por isso, é uma arma tão poderosa. Por favor, Jason. 

Tente. 

Jason: Desculpe incomodá-lo senhor. 

 

Jason então volta para a sala onde todos os agentes o esperavam, 

quando um dos membros da equipe questiona se já pode livrar-se dos brancos 

que ali chegaram referindo-se a eles como “esses caras”. Jason engole seco e 

rispidamente distribui a todos a programação do mês, propondo que discutam 

as tarefas. O mesmo agente que o indagou sai da sala e diz que precisa falar 

com ele. Jason o acompanha, e o agente questiona: “Como podemos confiar 

neles?” – e Jason responde: “Não podemos. É Mandiba quem quer, certo?” 

Com isso finaliza a conversa, e ambos retornam à sala para discutir a agenda.  

Ao voltar, Jason é questionado pelo chefe dos seguranças brancos se 

há alguma ordem ou recomendação especial, e Jason responde: “Mandiba 

quer que sorriam quando abordarem as pessoas”. Outro agente branco replica: 

“Sério?” E o agente que saíra para questionar Jason retruca: “Sim, é sério. É a 

nova África do Sul”. 

O chefe dos seguranças brancos ironiza: “Mandiba?” Jason explica: “É o 

nome de clã do presidente. É como o chamamos. E o outro rebate: “Nós o 

chamaremos de senhor presidente”. 

Essa sequência de cenas explicita que, mesmo não concordando com 

as atitudes do presidente, pela relação de confiança, amor e liderança que o 

presidente estabeleceu, os agentes resolvem seguir as instruções. 

A discussão entre os agentes de segurança sobre a agenda do 

presidente segue no mesmo clima agressivo. Outro ponto de divergência é 

quando os seguranças negros apontam o jogo de rúgbi dos Springboks contra 

a Inglaterra como o maior problema da programação do presidente; enquanto 

os brancos dizem que é só um jogo. Os negros contestam, alegando que o 

jogo irá expor demais o presidente aos torcedores dos Springboks, que 

certamente não votaram nele e o odeiam.  

Nesse momento, a distância, a incompreensão e a dificuldade de troca 

entre ambos os mundos são destacadas.  
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Cena 3. Mandela aproxima-se do rúgbi – o encontro com a sombra 

 

 

Finalmente o dia do jogo contra a Inglaterra chega, e ao entrar em 

campo para cumprimentar os jogadores Mandela é, simultaneamente, 

aclamado e vaiado. Ao saudar os jogadores, Mandela chama apenas Chester 

pelo nome, o único jogador negro da equipe.  

Esse ato denota o quanto o presidente, embora venha trabalhando para 

ampliar a consciência, também vivencia a segregação racial tão evidente 

durante as quatro décadas de Apartheid. Ao longo do filme, vê-se seu trabalho 

pessoal e coletivo para transformar esse padrão de consciência patriarcal, que 

polariza e qualifica as diferenças. 

Na continuidade da cena, os seguranças preocupam-se com Mandela 

especialmente quando ele parte para a arquibancada para cumprimentar 

pessoalmente alguns torcedores. O chefe de segurança branco pede pelo rádio 

que o impeçam, ao que o chefe de segurança negro rebate: “Não, fique com 

ele”. O presidente segue e agradece a um torcedor branco por respeitar a nova 

bandeira. Jason chama Mandiba e o alerta que se está atrasando o início do 

jogo. Apenas dessa forma consegue interromper a atuação do presidente na 

arquibancada.  Na saída do campo, os seguranças conseguem resguardar-lhe 

a integridade física: apenas um copo é arremessado, mas não o atinge. 

A situação ratifica que o dinamismo patriarcal, representado pelo 

impedimento racional dos seguranças na atuação de Mandela na 

arquibancada, não funciona. Jason, que já o conhece, entende que apenas por 

meio da dialética conseguirá interrompê-lo, por isso alerta que o início do jogo 

está atrasado. 

Durante a partida, o presidente descobre que falta menos de um ano 

para a Copa do Mundo e que o time da África do Sul está desacreditado. Sua 

assistente, Brenda, chama-lhe a atenção para o fato de ainda existirem muitas 

bandeiras que representavam o Apartheid no estádio, ao que ele responde que 

é um direito constitucional. Em seguida, comenta com ela que todos os negros 

torciam pela Inglaterra, enquanto os brancos pelos Springboks. 

“Costumávamos fazer o mesmo na prisão, torcíamos sempre por qualquer 

time, menos pelos Boks. O diretor ficava uma fera.”  
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Neste episódio, começa a ficar claro para o espectador o quanto os 

Springboks simbolizam o Apartheid e como o presidente teve de confrontar 

aspectos sombrios e defensivos da própria personalidade para poder estar ali 

apoiando o time. Fica claro também que ele está inserido na dinâmica de 

alteridade, quando reconhece que é um direito constitucional o uso da bandeira 

que tanto agride os negros. 

O time da África do Sul está perdendo, e Mandela é informado por um 

dos assessores que isso pode contribuir para a forte tendência do Conselho 

Nacional de Esportes de suprimir o emblema e as cores dos Springboks.  

Logo se segue outro momento que exibe de maneira direta a repulsa 

dos negros aos Springboks. Duas mulheres, uma negra e uma branca, estão 

fazendo doações para crianças negras carentes em uma igreja; ao final, a 

branca oferta uma camiseta do time de rúgbi e o último menino da fila recusa-

se a aceitar. Ela fica perplexa e questiona o porquê, a negra explica que, se ele 

pegasse a camiseta, apanharia dos outros, e a branca ainda sem entender 

questiona se é pelo fato de o time estar jogando mal, ao que a outra mulher 

responde negativamente explicando que o problema é que, para eles, os 

Springboks ainda representam o Apartheid. 

 

 

Cena 4. Reunião do Conselho Nacional de Esportes – o perdão no 

processo de individuação 

 

 

Em uma reunião do Conselho Nacional de Esportes é proposta a 

eliminação imediata das cores, emblema e nome dos Springboks, pelo fato de 

simbolizarem a era do Apartheid. A proposta é aceita por votação unanime.   

Mandela é avisado e segue imediatamente para a reunião. Brenda tenta 

impedi-lo, afirmando que ele estará contrariando a cúpula do governo e do 

partido, e relembra-o o de quanto é importante para os negros combater o time 

que representa o Apartheid, ao que ele rebate: “Eu sei, mas desta vez o povo 

está equivocado e, como presidente eleito, é meu dever mostrar-lhe isso”. Ela 

ainda tenta demovê-lo dizendo que ele está arriscando a liderança; e ele 
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retruca afirmando que o dia em que tiver medo de fazer isso não poderá mais 

ser o líder. 

Ao chegar à reunião Mandela, declara: 

 

Irmãos, Irmãs. Camaradas. Estou aqui porque creio que vocês 
tomaram uma decisão com informação e perspectiva insuficientes. 
Tomei conhecimento do seu voto. Sei que foi por unanimidade. No 
entanto, acho que devemos reintegrar os Springboks. Reintegrar seu 
nome, seu emblema e suas cores imediatamente. Deixem-me lhes 
dizer o porquê. 
Na Ilha de Robben, na prisão Polismor, todos os meus carcereiros 
eram afrikaners. Durante 27 anos eu os estudei. Aprendi sua língua, 
li seus livros, sua poesia. Tive que conhecer meu inimigo antes de 
triunfar sobre ele. 
E nós triunfamos, não? E todos nós triunfamos. Nossos inimigos não 
são mais os afrikaners. Eles são nossos compatriotas sul-africanos, 
nossos parceiros na democracia. E eles amam os Springbooks. Se 
tirarmos isso deles, nós os perderemos. Provaremos que somos o 
que temiam que fôssemos. Temos que ser melhores do que isso. 
Temos que surpreendê-los, com compaixão, com moderação e 
generosidade. 
Eu sei tudo que eles nos negaram. Mas não é hora para vinganças 
mesquinhas. É hora de construir nossa nação usando cada tijolo que 
tivermos a mão. Mesmo que o tijolo venha embrulhado em verde e 
ouro. Vocês me elegeram seu líder. Deixem-me guiá-los agora.  
Quem está comigo?”(grifo nosso) 

 

Ninguém levanta o braço, o que demonstra a forte resistência cultural e 

coletiva para a instauração de um novo padrão de consciência. Leva um tempo 

para que a mudança seja realizada e para que novos padrões sejam 

assimilados. Neste caso, a mágoa, a raiva e a vingança ainda se mostram 

bastante presentes, deixando pouco espaço para as propostas de 

generosidade, perdão e compaixão trazidas por este novo dinamismo.  

Percebe-se por meio da análise deste trecho que para conseguir 

transitar da polaridade da vingança para o perdão Mandela teve de conhecer e 

confrontar a própria sombra, o que é corroborado pela afirmação de ter 

aprendido e estudado sobre os inimigos. Teve de se abrir para o desconhecido. 

Em vez de ficar paralisado, aprisionado, na vivência de raiva e de amargura, 

esse movimento lhe proporcionou sair do papel de vítima e tornar-se 

responsável pelo próprio destino. Foi essa transformação que lhe permitiu 

transcender a polaridade da vingança, e é essa mudança, essa ampliação de 

consciência, que ele está propondo aos compatriotas, por meio da compaixão e 

do perdão.  
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Ao ir embora da reunião, a assistente o adverte de que ele teve apenas 

doze votos a favor, e ele diz que precisava apenas de um. Ela o relembra que 

há muitos problemas a tratar e que não seria bom ficar perdendo tempo com 

uma minoria, mas Mandiba afirma que precisa dessa minoria, já que ela ainda 

controla a polícia, a economia e o Exército e completa que, se a perder, não 

conseguirá tratar dos outros assuntos. A assistente então questiona se o rúgbi 

é apenas um cálculo político, e ele responde: “É um cálculo humano. Se 

tirarmos deles o que eles prezam... os Springboks, o hino nacional... apenas 

fortaleceremos o medo que temos uns dos outros. Farei o impossível para 

interromper esse ciclo. Ou ele nos destruirá”. 

Mais uma vez o dinamismo da alteridade é enaltecido como necessário 

ao crescimento e desenvolvimento pessoal e coletivo. Mandela explicita a 

necessidade de entender e acolher o lado sombrio, tudo o que um lado nega 

do outro, afirmando que só assim a nação poderá ser vista na totalidade, o que 

levará à interrupção do ciclo de ódio e violência. 

 

 

Cena 5. Derrota dos Springboks e encontro de Mandela com o capitão da 

seleção – confronto com a sombra 

 

 

Na sequência, outra derrota dos Springboks resulta na demissão do 

treinador e do manager da seleção. Ao informar-se do fato, Mandela resolve 

unir-se ao capitão Pienaar e convida-o para um chá. 

No encontro, Mandela tenta inspirar o capitão e deixa claro que estará a 

seu lado apoiando o time sul-africano, confidencia-lhe que muitas vezes, na 

prisão, buscou inspiração no trabalho dos outros quando não acreditava em 

mais nada, em especial, em um poema vitoriano, por fim, encerra a conversa 

com o capitão afirmando que para construir uma nação é preciso ir além das 

próprias expectativas. 

Ao receber a visita da filha, Mandela percebe que a moça está muito 

incomodada com a foto do pai junto ao capitão do time quando ela diz: “Ele 

parece um tira que nos expulsou de casa quando você estava preso. Não gosto 

de ver você apertando a mão dele. E não sou a única”. 
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Mandela retruca: “Você critica sem saber. Você só quer saber dos 

próprios sentimentos. Isso é egoísmo, Zindzi. Não serve para o país”. 

A conversa ilustra a dificuldade da nação negra em aceitar as atitudes 

de Mandela diante da sede de vingança e do trabalho interior do presidente em 

desvincular-se das emoções de raiva e represália em prol de conseguir orientar 

e liderar a população para a união e o desenvolvimento de toda a nação e não 

mais apenas de uma parcela. 

 

 

Cena 6. Campanha para a Copa do Mundo – resgate do matriarcal e a 

dinâmica de alteridade 

 

 

A próxima atitude em direção à unificação da nação é a campanha que 

Mandela propõe para o mundial de rúgbi, que inclui o trabalho dos jogadores 

da seleção em escolinhas da favela. 

No início, os jogadores relutam bastante, ao que o capitão Pienaar 

contesta dizendo: “Nós nos tornamos mais do que um time de rúgbi, e é melhor 

nos acostumar a isso”. 

Por meio do esporte e do contato humano, Mandela aproxima negros e 

brancos. Uma sucessão de cenas ilustra o contato entre as duas realidades. 

No primeiro momento, ao chegar à favela, apenas Chester é reverenciado. As 

crianças gritam seu nome e o cercam, Pienaar, percebendo o movimento, 

coloca Chester para ensiná-los. Aos poucos, todos vão interagindo, e tanto o 

jogo como o time que pareciam ser tão hostis às crianças vão sendo 

reelaborados. 

Percebe-se que a campanha criada por Mandela para a Copa do Mundo 

é a expressão da criatividade e da função prospectiva da psique, utilizando-se 

da brincadeira, do jogo, do contato e do vínculo o presidente, resgata-se a 

vivência do matriarcal junto ao patriarcal, que se mostra já tão arraigado nas 

dicotomias e segregações. Mandela utiliza o rúgbi como instrumento dessa 

mudança e potencializa a transformação da elaboração simbólica do esporte e 

especialmente do que ele simbolizava para todo o país. Aos poucos se percebe 

que esses conteúdos vão sendo reelaborados pela consciência coletiva de toda 
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a nação. Sua intenção é claramente expressa já no nome da campanha “Um 

time, um país”. 

O movimento de alteridade, que desperta a necessidade de ver o outro 

não mais como inimigo, mas como compatriota, estende-se também no sentido 

oposto, ou seja, dos brancos para os negros. Na semana anterior ao primeiro 

jogo da Copa, Pienaar leva para o time o hino dos negros, sugerindo que todos 

o aprendam, porém muitos jogadores ridicularizam a ideia e fazem oposição, 

dizendo que não é o hino deles e não querem aprender o hino dos “terroristas”. 

O capitão então respeita essa posição e coloca a aprendizagem do hino como 

opcional, mas ressalta o significado do mesmo – “Deus Abençoe a África” – e 

finaliza afirmando que todos precisam admitir que o time precisa de uma 

bênção.  

Pienaar, assim como Mandela, está funcionando no padrão de 

alteridade, por essa razão, mesmo sendo líder, não oprime, respeita o Outro e 

a liberdade de cada um, mas não se isenta da própria responsabilidade, 

analisa as condições em que se encontram e adverte os jogadores quanto às 

possíveis consequências.  

 

 

Cena 7. Preparação para o Mundial de Rúgbi – confronto com a sombra 

 

 

Na semana que antecede o início da Copa do Mundo de Rúgbi, um 

jornalista que frequentemente criticava a seleção de rúgbi, desacreditando as 

possibilidades de vencer, entrevista o presidente e o questiona em relação ao 

fato de ele sempre ter torcido contra os Springboks. Mandela concorda com a 

colocação, mas reitera que agora é 100% Springboks e justifica: “Afinal, se eu 

não puder mudar quando as circunstancias exigem, como posso esperar que 

os outros mudem?” 

Aqui novamente Mandela aponta a necessidade da transformação 

interior, do confronto com a sombra, para a transformação do padrão de 

consciência. 

No dia anterior à abertura dos jogos, Mandela, que já havia estudado o 

nome dos jogadores previamente, vai até a concentração, cumprimenta cada 
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um chamando-os pelo respectivo nome e deseja boa sorte a toda equipe. Ele 

recebe de um dos jogadores, em nome de toda seleção, um boné, fica muito 

honrado e afirma que o país os apoia completamente. Antes de ir embora, 

entrega para o capitão do time o poema vitoriano Invictus, afirmando que foi o 

que o ajudou durante todos aqueles anos de privação, desejando que também 

o ajude: 

 

Do fundo desta noite que persiste  
A me envolver em breu – eterno e espesso,  
A qualquer deus – se algum acaso existe,  
Por mi‟alma insubjugável agradeço. 
 
Nas garras do destino e seus estragos,  
Sob os golpes que o acaso atira e acerta,  
Nunca me lamentei – e ainda trago  
Minha cabeça – embora em sangue – ereta. 
 
Além deste oceano de lamúria,  
Somente o horror das trevas se divisa;  
Porém o tempo, a consumir-se em fúria,  
Não me amedronta, nem me martiriza.  
 
Por ser estreita a senda – eu não declino,  
Nem por pesada a mão que o mundo espalma;  
Eu sou dono e senhor de meu destino;  
Eu sou o comandante de minha alma. 

 

O poema todo elucida bem o confronto com as dificuldades, o lado 

sombrio e o quanto isso nos leva à apropriação de si mesmo, o que é bem 

pontuado na última estrofe: “Eu sou o capitão de minha alma”; caminho que, 

como se pode perceber durante o filme, Mandela trilhou com êxito.  

 

 

Cena 8. Início da Copa – transformações na consciência coletiva 

 

 

Após a primeira vitória na Copa, Pienaar, buscando inspiração, vai com 

os jogadores à prisão da Ilha de Robben. 

Durante a visita, eles podem se aproximar da realidade vivida pelos 

negros na época do Apartheid, conhecem a cela em que Mandela passou 27 

anos recluso, bem como o resto da prisão. Ao entrar na cela de Mandela, o 
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capitão parece bastante tocado pela vivência do atual presidente e começa a 

relembrar o poema vitoriano que recebera do presidente. 

A Copa vai transcorrendo na normalidade, o apoio de Mandela ao time 

persiste e a seleção da África do Sul vai conquistando posições. 

As cenas subsequentes mostram brancos e negros se aproximando: 

todos os agentes de segurança de Mandela jogando rúgbi, Pienaar leva 

convites da partida da final da Copa para casa incluindo um para a empregada. 

Os Springboks avançam na tabela, de desacreditados passam a 

despertar esperança em todo o país, chegam à final tendo de enfrentar uma 

seleção invicta. A expectativa e a tensão são bastante altas.  

Na noite anterior à partida decisiva o capitão fica muito pensativo, e sua 

namorada questiona se isso é preocupação com o resultado. Ele responde que 

não, já que o jogo de uma maneira ou outra será resolvido e completa: “Eu 

estava pensando como alguém passa trinta anos em uma cela apertada e sai 

pronto para perdoar aqueles que o puseram lá”. 

Nessa fala é possível perceber o quanto a história de Mandela afetou 

Pienaar, inspirando-o a se aproximar do presidente e compartilhar com ele o 

desejo de unir a nação. 

 

 

Cena 9. Final da Copa do Mundo – o perdão no processo de humanização 

 

 

O país inteiro para durante a final do campeonato e une-se em um só 

desejo: Vencer! 

As cenas da partida final são intercaladas com diversos momentos de 

interação entre brancos e negros: na arquibancada a mãe de Pienaar com a 

empregada, os agentes de segurança do presidente, os policiais com um 

menino negro que perambulava pelas ruas. 

A final do jogo e as cenas de interação simbolizam o confronto da nação 

com a sombra cultural de todo o país. 

Não só os jogadores estavam tendo de enfrentar os próprios fantasmas 

na batalha final com uma seleção invicta para superarem-se, mas também todo 
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o país, estava enfrentando o preconceito e a segregação que o Apartheid 

concretizou em ambos os lados.  

Os Springbooks lutam durante todo o jogo. Chegam à prorrogação e 

estão perdendo, Pienaar reúne a equipe e diz: “Estão ouvindo? Ouçam o seu 

país... é isso aí. Vencer é nosso destino!” 

Nas arquibancadas estava sendo entoado o hino dos negros, e no 

campo o capitão estava usando isso como apoio a todos os jogadores. Essa 

interação de ambos os lados reflete a relação dialética propiciada pelo 

dinamismo de alteridade em toda a nação. 

A seleção da África do Sul vence, a alegria contagia a todos, brancos e 

negros se abraçam comemorando a vitória. Mãos brancas e negras levantam a 

taça da vitória juntas.  

Pienaar e Mandela se cumprimentam.  

 

Mandela: “Quero lhe agradecer pelo que fez por nosso país”.  

Pienaar: “Não, senhor presidente. Eu agradeço pelo que fez por nosso 

país”. 

 

As imagens e as falas explicitadas no final do filme coroam a 

transformação na consciência coletiva propiciada pela compaixão e pelo 

perdão genuíno à história de opressão e segregação em toda a África do Sul. 

Com isso, mágoa, ressentimento e vingança são elaboradas e transcendidos, 

possibilitando o caminhar no processo de individuação e humanização. 

 

 



83 
 

9 DISCUSSÃO 

 

 

Ao longo do presente trabalho foi possível desenvolver a ideia de que o 

perdão tem sido pouco explorado e entendido no âmbito científico, 

apresentando-se costumeiramente apenas nos aspectos defensivos. 

Levanta-se a hipótese de que tal dificuldade esteja estreitamente 

relacionada ao cunho religioso que o termo sempre carregou, bem como a 

deturpação do sentido original, consequências da predominância da dinâmica 

patriarcal defensiva de nossa cultura que, como visto, conduziu ao afastamento 

da vivências interiores e da subjetividade. 

No entanto, também se realça que nas últimas três décadas o perdão 

tem sido estudado empiricamente em múltiplos aspectos, o que vem permitindo 

a ampliação do conceito para além dos aspectos defensivos e também 

evidenciando a necessidade cultural e coletiva de transcender o padrão de 

consciência patriarcal. 

A análise permitiu aprofundar a compreensão da vivência da polaridade 

vingança versus perdão nos aspectos defensivos e criativos apontando as 

implicações em termos pessoais e culturais. 

No aspecto pessoal, a transcendência da polaridade da vingança 

permite o contato com o perdão genuíno, que desperta o confronto com o lado 

sombrio e leva a transcender a dinâmica patriarcal, a necessidade da raiva e a 

polaridade da vingança, encaminhando para a elaboração de traumas e 

mágoas, conduzindo a caminhar no processo de individuação e abrindo para a 

possibilidade de cura e superação. Tal processo restaura a possibilidade de re-

conexão com a alma, despertando e libertando os aspectos prospectivos da 

psique. 

Já, no âmbito coletivo, o movimento de restauração em vez de punição 

vem denunciando a transcendência da antiga lei de talião e da justiça 

retributiva, que vêm cedendo lugar à justiça restaurativa. 

O exercício da dinâmica patriarcal defensiva que levou a extremadas 

ações de intolerância, como genocídios, escravidão, holocausto e Apartheid, 
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parece encontrar possibilidade de ser transcendido na vivência anunciada pelo 

perdão.  

Como ilustrado no filme, o uso do perdão tem sido essencial em marcos 

sociopolíticos de transformações culturais e no resgate de nações devastadas 

e segregadas. 

Gobodo-Madikizela (2008) e Heuer (2010) assinalam que a justiça 

restaurativa tem possibilitado os indivíduos a se reconectar com a essência da 

humanidade e do perdão e, como exemplo, destacam os movimentos de 

mediação e a Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul. 

As deturpações culturais, especialmente nos rituais religiosos, que o 

padrão de consciência patriarcal defensivo gerou na consciência coletiva do 

Ocidente ainda causam expressivas cicatrizes na consciência coletiva, o que 

influencia diretamente na dificuldade de vivenciar o perdão de maneira 

genuína.  

Elaborar as cicatrizes e resgatar os aspectos oprimidos pela cultura é 

trabalho para cada um dos indivíduos ocidentais no processo de 

desenvolvimento, assim, aponta-se aqui o processo analítico como um dos 

meios facilitadores para o resgate do sentido original do perdão. Este método 

propicia, por meio de uma relação dialética de acolhimento, novas elaborações 

simbólicas de aspectos defensivos que paralisam e impedem o 

desenvolvimento pessoal e coletivo. Por meio desse processo é possível 

vincular o ser novamente com o sentido original do perdão, o que re-conecta à 

essência e a toda a humanidade. 

No filme utilizado para ilustrar o presente trabalho, Nelson Mandela 

resgata o perdão por meio do confronto com a própria sombra e com a sombra 

cultural de seu país. Como líder, ele lutou para retransmitir o poder de 

transformação do perdão em sua vivência para toda a cultura sul-africana. 

Contrariando o estudo de Abramson e Senyshyn (2009) que aponta a 

correlação entre punição e perdão como características arquetípicas que 

devem correlacionar-se no processo educacional, cabe destacar Mandela e 

Pienaar como líderes que desenvolveram um caminho totalmente diverso, 

isento de punições e repleto de aceitação e perdão.  

Entende-se que o modo de liderança proposto pelos autores se baseia 

essencialmente no dinamismo patriarcal e decorre do fato de que, ao 
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desenvolver tal conceito, os autores basearam-se na análise do mito de 

Abraão, sem levar em conta o contexto sócio-histórico de extrema exuberância 

patriarcal em que o mito estava inserido. 

Em contrapartida, o papel desempenhado pelos líderes do filme aponta 

uma liderança fundamentada no dinamismo de alteridade, isenta de punição e 

opressão, na qual é feito um resgate do matriarcal, outrora massacrado e 

oprimido, para que possa relacionar-se dialeticamente com o patriarcal.  

Mandela o tempo todo percebe e respeita o outro em suas diferenças e, 

de maneira amorosa, aproxima-se de Pienaar, líder “da oposição”. Baseando-

se na dialética, dirige-lhe as ações. Esse movimento inspira Pienaar a respeitá-

lo e admirá-lo. Tal interação proporciona ampliação de consciência, e, aos 

poucos, o capitão também interage com os outros dentro da alteridade. 

Parece que a função estruturante da imitação, descrita por Byington 

(2008) e explicitada neste trabalho no Capítulo 6, também exerce papel 

fundamental no processo. Isso porque, por meio da liderança dentro do padrão 

da dialética, o outro é percebido e considerado, o que favorece o sentimento de 

pertencimento, segurança interior e ampliação da consciência. Tal movimento 

leva o outro a ser reconhecido, aceitar-se, aceitar o outro, assim acolhe, 

aprende e “imita” esse padrão. 

Durante o filme, percebe-se que a mudança no padrão de consciência 

foi sendo realizada primeiramente por meio do trabalho interior, do esforço e do 

exemplo dos dois líderes. O desenvolvimento no processo de individuação de 

ambos proporcionou o desenvolvimento do processo de humanização. 

Mandela inspirou e proporcionou um modelo de imitação para Pienaar, que 

inspirou o time. Juntos, eles abriram a possibilidade de transformação para 

toda a nação. 

Embora se considere que a transformação revelada no filme seja 

perfeitamente possível, é também relevante apontar que a mudança de padrão 

de consciência coletiva, enraizado durante milênios, pode levar tempo, é um 

processo, alcançado sempre a partir do desenvolvimento do individuo, que, 

então, passa a afetar o coletivo. 

Para Jaffé (1995, p. 113), sendo único e individual, o Self se manifesta e 

desenvolve por meio da individuação do homem considerado individualmente. 

Mas o Self também é universal e eterno, e por esse aspecto se manifesta e 
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desenvolve num processo que só podemos chamar de “individuação da 

humanidade”. Tal processo coletivo se apresenta em forma de 

desenvolvimento e diferenciação gradativos da consciência humana por meio 

dos milênios. 

Todo tipo de desenvolvimento, individual ou coletivo, transcorre em 

presença de relações humanas, assim, aprender a aceitar e tolerar o outro se 

torna necessidade intrínseca ao processo de individuação e de humanização. 

Dentro desse contexto, entende-se que o perdão pode conduzir a 

elaborar e integrar aspectos coletivos sombrios, como o resgate do matriarcal e 

do amor, extremamente oprimidos pela exuberância patriarcal que instituiu a lei 

de talião, proclamando vingança e poder em detrimento do acolhimento e da 

aceitação. O perdão, quando genuíno, pode introduzir o ser na dinâmica da 

alteridade auxiliando na integração de conteúdos relegados ao inconsciente, 

possibilitando a ampliação e estruturação da consciência individual e coletiva. 

Borris (2003) aponta o perdão como a única maneira de obter uma 

verdadeira cura para os sofrimentos, a violência e a dor psíquica. 

Ao deparar com um trauma, há dois caminhos a tomar: a paralisação ou 

a confrontação e superação do problema. 

A paralisação é caracterizada pela impossibilidade de entrar em contato 

com a causa da dor, de mergulhar em aspectos sombrios da personalidade e, 

muitas vezes, pode tornar-se revestida de ódio, amargura e necessidade de 

vingança. Tal movimento conduz o ser à posição de vítima, facilita a projeção e 

isenta da responsabilização das próprias ações, levando à alienação do mundo 

interior, o que gera dor, estagnação psíquica e impossibilidade da ampliação de 

consciência. 

Já a confrontação e a superação exigem um caminho de sacrifícios e de 

coragem no qual se torna necessário mergulhar na dor em vez de fugir dela, 

para elaborar a mesma e sair transformados. 

No entanto, como se viu ao longo do trabalho, tais escolhas nem sempre 

são feitas de maneira totalmente conscientes, já que muitos dinamismos 

psíquicos se tornam inconscientes devido à necessidade de adaptação social e 

posto que a cultura em que se está inserido exerce forte influencia na 

constituição psíquica. 
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A cultura ocidental, extremamente patriarcalizada, reforça a repressão 

por meio do cultivo da culpa e da opressão que incute aos indivíduos, 

oferecendo modelos míticos religiosos distorcidos, que valorizam o sofrimento, 

a dor, o sacrifício e a vitimização. Tal movimento distancia o ser da realidade 

interior e favorece a construção de uma persona rígida, o que comumente leva 

à alienação da realidade subjetiva, dificulta o confronto com a sombra e 

ocasiona a estruturação e utilização de defesas que comumente causam a 

paralisação psíquica. Esse contexto pode trazer a compreensão e vivência do 

perdão de maneira superficial, pontuado por Murphy (2005) como aspectos 

sombrios do perdão por oferecer-se em favor da manutenção da persona, da 

estagnação psíquica e não da transformação ou ampliação da consciência. 

Em contrapartida, sugere-se que o verdadeiro perdão pode ser um 

caminho de responsabilização pela própria existência, uma busca de re-

conexão com o mundo interior, frequentemente esquecido na cultura ocidental. 

O perdão, quando genuíno, não é a negação ou o esquecimento de 

dores, raivas e mágoas, mas o confronto com os aspectos mais desgostosos 

da personalidade. Ao mergulhar em raivas, mágoas e ressentimentos, pode-se 

compreender a dor existencial; acolhendo a persona e também o lado sombrio 

o ser se torna inteiro e pode assim admitir a parcela de responsabilidade em 

todo o processo existencial, não precisando mais culpar e atribuir somente ao 

outro a autoria por todos os sofrimentos, e a proclamação pela vingança 

diminui, podendo-se ver o outro e a si mesmo de maneira mais humana, menos 

inflada, menos polarizada em vítimas e algozes, o que vincula o ser à 

humanidade, propiciando o desenvolvimento individual e coletivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando o perdão é visto de maneira mais ampla e dentro de um 
contexto relacional, entrelaça-se diretamente à essência da condição 
humana (Heuer, 2010, p.136). 

 

 

Este trabalho possibilitou compreender que a função do perdão na 

psique, assim como nos meios religiosos, é re-conectar o ser ao sagrado, à 

essência divina ou, em termos psicológicos, ao Self.  

Na teoria Simbólica Junguiana, o perdão é considerado uma função 

estruturante da consciência e, como tal, pode ser vivenciado no aspecto 

criativo – proporcionando ampliação de consciência –, ou no aspecto sombrio – 

gerando estagnação psíquica. 

Ao longo da pesquisa, apontou-se que devido à exuberância patriarcal a 

sociedade ocidental tem encontrado extrema dificuldade em entrar em contato 

com o aspecto criativo e prospectivo do perdão. Assim, é o processo analítico 

um meio possível de resgate do sentido original do perdão e, portanto, da re-

conexão com o Self. 

No entanto, o processo analítico não é o único caminho para resgatar o 

contato com o sentido original do perdão, como visto na ilustração feita por 

meio do filme Invictus, o exemplo dos líderes e os movimentos sociais também 

constituem importantes modos de re-elaboração simbólica do perdão. 

Durante o estudo, ficou evidente que entender as transformações sociais 

pelas quais se passa proporciona ampliação da consciência e constitui o 

primeiro passo para livrar o ser das amarras que a cultura patriarcal impõe.   

Desse modo, tanto a Psicologia Analítica quanto a Psicologia Simbólica 

Junguiana se tornam ferramentas essenciais no processo de transformação e 

ampliação da consciência coletiva, já que através de suas metodologia podem 

auxiliar não só os indivíduos isoladamente, mas a coletividade, a resgatar a 

vivência do poder criativo, prospectivo e transformador que o perdão possui. 

Por essas razões, torna-se fundamental que cada vez mais o estudo do 

perdão seja ampliado não só para as questões clínicas, mas também no 

âmbitos político, da saúde e educacional, como se verifica por todo o trabalho.  
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Quando estava concluindo o presente trabalho, amigos e familiares, 

sabendo desta pesquisa, chamaram-me a atenção para a capa da revista Veja 

(nº 30, 28/07/2010) que anunciava um especial sobre o tema: “Perdão – A 

sensação de liberdade de quem conseguiu tirar da alma o peso da mágoa”.  

A matéria de Fonseca (2010) aponta que o moderno conceito de perdão 

na sociedade ocidental se desvincula do sentido empregado pela religião e 

marca o ápice das conquistas éticas de tal civilização. 

A autora destaca que o moderno conceito implica um processo de mão 

dupla que exige “reconhecimento de culpa, arrependimento e disposição do 

ofendido para absolver o ofensor” (Ibid., p. 131), ao longo da reportagem são 

citados diversos exemplos nos quais o perdão foi concedido e alguns outros no 

qual o mesmo não foi possível. 

A veiculação da matéria por uma revista de importante circulação 

nacional mostra a necessidade coletiva de entender e discutir mais o tema para 

que novas elaborações simbólicas, diferentes das deturpadas pela sociedade 

patriarcal, possam ser feitas a respeito do tema. 

Este trabalho teve como objetivo aprofundar a questão teórica do perdão 

dentro da Psicologia Clínica, por essa razão, sugere-se ser relevante estudos 

futuros que investiguem por meio de casos clínicos que tipos de transformação 

o perdão tem propiciado na vida dos indivíduos e como isso pode estar 

afetando as pessoas ao redor daquele que perdoou. Outra sugestão 

interessante é o levantamento de outros meios ou rituais, além da terapia, que 

auxiliassem a sociedade contemporânea a resgatar o sentido original do 

perdão. 

Por fim, concluo o trabalho afirmando que escrever sobre o perdão foi 

um grande desafio, que me conduziu à admirável capacidade de transformação 

do ser humano. 
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