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RESUMO 
 
 
BERTAGLIA, P. C. C. LAÇOS E AMARRAS DAS RELAÇÕES CONJUGAIS: 
Pesquisa qualitativa sobre a excessiva dependência feminina dos vínculos conjugais.  
 
 
 
 
O presente trabalho teve por objetivo compreender os conteúdos psíquicos envolvidos na 
excessiva dependência feminina dos vínculos conjugais, analisar as fantasias sobre esses 
vínculos e buscar os fundamentos arquetípicos das fantasias identificadas, considerando o 
ponto de vista da psicologia analítica e de seus seguidores. Para o desenvolvimento da 
pesquisa foi utilizado o método qualitativo, com entrevistas individuais semidirigidas e 
desenhos. Foram entrevistadas três mulheres casadas, com idade entre 30 e 45 anos e que 
apresentaram conflitos entre o desejo de permanência e o desejo de separação conjugal, 
caracterizado por sofrimento emocional e excessiva dependência afetiva de seus vínculos 
conjugais. Os resultados da pesquisa sugerem que a excessiva dependência feminina dos 
vínculos conjugais pode estar apoiada em problemas com a autoimagem e dificuldades em 
lidar com limites, assim como em complexos parentais, em fantasias românticas e 
idealizações conjugais, que negligenciam a subjetividade mais profunda dessas mulheres. Na 
análise e discussão foi utilizada a amplificação pelos mitos de Hera, Eros e Psique, Narciso e 
Eco.   
 
 
Palavras chave: autoimagem, conjugalidade, dependência, limites, mulher.  
 

  



 

ABSTRACT 
 
 
BERTAGLIA, P. C. C. TIES AND CHAINS OF MATRIMONIAL RELATIONSHIPS: 
qualitative research on the excessive feminine dependence of matrimonial bonds. 

 
 
 

The present work aims at understanding the psychic contents involved in the excessive 
woman dependence of the matrimonial bonds, to analyse the fancies on these bonds and to 
find out archetypical grounds of the identified fancies, taking into account the analytic 
psicolology point of view and its followers. For the development of the research it was 
employed the qualitative method, with semi-directed individual interviews and draws. Three 
married women, 30 to 45 years-old who presented conflicts between desire of remaining 
married and desire of matrimonial separation, charaterized by emotional suffering and 
excessive affective dependence of their matrimonial bonds have been interviewed. The results 
of the research indicate that the feminine excessive dependence of the matrimonial bonds can 
be relied on self-image problems and troubles to deal on limits, as well as on parental 
complexes, on romantic fancies and matrimonial idealizations, which neglect the deepest 
subjectiveness of these women. On the analysis and discussion it was utilized the enlargement 
by the myths of Hera, Eros and Psyque, Narcise and Eco. 
 
 
 
Keywords: self-image, conjugality, dependence, limits, woman. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

“Correntes  não mantêm um casal unido. São fios, centenas de minúsculos fios que costuram as pessoas 
juntas ao longo dos anos. Isso é o que faz um casamento durar – mais do que paixão ou mesmo sexo” 

 (SIGNORET, 2011) 
 

Minúsculos fios...algo sutil e simbólico, capaz de transcender desafios e sustentar 

uniões mesmo em condições muito adversas. Olhando de perto, percebemos que a formação 

desses fios e a configuração dessas costuras podem variar em estilo e dinamismo. Alguns fios 

podem estar dispostos como um laço, outros como um emaranhado, ou uma amarra, ou um 

nó...   

Em sua forma de laço, os fios simbolizam a obrigação, não apenas aquela imposta pelo 

poder, mas desejada livremente pelas partes diferentes que se sentem ligadas entre si. Neste 

caso, o liame e a liberdade não são contraditórios, pois o liame torna-se adesão voluntária. Os 

emaranhados denotam uma confusão, algo que é apenas em parte compreensível e articulável, 

particularmente difícil de ser deslindada e desenredada. Já as amarras e os nós dão a noção de 

constrangimento, complicação, complexo, enroscamento de uma união mais intensa, que vai 

além da escolha consciente.  

Refletindo sobre essa analogia proposta por Simone Signoret (2011), entendemos que 

ela expressa uma visão sensível, delicada e ao mesmo tempo forte e perspicaz em relação aos 

vínculos conjugais e semelhante ao ponto de vista de algumas mulheres que encontro em 

minha vida pessoal e profissional. Elas caracterizam-se por serem dinâmicas e afetivas, 

procuram se dedicar aos cuidados de sua família, conquistar uma vida amorosa satisfatória e 

enfrentar com dignidade os desafios conjugais e as cobranças sociais; ao mesmo tempo, 

assumem várias responsabilidades fora do ambiente doméstico, tentam ser ótimas 

profissionais, bem-sucedidas e remuneradas; além disso, se empenham para serem cultas, 

atualizadas, belas, saudáveis e sociáveis. Apesar dessa desenvoltura, essas mulheres 

apresentam bloqueios energéticos e graves desequilíbrios psíquicos, vivem uma espécie de 

paixão, fascinação e complexa união conjugal, tão intensa que denota forte dependência 

afetiva desses vínculos. Isto fica mais evidente quando elas enfrentam problemas emocionais 

decorrentes de relacionamentos conjugais, não conseguem solucioná-los e nem se 

desvencilhar deles. Assim, elas sofrem muito e não sabem ao certo como proceder, ficam 

confusas entre laços e amarras, paralisadas em um emaranhado de emoções intensas e 

conflitantes. Quando parece que vão desistir de tudo, algo fala mais alto em seu íntimo e 

indica que a transformação também faz parte de sua essência, então voltam a tentar se libertar 

http://pt.wikiquote.org/wiki/Casamento
http://pt.wikiquote.org/wiki/Paix%C3%A3o
http://pt.wikiquote.org/wiki/Sexo
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dos nós afetivos, voltam a acreditar que é possível ser mais, muito mais... felizes... amadas... 

completas. 

Se elas conseguem viver com esses bloqueios? Talvez! A que preço? Um preço alto! 

Sacrificam a tranquilidade, o sossego, a leveza da alma... Se há alguma maneira de diminuir a 

dor, o sofrimento e o desgaste? Parece que ainda não foi encontrada uma estratégia. Se há um 

caminho mais suave? Se houver, parece que ainda não está claro para algumas mulheres, que, 

apesar de serem bem-sucedidas em vários campos da vida, apresentam graves problemas 

conjugais e amorosos. 

O trabalho clínico, a solidariedade amiga e a empatia com algumas dessas mulheres me 

levaram a estudar o tema da excessiva dependência feminina dos relacionamentos conjugais e 

a desenvolver esta pesquisa abordando a situação sob a luz da psicologia analítica, 

considerando os conteúdos psíquicos e os aspectos simbólicos.  

Ao longo do tempo, percebi que essas questões vêm sendo cada vez mais discutidas nos 

meios acadêmicos e instituições que visam propiciar assistência à saúde da população. 

Conforme assegura Fernandes (2010), frequentemente a excessiva dependência afetiva dos 

vínculos conjugais pode dificultar o desenvolvimento psíquico e levar pessoas a buscarem a 

psicoterapia em razão de sofrimentos típicos desse tipo de relacionamento. Percebi também 

que, por causa dessa situação, há trabalhos e pesquisas desenvolvidos em paralelo com a 

psicologia clínica, que enfocam o tema em questão. Destacam-se o Grupo MADA – Mulheres 

que Amam Demais Anônimas, que propõe um programa de recuperação para mulheres 

dependentes de relacionamentos considerados destrutivos; (SILVA, 2008) e os estudos 

psiquiátricos de Sophia, Tavares e Zilberman (2010), que enfocam o “amor patológico”, 

caracterizado pelo comportamento de prestar cuidados e atenção ao parceiro afetivo, de 

maneira repetitiva e desprovida de controle, com a intenção, nem sempre revelada, de receber 

o seu afeto e evitar sentimentos pessoais de menos-valia.  

No desenvolvimento desta pesquisa procurei investigar o dinamismo psíquico das 

mulheres que apresentam excessiva dependência dos relacionamentos conjugais, 

considerando os fatores subjetivos envolvidos nessas questões; refletir a respeito das fantasias 

sobre relacionamentos amorosos e conjugais; e buscar os fundamentos arquetípicos das 

fantasias identificadas. 

Segundo a abordagem junguiana, apesar de as normas de conduta social em relação à 

conjugalidade das mulheres serem cada vez mais flexíveis (ARAUJO, 2010; BAUMAN, 

2004; DEL PRIORE, 2006; GRAUBART, 2006; ROCHA-COUTINHO, 2010), a noção de 
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liberdade de escolha é algo questionável, pois a verdadeira liberdade de escolha, inclusive em 

relação ao parceiro conjugal e à qualidade do relacionamento, só pode ser obtida mediante a 

ampliação do autoconhecimento. (JUNG, 2008a). Como o ser humano comum possui um 

conhecimento apenas parcial de si mesmo, muitas vezes suas ações e reações são confusas 

para ele mesmo, e nem sempre é fácil identificar as razões que levam uma pessoa a 

permanecer vinculada a outra. (JUNG, 2005). Além disso, convém observar que o ser humano 

tende a reagir muito mais às fantasias emocionais do que aos fatos objetivos. De acordo com 

Jung (2007a): “Não são as tempestades, não são os trovões e os relâmpagos, nem a chuva e as 

nuvens que se fixam como imagens na alma, mas as fantasias causadas pelos afetos”. (JUNG, 

2007a, p. 92). Assim, podemos entender que, quanto mais conteúdos estranhos, 

desconhecidos ou inconscientes estiverem presentes, maior será a fantasia. 

A partir dessas observações, percebemos que os envolvimentos amorosos e as tramas 

afetivas, próprios dos relacionamentos conjugais, são propícios ao surgimento de fantasias. 

Pois eles possibilitam que cada um dos cônjuges estabeleça intenso contato com o outro, antes 

de formarem uma imagem clara da verdadeira personalidade do parceiro; também propiciam 

que os cônjuges entrem em contato com situações novas e inusitadas, diante das quais não se 

têm referências claras e conscientes. Parece que isso tende a se agravar devido às frequentes 

mudanças tecnológicas, na organização social, nos hábitos e nas expectativas de vida da 

população, que tornaram os antigos modelos de conjugalidade inadequados. Assim, cabe a 

cada casal encontrar sua própria maneira de lidar com as contingências da relação conjugal. 

Apesar de estarem relativamente livres da rigidez de padrões sociais de conduta, os cônjuges 

podem estar sujeitos à força de conteúdos psíquicos inconscientes, que determinam posturas e 

condutas muitas vezes conflitantes com desejos e opiniões conscientes, ocasionado bloqueios 

psíquicos que amarram as pessoas em emaranhados e nós emocionais, em situações confusas, 

obscuras e desagradáveis.   

No caso das mulheres em questão, notamos que elas podem estar envolvidas por uma 

trama amorosa na qual vivem insatisfeitas e presas aos seus cônjuges, ou aos próprios 

conteúdos psíquicos projetados neles. Sua força de ação e capacidade de expressão ficam 

comprometidas e elas não conseguem fazer valer a própria opinião, acatam as decisões do 

parceiro e se submetem a ele, mesmo em condições muito desfavoráveis, quando por exemplo 

não se sentem respeitadas ou admiradas.  

Podemos perceber que nas vivências rotineiras e cotidianas, muitas vezes repetitivas, os 

cônjuges têm oportunidade de olhar para as situações de diferentes ângulos e com diferentes 
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tonalidades afetivas. Assim, podem perceber cada vez mais aspectos envolvidos na trama 

conjugal, refletir sobre a composição de sua trama e assimilar conscientemente as fantasias 

envolvidas. Nem sempre esse processo ocorre de maneira equilibrada e sadia, mas por meio 

dele é possível ampliar as possibilidades e articular os enlaces e vivências conjugais com 

referenciais mais profundos do repertório arquetípico da humanidade. Esta parece ser uma 

tarefa árdua que só pode ser realizada com empenho e interesse legítimo, próprio de quem 

está envolvido em intensas e complexas relações amorosas.  

Isto requer uma reflexão ampla sobre o que se imagina que seja o mundo e o que seja o 

ser humano. Jung (2007a) escreve: “O melhor conhecimento possível exige saber, detesta 

suposições infundadas, afirmações arbitrárias e opiniões autoritárias, mas procura a hipótese 

bem fundada, sem esquecer que qualquer saber é limitado e está sujeito a erros”. (JUNG, 

2007a, p. 309). Assim, o  intuito desse trabalho é ampliar a discussão teórica sobre o tema e, 

por meio de uma pesquisa qualitativa, tentar uma compreensão simbólica capaz de abarcar a 

dinâmica psíquica de mulheres adultas para as quais, no transcorrer do tempo, os laços 

afetivos e conjugais se transformaram em amarras. Considerando que havia vários ângulos a 

serem considerados, organizamos o texto da seguinte maneira:  

O primeiro capítulo foi denominado “Fibras... fios unidos... um filamento... um fio de 

linha em movimento” e aborda a identidade da mulher, como uma linha composta por várias 

dimensões, entre as quais destacamos: a individual; a arquetípica; a familiar; e a social, com 

seus aspectos históricos e culturais. O segundo capítulo foi denominado “Os fios se movem e 

interagem... a trama se configura... se amplia... se reestrutura...” e aborda a influência do 

vínculo conjugal no processo de desenvolvimento psíquico das mulheres. O terceiro capítulo 

foi denominado “Fios de linhas que se laçam e entrelaçam... assim se forma o enlace” e 

aborda o vínculo conjugal, especialmente sob perspectiva da mulher. 

No quarto e quinto capítulos são apresentados respectivamente o objetivo e o método 

utilizados nesta pesquisa. 

No sexto capítulo apresentamos os resultados e a análise de dados obtidos, com base 

nas entrevistas e desenhos realizados.  

No sétimo capítulo apresentamos a discussão dos dados fazendo a conexão com a teoria 

apresentada.  

Finalmente encerraremos o trabalho com as considerações finais e as referências.  
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1. Fibras... fios unidos... um filamento... um fio de linha em movimento 

 

Fibras... fios unidos... um filamento... um fio de linha em movimento. Assim também 

pode ser vista a identidade da mulher, composta por várias fibras que se aproximam e se 

transformam em fios finos, fortes e sutis, que, quando unidos, torcidos e dispostos em 

filamentos, compõem um fio de linha dinâmico e energético, em constante movimento e 

transformação.   

Podemos pensar que essas fibras representam as diferentes dimensões psíquicas, que 

compõem a individualidade, entre as quais destacamos: a individual; a arquetípica; a familiar; 

e a social, com seus aspectos históricos e culturais. Iluminando a composição desse fio de 

linha e a dinâmica de seus movimentos, podemos identificar alguns aspectos relevantes para a 

compreensão do campo psíquico da mulher, assim como de suas vivências conjugais e 

perspectivas de vida.   

Iniciamos esta compreensão por um dos aspectos mais marcantes na dinâmica psíquica 

de mulheres. Conforme aponta Jung (2007b), a psicologia das mulheres é fortemente 

influenciada pelo princípio de Eros, no sentido de relacionamento. Isto faz com que muitas 

sejam capazes de fazer grandes esforços por amor a uma pessoa, mesmo que seja preciso 

segurar uma situação contra qualquer poder superior. Sendo assim, apesar de as mulheres 

estarem cada vez mais envolvidas com atividades profissionais, políticas e culturais, 

prepondera, em muitas delas, uma tendência a se dedicarem mais aos relacionamentos 

amorosos.  

Em 1927, este mesmo autor publicou um texto que aborda as características e conflitos 

psicológicos da mulher, decorrentes das transformações sociais dos grandes centros europeus 

da época. Para ele, a mulher daquela época estava sempre unida ao mundo do homem, seja 

pelo casamento, ou pela sua vida erótica, ou ainda por uma profissão. Portanto, estava sujeita 

a todas as influências e tensões do mundo do homem. Muitas tendiam a apresentar uma 

postura feminina e passiva, de maneira ingênua ou intencional; além disso, podiam ser 

influenciadas pela projeção1 dos sentimentos masculinos. Muitas delas tinham consciência de 

que só poderiam atingir sua plenitude pelo amor e que este transcende a lei. Contudo, 

relutavam ainda contra isso, por acreditarem que a opinião pública poderia recriminá-las e 

então sua respeitabilidade pessoal estaria abalada, o que seria para elas algo muito 

desagradável.  

                                                 
1A projeção é um mecanismo psicológico que carrega conteúdos subjetivos de toda espécie sobre o objeto. (JUNG, 2004a, p. 128).     
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Quando essa opinião estava profundamente enraizada na mulher, colocava-a em conflito 

entre duas forças universais: de um lado o poder criador divino, presente em seu ser mais 

pessoal e mais íntimo, e de outro, a inércia histórica. Assim, é compreensível que apresente 

grande hesitação, pois cabe a ela decidir se deve ou não confrontar essas duas forças, inovar e 

arriscar a própria pele. (JUNG, 2007b). 

Podemos perceber que, já naquela época, algumas mulheres viviam intenso conflito 

entre permanecerem dedicadas aos seus relacionamentos amorosos, mesmo tolerando 

situações ofensivas e opressoras, ou corresponderem às expectativas sociais do mundo 

masculino, que valoriza mais a razão e o orgulho do que a livre expressão afetiva feminina. A 

solução do impasse envolve uma análise profunda sobre os aspectos objetivos e subjetivos, o 

que por sua vez demanda uma profunda reflexão sobre a forma como as mulheres articulam 

os aspectos femininos e masculinos.    

De acordo com a psicologia analítica, a mulher não é só feminina, ela também possui 

aspectos masculinos. Feminino e masculino são vistos como polaridades psíquicas, são 

expressões do existir humano que aparecem na dimensão simbólica.  

Com relação ao feminino, Neumann (2006a) identifica-o em dois tipos de caráter 

distintos, que podem coexistir ou hostilizar-se reciprocamente; denomina-os de caráter 

elementar do feminino e caráter de transformação do feminino. Cada um deles apresenta 

características específicas que podem ser observadas nas mulheres (e também nos homens), 

de forma consciente ou inconsciente. Ambos podem ser simbolizados pelo vaso, no sentido de 

algo que tanto pode conter quanto processar modificações.  

O caráter elementar tem seu aspecto mais marcante na função de conter, que apresenta a 

tendência de conservar para si aquilo a que deu origem e envolvê-lo como uma substância 

eterna. Ele pode se manifestar de forma positiva como provedor de alimentos, de proteção e 

de calor; também pode se apresentar de forma negativa como repúdio e privação. Em geral, 

costuma ser mais evidente quando o ego e a consciência ainda são infantis. O seu simbolismo 

expressa a situação original da psique, designada matriarcal, em que ocorre o domínio 

psíquico total do inconsciente sobre todos os conteúdos e tendências individuais.  

As mulheres em que o caráter elementar do feminino é dominante tendem a se 

relacionar com seus parceiros amorosos de forma coletiva e impessoal, vivenciando nessas 

relações uma situação arquetípica. A mulher, então, tende a ver o marido principalmente como 

uma pessoa que pode garantir sua segurança, gerar filhos, proporcionar uma situação social 
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para sua persona2 e também se responsabilizar por ela. 

O caráter de transformação do feminino enfatiza o elemento dinâmico da psique, que 

coloca em movimento algo já existente e leva a uma transformação, impelindo ao 

desenvolvimento e gerando inquietação.   

As mulheres em que predomina o caráter de transformação do feminino apresentam um 

desenvolvimento psíquico mais consciente e avançado, que lhes propicia melhores recursos 

para estabelecer um relacionamento individual e autêntico com o parceiro. 

O dinamismo do caráter feminino também pode ser abordado de uma maneira cíclica, 

na qual identificamos alternância de estados psíquicos, que assumem determinados aspectos 

mais marcantes em cada momento. A fixação em determinada fase impede a vivência de toda 

extensão das manifestações de sua natureza feminina.  

A alternância de fases do feminino presente nas mulheres também pode ser vista 

mediante uma leitura simbólica dos aspectos lunares. As fases da lua estão simbolicamente 

ligadas às transformações pelas quais as mulheres passam ao longo da vida. Cada uma das 

fases apresenta suas peculiaridades. A lua no quarto crescente sugere possibilidades ainda não 

reveladas, mas pressentidas, além de promessas e anúncios de crescimento. A lua cheia está 

ligada à imagem da gravidez, da criatividade, da realização do próprio crescimento e 

impregnação da força vital. A lua minguante e a lua nova estão relacionadas ao declínio das 

forças e da juventude, ao mesmo tempo facilitam a proximidade entre o consciente e o 

inconsciente. (CAVALCANTI, 1995). 

Devemos observar que a identidade feminina foi construída com base na relação que a 

consciência patriarcal3 estabeleceu com o princípio feminino, reprimindo-o e colocando-o em 

uma posição inferior ao masculino. Portanto, conhecer essas características lunares é 

importante para que a mulher consiga ficar em consonância com sua fase lunar interna e, 

assim, possa viver de maneira mais consciente seu processo de desenvolvimento psíquico.  

Com relação aos aspectos masculinos inconscientes presentes na mulher, Jung (2000a) 

denomina-os de animus. Ele considera que geralmente o animus é predominantemente 

inconsciente e pode aparecer em sonhos ou projetado em homens. Eventualmente, alguns de 

seus conteúdos podem alcançar a consciência por meio da imaginação ativa ou algum trabalho 

de conscientização. Podemos entender que o animus é um psicopompo, pois faz a 

intermediação entre o consciente e o inconsciente. Em seu aspecto positivo, aponta para certas 

concepções filosóficas e religiosas universais. No entanto, no aspecto negativo, tende a causar 

                                                 
2 O termo persona se refere à personalidade que as pessoas apresentam ao mundo exterior. (SHARP, 1993). 
3 O termo consciência patriarcal refere-se ao modo de ver o mundo que está na base do ser humano e que deu origem à civilização ocidental, 
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rupturas no relacionamento entre as pessoas e pode gerar tendências a argumentações e 

discussões obstinadas.   

Devemos deixar claro que isto não significa que as mulheres não podem ter opiniões 

adequadas e bom desenvolvimento intelectual. Essa é uma possibilidade legítima e condizente 

com a natureza humana, independentemente da questão de gênero. Sobre esse aspecto, Jung 

(2003) apresenta sua visão sobre a influência do animus nas mulheres:  
 

Uma mulher pode ter uma forma totalmente feminina, uma opinião bem 
fundamentada de seu ponto de vista, sem a menor ofensa à sua natureza. O fato de 
ela poder ter convicções e intuições é uma propriedade humana em geral. E não algo 
específico do homem. Em todos os tempos houve mulheres sábias e inteligentes que 
foram procuradas por grandes homens para conselhos. Há muitas mulheres que têm 
êxito na vida pública sem renunciar à feminilidade. Ao contrário, o êxito delas se 
deve principalmente à sua inquebrantável feminilidade. Só encontramos a 
desagradável forma de poder do animus feminino quando o sentimento feminino 
natural não chega a expressar-se ou é expresso de modo inferiorizado. Como disse 
acima, isto pode ocorrer em qualquer situação da vida e nada tem a ver com o direito 
de votar das mulheres. (JUNG, 2003, p.187-188). 

 

Para este autor, o animus se comporta de forma compensatória em relação à persona. 

Nesse sentido, apresenta propriedades que faltam à personalidade manifesta e consciente, mas 

que são necessárias para o equilíbrio psíquico e para a movimentação energética. Como todo 

arquétipo, o animus tem aspectos polarizados, então pode propiciar foco, direção e motivação, 

porém também pode levar a mulher a adotar padrões de conduta generalizados, que não 

respeitam seus sentimentos e dificultam relacionamentos afetivos genuínos.  

Para enriquecer a compreensão acerca do animus, apresentaremos a visão de autoras 

junguianas: Emma Jung, que desenvolveu interessantes estudos sobre o tema e, além disso, 

acompanhou os estudos de C. G. Jung e seu contexto histórico-social; Polly Young-

Eisendrath, que é feminista, psicoterapeuta e analista junguiana contemporânea; e Noely 

Montes Moraes, que é brasileira, professora universitária, pesquisadora, psicoterapeuta e 

analista junguiana contemporânea.  

Para Emma Jung (2006), o animus é determinado por diversos fatores, entre eles 

destacamos: a imagem particular e a imagem coletiva que a mulher tem do homem e também 

as experiências que a mulher traz em si no trato com as pessoas do sexo oposto, no decurso de 

sua vida. De modo geral, essas imagens parecem estar associadas ao logos e se apresentam 

em diferentes graus. O primeiro grau corresponde à força ou vontade dirigida, seguindo-o a 

ação, depois o verbo e finalmente, como último grau, o sentido. Essas imagens do animus 

podem ser projetadas em um homem real, aparecer em sonhos ou fantasias como diversas 

                                                                                                                                                         
suas estruturas sociais e econômicas, assim como o modo de ser masculino. (NEUMANN, 1991). 
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figuras masculinas, ou ainda emprestar certa coloração a todo comportamento.  

Ocorre que, se a mulher não cumpre a exigência de tornar-se consciente dos aspectos 

masculinos, então o animus torna-se autônomo e negativo. Assim, ele age de maneira 

destrutiva sobre ela e sobre seus relacionamentos com outras pessoas, podendo gerar diversos 

problemas, tais como: sintomas neuróticos ou físicos, padrões rígidos e severos de 

comportamento e julgamento.  

Devemos ressaltar que para resolver o problema do animus não basta à mulher agir 

intelectualmente ou de maneira prática e masculina, é preciso que se desenvolva uma 

espiritualidade feminina, na qual o logos da mulher seja ordenado no ser e na vida dela, em 

ações conjuntas e harmônicas com os demais aspectos de sua personalidade.  

De acordo com Emma Jung (2006), essas características vêm sendo assimiladas e 

utilizadas mais conscientemente pelas mulheres, mesmo quando elas vivem de maneira 

considerada socialmente feminina. Por isso, o movimento feminista e a luta por direitos de 

igualdade em relação ao homem são importantes passos no desenvolvimento da consciência.  
 

A mulher aprendeu a reconhecer que não pode ser igual ao homem, que ela, antes de 
mais nada, é mulher e deve sê-lo. Permanece, entretanto, o fato de que uma 
determinada quantidade de espírito masculino amadureceu na consciência das 
mulheres e deve encontrar em suas personalidades seu lugar e sua atuação. Conhecer 
essas grandezas e ordená-las para que possam agir adequadamente é uma parte 
importante do problema do animus. (E. JUNG, 2006, p. 19). 

 

Entendemos que o animus pode ajudar a mulher a ver as coisas de maneira mais 

objetiva, racional e impessoal. Com isso, ocorre o fortalecimento do sentimento de 

individualidade e maior aplicação das energias criativas em prol dos relacionamentos 

humanos.   

Polly Young-Eisendrath (1995) apresenta uma definição do animus, sob o ponto de vista 

da psicologia junguiana feminista. Ela entende o animus como um complexo contrassexual, 

originado em torno do arquétipo de identidade do não-eu, formado por um conjunto de ações, 

símbolos, imagens e emoções habituais, organizados em torno do núcleo do não-eu. O animus 

corresponde a aspectos excluídos da identidade de gênero, que são vivenciados socialmente 

como algo inerente à condição humana. Ele pode ser carregado afetivamente e ativado à 

medida que uma mulher se relaciona e à medida que fantasia sobre os homens e as 

instituições masculinas.  
 

As atribuições e a identificação de gênero podem conter elementos masculinos e 
femininos, mas as categorias sociais de gênero são mutuamente excludentes. 
Atribuir determinados conteúdos ao animus ou à anima jamais poderá ser adequado 
à amplitude das experiências no desenvolvimento individual da identidade, ao longo 
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de toda uma vida. (YOUNG-EISENDRATH, 1995, p. 32). 
 

Portanto, normalmente quando uma mulher se identifica conscientemente com certas 

qualidades e aspectos pessoais femininos, exclui outros considerados masculinos. Esses 

outros não desaparecem, eles passam a funcionar como complexos inconscientes, que tanto 

são projetados nos outros como são experimentados internamente pela mulher. (YOUNG-

EISENDRATH, 1995). 

Ainda de acordo com a autora, quando as mulheres assumem uma postura de 

autoridade, autoconfiante, objetiva, competente ou independente, podem ser vistas como 

masculinizadas e enfrentam certos preconceitos. Contudo, se essas características forem 

reprimidas ou pouco desenvolvidas, a mulher poderá fracassar em se tornar um adulto 

saudável.  

A autora propõe um esquema de desenvolvimento do animus, composto por cinco 

estágios, utilizado para discriminar o funcionamento psicológico de uma mulher, habitual e 

fantasiado, em seu relacionamento com um parceiro. A seguir, apresentamos uma breve 

descrição desses estágios: 

1) O animus como Outro Estranho: a mulher mantém um relacionamento maternal ou 

vínculo semelhante com outra mulher, ou outras mulheres. Ao mesmo tempo, 

estabelece uma relação afetiva de desconfiança básica com o animus, que é percebido 

como algo estranho, primitivo ou abusivo. Sua autoridade e confiança estão apoiadas 

no relacionamento com o feminino. 

2) O animus como Pai, Deus, Patriarca: a mulher sacrifica a sua individualidade e adota 

uma postura ou aparência artificial em busca da aprovação masculina. Poderá viver as 

aspirações do pai ou o animus da mãe; esforçar-se para agradar os poderes patriarcais 

sendo boa esposa e mãe, mulher sensual ou boa estudante e assistente; sentir que seu 

verdadeiro eu está demasiadamente perdido e imperfeito, tornando-se deprimida ou 

apática. 

3) O animus como Jovem, Herói ou Amante: a mulher entende que está passando por 

uma experiência de se render ao animus e adota uma postura mais vívida em seus 

relacionamentos com um homem, uma instituição governada por homens, um ideal ou 

uma religião. Contudo, sua identidade de mulher é incompleta, pois seus aspectos 

femininos são oprimidos, seu senso de autoestima, competência e autoridade depende 

da aprovação do masculino.  

4) O animus como um Parceiro Interior: a mulher tem consciência de sua força e 
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competência. Sente empatia por outras mulheres em sua necessidade de dependência e 

em seu controle compensatório. Valoriza a amizade com mulheres e os aspectos 

negligenciados de si mesma. Mantém uma postura ativa no trabalho e nos 

relacionamentos, sem preocupações opressivas com figuras masculinas.  

5) O animus como Andrógino: a mulher vivencia a experiência de ser amplamente 

integrada, tanto em termos de competência e autoestima, como de compaixão e vida 

sentimental. Desenvolveu seu próprio estilo de trabalho e de relacionamento. Tem 

consciência das limitações e adota postura criativa e bem-humorada. Entende o 

conflito como algo inerente à condição humana. Mantém um relacionamento de 

interdependência, tanto com homens quanto com mulheres, no qual gera a própria 

autoestima. 

Esse esquema de estágios pode auxiliar a distinguir algumas características básicas dos 

pressupostos de uma mulher sobre os homens e sobre as instituições masculinas, que não 

sejam expressos ou estejam inconscientes; pode servir de base para avaliar a vulnerabilidade 

das mulheres a determinadas projeções e estados de identidade na atitude consciente; e 

também pode ser um guia para avaliar a autoestima de uma mulher.   

Podemos entender que na mulher, a integração do feminino e do masculino é algo 

importante e deve ser feito de maneira equilibrada, tanto em aspectos individuais quanto em 

aspectos coletivos.  

Para Noely Montes Moraes (VICALVI, 1987) a forma como cada mulher assimila e 

expressa características femininas ou masculinas, assim como os valores positivos e negativos 

que lhes são atribuídos, pode variar de uma pessoa para outra e receber influência de 

condições sociais. Portanto, a mulher que apresenta uma persona feminina pode se perceber 

sendo desvalorizada em um ambiente no qual o modelo social vigente é o masculino.  

 
Muitas vezes, a mulher se acusa e é acusada de não estar preparada para enfrentar com 
êxito a competição, a autossuficiência, enfim os valores tidos como desejáveis em 
nossa sociedade. O que não se questiona é se estes são os únicos e universais modelos 
de realização humana; ou ainda, se ao adotá-los, o indivíduo se sente bem e feliz! 
Acaso não seria possível imaginar que as relações entre as pessoas pudessem repousar 
sobre a cooperação e o cuidado do outro? E, neste caso, não estariam as mulheres 
melhor adaptadas por ser esta uma postura mais compatível com suas outras funções 
femininas, como o gerar e cuidar da prole? (VICALVI, 1987, p. 13-14). 

 

Tal afirmação evoca uma reflexão profunda sobre os modelos de comportamento 

adotados por mulheres contemporâneas e sobre seus estilos de vida. Isso nos leva a questionar 

os parâmetros sociais adotados em relação aos ideais de independência e autosuficiência. Se 

valorizamos demasiadamente a independência e a racionalização, talvez estejamos apenas 
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endossando os valores masculinos do patriarcado e negligenciando os valores femininos, que 

são igualmente importantes para o equilíbrio psíquico. Assim, parece fundamental iluminar a 

dinâmica da conjugalidade e ponderar sobre a influência dos aspectos femininos e masculinos 

na personalidade, nos hábitos e costumes dos cônjuges.  

A autora desenvolveu um estudo sobre a integração do feminino e do masculino à 

vivência da mulher, no qual colheu depoimentos de quinze mulheres em pleno exercício de 

profissão de nível superior. A análise dos dados revelou que o grupo consultado está revendo 

seus papéis sexuais. Essas mulheres procuram manter aspectos que consideram que compõem 

o feminino, que são: experiências ligadas à maternidade; o cuidado do outro; percepção 

acurada; gosto pela estética; organização doméstica; enfrentamento dos problemas e 

dificuldades próprias das relações afetivas; afetividade intensa; sutileza e gosto por detalhes; 

sensualidade; contato com a subjetividade. Em relação aos aspectos considerados masculinos, 

elas apontaram como desejáveis de serem incorporados os seguintes aspectos: acesso a 

profissões tradicionalmente tidas como masculinas; iniciativa na aproximação amorosa; ser 

protetor e provedor; objetividade e logicidade; ousadia; liberdade e autorreferência; interesses 

diversificados; capacidade de organização e administração de atividades públicas; ser firme e 

direto; e capacidade de comando. 

A postura ativa dessas mulheres em refletir, ponderar e fazer escolhas conscientes sobre 

os comportamentos que desejam adotar denota flexibilidade e desejo de ampliação de suas 

possibilidades de autorrealização. Esse movimento, porém, pode encontrar inúmeros 

bloqueios e dificuldades por influência do patriarcado na sociedade contemporânea.  

Com relação à influência do patriarcado no animus, presente no psiquismo das mulheres 

contemporâneas, Moraes (2007) considera que o ego e a consciência sempre foram encarados 

como tipicamente masculinos, ao menos na cultura patriarcal. Portanto, seu desenvolvimento 

se faz pela invasão dos valores masculinos, em detrimento dos femininos, que são 

identificados como padrão inconsciente associado à inércia e à passividade. Pode-se notar que 

a cultura patriarcal favorece a violência contra a mulher e contra os valores femininos de 

várias maneiras, tais como: agressão física, abusos, violência sexual, violência psicológica, e 

também um tipo de violência difícil de ser identificado e desmascarado, que é a violência 

intrapsíquica, que vem do mundo interno da própria mulher; neste caso, ela é agente e vítima 

ao mesmo tempo. 

Para a mulher, o superdesenvolvimento do aspecto masculino, no seu antagonismo 

radical ao feminino, representa uma primeira violência psíquica, que ocorre no sentido de 

destruir qualquer ato criativo e afirmativo e aliená-la do Self. Essa consciência de qualidade 
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masculina se alia ao ideal de ego e se apresenta de maneira muito atraente, despertando na 

mulher uma paixão que a torna passiva e cega, vítima fácil de um abusador agressivo e 

violento. Iludindo-a com promessas de dedicação e fidelidade, o animus negativo aprisiona a 

mulher na ignorância, refreando também seus sonhos, planos e desejos. 

O aspecto masculino destrutivo enfeitiça a mulher, fazendo com que ela se aproprie dos 

pensamentos nocivos que esse núcleo produz como se fossem dela. Tais pensamentos se 

constituem de generalizações, verdades absolutas, lógica distorcida, excesso de exigências, 

expectativas de perfeição.  

Quando essa destrutividade se volta para o exterior, a mulher se torna uma pessoa 

excessivamente crítica e agressiva com os outros. Quando voltada para dentro de si, torna-se 

vítima do ataque do masculino interno; sente-se constantemente desqualificada; ela se vê 

como incapaz, indigna de amor e felicidade; acredita que as outras pessoas são muito 

melhores do que ela em todas as áreas da vida; desenvolve sentimentos negativos de inveja, 

ciúmes, competição nas relações afetivas; submete-se a exigências coletivas que atacam com 

violência as realizações do ego feminino, confrontando-o com falhas, erros e fracassos; ela 

também perde a confiança em si e na vida, o que pode levar a quadros patológicos, como: 

depressão, síndrome do pânico, controle excessivo sobre a própria vida e a dos outros.  

Outro aspecto importante a ser observado é que a adesão exclusiva da mulher ao 

modelo masculino ocasiona a perda do vínculo com os aspectos básicos femininos, 

prejudicando o relacionamento saudável com o próprio corpo, com a maternidade e com a 

capacidade de entrega sexual, ocasionando desequilíbrios hormonais, distúrbios alimentares, 

compulsões, frigidez e esterilidade, dentre outros quadros psicossomáticos. 

Ainda de acordo com a autora, como a voz interna acusadora, ameaçadora e exigente, 

mas também sedutora e apaixonante, é percebida como masculina, as mulheres esperam que 

os homens confirmem seu valor. Assim, muitas mulheres escolhem inconscientemente 

parceiros com quem reproduzem as cenas internas de violência e, ao mesmo tempo, anseiam 

pela aprovação insinuada no olhar de desejo masculino. Frequentemente podem apresentar 

grande resistência a abandonar parceiros violentos e abusadores, deixando-se dominar por 

eles devido ao medo de uma ilusória punição: sua desqualificação radical como pessoa. É 

como se uma voz interna lhes dissesse sempre frases do tipo: “Você não merece coisa 

melhor”, “Vai ficar sozinha para sempre”, “Uma mulher nada vale sem um homem a seu 

lado”, “As outras mulheres vão dizer que você não tem competência para manter um homem” 

e o famoso “Ruim com ele, pior sem ele”. 

Moraes (2007) considera que, para deter esses aspectos violentos e destrutivos, o ego da 
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mulher pode se aliar aos aspectos positivos de seu masculino interno, que são o poder de 

discriminação; a capacidade de autoafirmação; a habilidade de julgar com imparcialidade; e o 

raciocínio objetivo, claro e lógico. Assim, a mulher poderá identificar a origem dos 

pensamentos negativos e isolá-la de seu ego, recolher as projeções colocadas no homem com 

quem se relaciona, anulando os superpoderes nele ilusoriamente percebidos. Estando 

firmemente ancorada em seu centro feminino, a mulher pode interagir com o masculino, agora 

aprimorado pela assimilação de aspectos positivos, e assim promover a integração do animus 

à sua consciência feminina. 

Devemos levar em consideração que todo esse movimento também pode receber 

influência de outros dinamismos psíquicos inconscientes, tais como os complexos, que são 

componentes importantes da personalidade e podem ser definidos como aglomerados de 

associações, dotados de tensão ou energia própria. (JUNG, 2000b). Eles são inerentes ao 

relacionamento humano, marcam a individualidade, a formação de vínculos e os 

relacionamentos afetivos que se desenvolvem ao longo da vida.  

Podemos entender que os complexos são constelações, que têm aspectos arquetípicos e 

pessoais, formados por lembranças de experiências e fantasias, resultantes da interação entre 

as pessoas, condensados e ordenados em torno de um tema básico. Eles são, então, carregados 

com forte emoção de mesma espécie. Quando, em determinadas ocasiões, são mobilizados, 

tornam as pessoas sensíveis e vulneráveis.   

Para Jung (1986), essa condição abala o complexo do eu e envolve sentimentos de 

medo. Nesse estado, inúmeras sensações corporais se alteram, fazendo com que as sensações 

que fundamentam o eu também se alterem e baixem a tonalidade de atenção. Mesmo depois 

de cessada a ameaça, o medo volta a se apresentar, carregado de novas associações e 

provocando ondas de afeto. Essa sensibilidade do complexo pode diminuir ou aumentar de 

intensidade ao longo do tempo, dependendo das circunstâncias e da dinâmica de vida pessoal. 

Normalmente, as ideias associadas ao complexo tendem a desaparecer da consciência, ficam 

latentes, podendo reaparecer mediante estímulo semelhante.  

Este mesmo autor observou que há uma variedade infinita de complexos. Nas mulheres, 

são bastante frequentes os complexos relacionados ao amor não correspondido ou sem 

esperança, nos quais fica evidente uma sensibilidade do complexo excessivamente forte. 

Surgem, então, distorções de percepção, sensibilidade para estímulos sexuais e variações de 

interesse associadas ao objeto de adoração. O autor ainda observa que todos os complexos 

fundamentam-se nas primeiras vivências da infância. Isso ocorre porque a disposição 

individual é inata e já se manifesta na infância. A primeira forma de complexo é o parental. 
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Este se refere ao primeiro choque entre a realidade e a constituição inata do indivíduo nessas 

circunstâncias.  

Kast (1997) aborda a questão dos complexos parentais considerando que sua origem 

pode ter uma influência positiva ou negativa sobre o sentido de vida da pessoa. Para que haja 

um desenvolvimento de identidade adequado, é importante que esses complexos, mesmo os 

que são originalmente positivos, sejam relativizados em relação ao complexo do eu. A autora 

aponta marcas dos complexos parentais que podem influenciar a vida conjugal e o 

desenvolvimento da personalidade de mulheres, principalmente no que se refere à formação e 

manutenção de vínculos. Para elucidar melhor esses aspectos, a seguir, faremos uma breve 

apresentação dos principais pontos de influência. 

As pessoas marcadas por um complexo materno originalmente positivo tendem a ser 

amáveis, generosas, compreensivas e criativas. Contudo, elas podem apresentar características 

narcisistas, como megalomania, exigência de bastante atenção e suscetibilidade elevada. 

Quando não se sentem valorizadas e realizadas como pessoa, ou sentem que de alguma 

maneira são impedidas de viver a própria vida, tendem a desenvolver ansiedade e medo ou se 

tornam deprimidas. Além disso, dirigem sua agressividade contra elas mesmas e apresentam 

fortes sentimentos de culpa. Aparentemente, essa culpa pode estar associada com alguma 

expectativa de desempenho frustrada, mas também pode ter uma correlação com o fato de não 

estar vivendo a própria vida e desenvolvendo uma personalidade individual, que não está 

diretamente relacionada a expectativas sociais.  

De modo geral, podemos pensar que essas pessoas usam seu potencial agressivo para 

proteger-se contra o mundo ou manterem-se presas a determinadas situações. Elas tendem a 

se apegar ao ambiente familiar, identificar-se com aspectos maternais ou adotar a postura de 

filhas ao invés de companheiras de seus pares conjugais. Sua agressividade, portanto, não é 

usada construtivamente no sentido de avançar-criativamente-para-o-mundo. Assim, parece ser 

difícil fazer escolhas que envolvam separações ou mudanças nos envolvimentos afetivos, que 

demandem investimentos de energia em novas oportunidades de vida.  

O complexo materno originalmente negativo nas mulheres tende a gerar um sentimento 

de inadequação, solidão e grande ansiedade em relação à vida afetiva. As mulheres marcadas 

por esse complexo costumam desenvolver certa autonomia e também estratégias de 

sobrevivência que lhes impõem grandes esforços. Mesmo quando seus objetivos são 

alcançados, parece que ainda não conseguem sentir aceitação ou admiração por si mesmas.  

Outro aspecto a ser destacado, observado por Young-Eisendrath (1995), é que as 

mulheres que apresentam um complexo materno negativo geralmente sofrem uma ansiedade 



25 
  
de separação e um medo de serem tragadas ao lidarem com outra pessoa ou com situações 

pessoais. Esses sentimentos não estão sob o controle pessoal, são representações que fazem 

parte do complexo. Quando esse complexo é constelado em alguém, pode afetar a imagem 

que a pessoa transmite aos outros, no sentido de transmitir a impressão de ser alguém fora do 

comum, com característica de uma bruxa, feiticeira ou uma criatura abominável.  

No caso das mulheres marcadas por um complexo paterno originalmente positivo, elas 

apresentam traços de personalidade que apontam para uma grande necessidade de 

corresponder ao que os homens consideram o que seja uma mulher ideal; adotar normas e 

padrões de conduta de maneira generalizada e impessoal; idealizar os homens, os parceiros 

afetivos e as figuras de autoridade, submetendo-se a eles com posturas infantilizadas ou 

mesmo afetadas. Soma-se a isso a influência do androcentrismo na sociedade contemporânea, 

marcada por um complexo paterno que privilegia os aspectos masculinos em detrimento dos 

femininos.  

Podemos pensar que essas mulheres tendem a perceber os homens como estimulantes, 

ordenadores e condutores da vida. Delegam a eles as decisões importantes e isentam-se de 

assumir a responsabilidade por suas vidas. Com o passar do tempo, podem sentir grande vazio 

interior ou mesmo desenvolver problemas de ansiedade e medo, que apontam para o fato de 

sua essência mais própria estar relegada ao segundo plano ou nem ser considerada nas 

questões cotidianas.  

O complexo paterno originalmente negativo nas mulheres pode gerar uma percepção 

muito crítica da realidade e de si mesmas, grande sentimento de exclusão social e solidão. Em 

consequência, as mulheres marcadas por esse complexo tendem a buscar um reconhecimento 

de seu trabalho e de seu desempenho nas atividades intelectuais; ao mesmo tempo, temem se 

sobressair a figuras paternas ou de autoridade e acabam adotando a postura de filhas que não 

são levadas a sério. Em geral, elas negligenciam o desenvolvimento dos aspectos femininos 

de sua personalidade e costumam ter dificuldades na formação de vínculos afetivos. Além 

disso, podem cultivar grande sentimento de culpa devido a essas inadequações. 

Como podemos perceber, os complexos, quando não são bem elaborados pela 

consciência, são responsáveis por inúmeros problemas no desenvolvimento psicológico das 

mulheres, principalmente no que se refere aos seus relacionamentos conjugais, pois as 

circunstâncias de grande intimidade física e psíquica, presentes nesse tipo de vínculo, 

favorecem a projeção de conteúdos inconscientes e carregados de energia.   

Isso fica mais evidente na fase de decepção do relacionamento amoroso, na qual não há 

mais idealizações, porém ainda há esperança de se restaurar o vínculo conjugal. Pode ser 
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constatado pelo tom emocional com que as pessoas abordam certas queixas, nas quais nota-se 

uma desproporção entre o ocorrido e a manifestação eliciada pelo fato. Os conflitos 

intrapsiquicos inconscientes, então, são substituídos por conflitos interpessoais. (BENEDITO, 

1996). 

Para compreender a dinâmica psíquica das mulheres, especialmente em seus 

relacionamentos conjugais, é necessário fazer uma investigação profunda que possa revelar as 

motivações psicológicas inconscientes, que não coincidem exatamente com a queixa 

apresentada. Além disso, devemos considerar que os complexos e neuroses não podem ser 

abordados somente como problemas individuais, pois o ser humano não pode ser separado da 

complexidade cultural em que vive. (ZOJA, 2005).  

Assim, precisamos analisar as características familiares e também a perspectiva 

coletiva, considerando as forças psíquicas inconscientes que atuam nos processos históricos e 

culturais. Elas podem estar relacionadas ao inconsciente pessoal ou ao inconsciente coletivo. 

De acordo com Jung (2005):  

 
Sim, uma pessoa nunca é representada por ela mesma. Uma pessoa só é alguma 
coisa em relação a outros indivíduos. Só obtemos dela um retrato completo quando a 
vemos em relação a seu entorno, assim como não sabemos nada sobre uma planta ou 
um animal quando não conhecemos seu habitat. (JUNG, 2005, p. 84).  

 

Observando o contexto em que uma pessoa está inserida, podemos identificar 

significativos movimentos da psique que se expressam de maneira coletiva por meio de 

complexos culturais. Com relação à psicologia coletiva, Jung (2000b) considera que: 
 

[...] nossa psicologia individual não passa de uma pele bem fina, uma pequena onda 
sobre um oceano de psicologia coletiva. O fator poderoso, aquele que muda nossa 
vida por completo, que muda a superfície do mundo conhecido, que faz a história, é 
a psicologia coletiva, que se move de acordo com leis totalmente diferentes daquelas 
que regem nossa consciência. Os arquétipos são a grande força decisiva e produzem 
os fatos e não os nossos raciocínios pessoais e a nossa inteligência prática. (JUNG, 
2000b, p. 152). 

 
 

Isso nos leva a pensar que as forças arquetípicas também podem agir de maneira 

coletiva e exercer grande influência sobre a identidade das mulheres e suas posturas diante de 

seus vínculos conjugais. Em certos casos, o sentido da atitude adotada nas vivências e 

conflitos conjugais poderá ser melhor compreendido dentro de uma visão ampliada, que 

remete à perspectiva de acontecimentos que envolveram toda uma sociedade em determinado 

momento histórico e cultural. Nessa perspectiva, as atitudes de uma mulher podem ser 

pautadas por questões pertinentes a um movimento que diz respeito não só a ela, mas a toda a 
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humanidade. O grau de consciência em relação a essas questões, sempre presentes de alguma 

maneira, pode variar de uma pessoa para outra. Para melhor esclarecimento, apresentaremos a 

visão de alguns autores que abordam o tema. 

Henderson (1990) apresenta o conceito de inconsciente cultural como um nível da 

psique que mescla aspectos pessoais e aspectos do inconsciente coletivo. Nesse sentido, 

alguns mitos e rituais podem ser expressões de períodos bem conhecidos da história cultural, 

enquanto que outros podem ser tão inespecíficos que parecem ser universais.  

Podemos pensar que no inconsciente cultural há uma espécie de interligação entre todas 

as culturas humanas, que é mais extensa e intensa do que a consciência pode perceber. Essa 

interligação fica evidenciada nas grandes mudanças culturais e nos eventos históricos, que 

inicialmente são percebidos como movimentos individuais e depois se apresentam como 

coletivos. Com o passar do tempo, podemos perceber que várias pessoas estavam vivendo as 

mesmas questões, os mesmos conflitos e possivelmente tendo reações muito parecidas. 

Portanto, o desenvolvimento individual envolve mudanças psicológicas e processos culturais, 

razão pela qual, muitas vezes, evoca imagens oníricas dos processos históricos e culturais.      

Com base na noção de inconsciente cultural, Weisstub e Galili-Weisstub (2004) 

abordam o conceito de complexos culturais, como manifestações coletivas expressas na vida 

em grupo, que podem surgir com os traumas vividos pela sociedade, em um momento 

histórico. Assim como ocorre com os complexos individuais, os complexos culturais podem 

ser repetitivos, autônomos e bipolares, também tendem a resistir à consciência e congregar 

experiências que confirmem seu ponto de vista histórico. Quando eles estão ativados, o grupo 

se identifica apenas com uma parte do complexo e projeta outra parte em algum outro grupo, 

que pode se tornar alvo da projeção de aspectos sombrios. Em consequência, é possível surgir 

conflitos entre grupos distintos, muitas vezes levando a atos de violência e terrorismo. Ou, 

ainda, podem ser projetados aspectos considerados positivos que supervalorizam uma 

determinada cultura. Essa dinâmica pode provocar significativos danos ao mundo psíquico 

interior de cada pessoa pertencente aos grupos envolvidos, refletindo inclusive nas gerações 

futuras.  

Ainda de acordo com os autores, os complexos culturais frequentemente se misturam 

com conteúdos de complexos pessoais e podem estar ligados à incapacidade de elaborar 

perdas. Quando o ego ainda não está bem desenvolvido e não tem como lidar com esse tipo de 

problema, os danos são ainda mais intensos e as defesas são mais arcaicas, podendo inclusive 

ocasionar uma perda das fronteiras individuais e uma mistura com o coletivo. Isso fica 

evidenciado nos sonhos e nas atitudes da população que passou por um evento traumático.  
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Para a superação de complexos culturais, é necessário ter um ego forte, pessoalmente e 

culturalmente, capaz de elaborar as perdas através da vivência do luto, reconhecer e recolher 

os conteúdos projetados e integrar os polos opostos do conflito em questão. Esse processo 

pode ser facilitado dando-se a devida atenção às mensagens transmitidas pelos sonhos. A 

análise das mensagens não deve se limitar a aspectos pessoais, ela deve contemplar também 

os culturais e coletivos.  

Especialmente no caso da personalidade das mulheres, esta pode ser influenciada por 

aspectos típicos do patriarcado, que determina papéis distintos para homens e mulheres, nos 

quais predomina a valorização dos aspectos do masculino em detrimento do feminino, 

imprimindo no psiquismo feminino um sentimento de inferioridade. Nas culturas em que 

predomina o patriarcado, a mulher é respeitada e valorizada quando é bem-sucedida nas 

atividades domésticas, voltadas ao papel de mãe e rainha do lar, sendo responsável por manter 

o bem-estar emocional da família e os cuidados com higiene e alimentação. Tal 

comportamento poderá proteger a mulher de outras pressões sociais relacionadas ao ambiente 

externo ao lar. Contudo, essa identificação poderá limitar o amadurecimento e o 

desenvolvimento da personalidade da mulher, dificultando-lhe a autonomia, a liberdade de 

expressão e a autovalorização.  

Para assumir sua totalidade psíquica, a mulher deve rever pressupostos adquiridos em 

um contexto patriarcal, que limita e restringe sua identidade a padrões sociais de 

apresentação, postura, atuação e expressão. Além disso, também é preciso conscientizar-se 

sobre a influência que os complexos culturais, presentes em seus contextos, podem exercer 

em sua vida. 

Ampliando a visão sobre a influência que os complexos exercem na personalidade das 

mulheres, identificamos aspectos pertinentes à cultura brasileira. Os estudos de Ramos (2005) 

nos trazem interessantes informações sobre o assunto e sobre a dinâmica psíquica da 

população brasileira. De acordo com a autora, podemos perceber que há, na nossa cultura, 

traços que remetem a um complexo de inferioridade. Isto pode ser observado no 

comportamento mais ou menos consciente da população brasileira, que adota atitudes de 

desprezo e desvalorização de sua cultura em detrimento de culturas estrangeiras; na 

permissividade excessiva; na desobediência em relação às leis e hierarquias; na ausência de 

heróis nacionais; e também na falsa impossibilidade de realização no presente e a falta de 

conhecimento daquilo que constitui a força do brasileiro, compensadas por fantasias de 

grandiosidade e comportamentos espúrios. O conflito inicial desse complexo de inferioridade 

está ligado principalmente ao mito de origem, a projeções estrangeiras, à escravidão e 
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colonização. 

Esta mesma autora aponta que o caminho da cura passa pelo enfrentamento do conflito 

inicial e da tensão entre as polaridades inferioridade e superioridade e também pela 

elaboração consciente desse conflito. Assim, é possível viabilizar a transcendência do 

complexo de inferioridade, resgatar a autoestima e liberar energias para impulsionar novos 

avanços.   

Devemos considerar também que, apesar dos avanços políticos das mulheres na disputa 

da igualdade de oportunidades, ainda é extremamente forte a influência do discurso masculino 

na construção da identidade da mulher na pós-modernidade. Nota-se, pois, que a imagem da 

mulher ideal está muito associada à estética e sensualidade, em paralelo com o recato e o 

ambiente doméstico. Ela deve ser uma profissional competente, culta, inteligente, boa dona de 

casa, mãe zelosa, sem deixar de cuidar da aparência e investir na saúde. Ela, então, enfrenta 

constantemente a necessidade de inovação, independência e praticidade no decorrer de suas 

responsabilidades diárias. (ROCHA-COUTINHO, 2004). 

A atual identidade da mulher agora se confronta com um mundo instável, sem direção 

clara e com uma multiplicidade nunca vista de escolhas e de oportunidades, que coloca em 

pauta a possibilidade de sua autoanálise, do seu corpo, da sua vida e do que fazer dela.  

Biasoli-Alves e Mendes (2000) apontam alguns aspectos que colaboram para ampliação 

das perspectivas das mulheres, entre eles destacamos que a maior escolarização e 

profissionalização da mulher, aliada à substituição radicalizada dos valores autoritários pelos 

libertários, acarretaram um contato social mais amplo e constante; como consequência, o 

questionamento sobre seus papéis sociais e possibilidade de autorrealização se intensificou e 

atingiu muitas áreas. Surge um descontentamento com a forma como a mulher é criada, para 

ser submissa e ficar presa a estreitos limites impostos ao seu movimento dentro dos grupos 

sociais e às possibilidades de escolha profissional. Verifica-se também um questionamento em 

relação ao excesso de trabalho da mulher que mantém atividades profissionais fora do lar e, 

ao mesmo tempo, é responsável pelo bom andamento da casa, dos filhos e do bem-estar do 

marido.  

Atualmente as mulheres podem viver mais do que o papel de esposa e mãe, elas podem 

assumir posições profissionais e conquistar outros espaços que antes lhes eram negados. Essa 

liberdade e essas mudanças exigem um abandono de antigos padrões de comportamento e um 

profundo esforço de dedicação e fidelidade consigo mesmas. Cavalcanti (1995) nos mostra 

um panorama sobre o momento da mulher:                                            
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A mulher está vivendo o momento mais importante da definição de sua identidade. 
O terreno está fértil para o crescimento e o despertar de uma nova consciência. A 
mulher se vê diante da tarefa de busca de sua identidade real e de sua expressão no 
mundo como um ser mais totalizado e integrado. Para isso, terá de fazer a descida 
dentro de si, à sua essência psíquica, e atualmente através de seus símbolos 
femininos no mundo. Só assim será possível dar expressão a todos os aspectos de 
sua personalidade, de uma maneira mais globalizante, sem a negação de qualquer 
valor que a amplie. (CAVALCANTI, 1995, p. 136). 

 
A autora ainda relata que nas últimas décadas ocorreram várias mudanças nas 

perspectivas de vida da mulher, no que diz respeito à sexualidade, família, relacionamentos, e 

também no que se refere à sua relação com o corpo e com a aparência física. Tais mudanças 

parecem ainda se situar mais como discurso de atitudes desejadas do que de atitudes 

efetivamente levadas a cabo. A imagem da mulher, como um ser frágil e necessitado de 

proteção, que está sob o domínio dos sentimentos, atuando na intimidade e presa aos cuidados 

da família, ganha outros contornos que fazem dela um ser em construção, na busca de seu 

desenvolvimento e da realização de suas potencialidades.  

Notamos que as perspectivas de vida e os valores que a mulher atribui aos vínculos 

afetivos e conjugais sofreram algumas mudanças nos últimos cinquenta anos. Nesse sentido, 

os estudos de Rocha-Coutinho (2004), sobre as perspectivas da mulher brasileira 

contemporânea, indicam que uma das formas encontradas para conciliar o antigo discurso 

sobre o feminino com o discurso mais moderno e atual foi situar as questões em termos de 

escolhas pessoais, nas quais as mulheres não precisam mais se submeter a papéis 

preestabelecidos. Elas têm, pelo menos, a impressão consciente de poderem escolher como 

querem viver suas vidas, fazendo o que for melhor para si. Ou seja, o discurso da escolha 

situa a mulher entre possibilidades que causam impasses e aponta para a necessidade de 

buscar, de forma individual, uma vivência harmoniosa de todas as suas múltiplas atribuições.  

Mesmo considerando a individualidade nas escolhas, podemos identificar alguns pontos 

em comum. Nesse sentido, o exercício de uma profissão é associado a ideias de felicidade, 

crescimento pessoal e satisfação, sendo uma precondição para qualquer possibilidade de 

realização, coexistindo com o imperativo de que a mulher deve ser responsável pela gestão da 

vida doméstica. No âmbito familiar, enfatiza-se a necessidade da divisão das tarefas 

domésticas e de uma reordenação dos poderes decisórios. Por outro lado, a despeito do 

discurso igualitário, há certa dificuldade em abandonar aspectos ligados aos papéis femininos 

tradicionais, pois o homem é visto apenas como um colaborador nas tarefas domésticas e nos 

cuidados com os filhos. Portanto, para que a mulher possa circular mais facilmente por todas 

as suas esferas de atuação, seu companheiro precisa ser sensível, compreensivo e aberto ao 

diálogo. 
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Associam-se a isso outros fatores objetivos e externos, que mobilizam a mulher a 

refletir com profundidade sobre suas perspectivas de vida, tais como a possibilidade de usar 

métodos contraceptivos, maior abertura social em relação à sexualidade, às colocações 

profissionais e independência econômica. Mesmo que a vivência desses aspectos ocorra de 

maneira limitada e até inferior comparada aos ideais da sociedade, ela é parte legítima da 

totalidade do indivíduo e, portanto, reclama sua existência.  

Parece que as mulheres ainda se encontram confusas quanto à própria identidade e papel 

social. Algumas seguem um caminho regressivo optando por valores antigos que limitam sua 

vida ao papel de mãe e esposa; essas podem se deparar com grandes frustrações ao perderem 

importância quando os filhos crescerem e saírem de casa. Outras mulheres tentam se igualar 

aos homens nos seus aspectos masculinos, e com isso negligenciam seus aspectos femininos. 

Distanciando-se de sua totalidade psíquica, elas poderão desenvolver fortes sentimentos de 

medo, incapacidade e insuficiência, que são mascarados por atitudes agressivas e combativas. 

Surgem grandes dúvidas entre optar por uma aparente segurança oferecida por antigos 

padrões ou atrever-se a percorrer um misterioso e solitário caminho de autoconhecimento, que 

não apresenta parâmetros claros e nem oferece padrões de referência contemporâneos, o que 

exige um mergulho em si mesma em busca de sua essência psíquica, que deve ser atualizada 

pelos símbolos que se apresentarem à consciência.  

Isso nos leva a pensar que a mulher que está em busca da verdadeira identidade deve se 

permitir ouvir sua voz interior e dar vazão aos seus verdadeiros aspectos femininos, deve 

contemplar a possibilidade de ir além dos referenciais externos e masculinos e dos papéis de 

mãe e esposa, mesmo que para isso talvez seja necessário resistir a padrões culturais que 

impõem um estado de inferioridade. Essa busca pelo autoconhecimento e livre expressão 

envolve a ampliação da consciência e o processo de desenvolvimento psíquico. 
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2. Os fios se movem e interagem... a trama se configura.... se amplia... se reestrutura... 

 

Os fios de linha em movimento... vão e vêm... fazem voltas espiraladas... algumas vezes 

passam por bloqueios, outras ficam amarrados a eles... se envolvem com outros fios e 

gradativamente vão formando uma trama em constante mudança e transformação... à medida 

que esses fios interagem, sua energia oscila entre movimentos de progressão e regressão, sua 

flexibilidade aumenta e suas possibilidades se ampliam.   

Assim parece ser o processo de desenvolvimento psíquico, conforme abordaremos neste 

capítulo, enfocando alguns conteúdos psíquicos presentes na dinâmica de mulheres que se 

veem presas em um emaranhado de afetos e sentem-se dependentes de seus vínculos 

conjugais. 

Considerando as afirmações de Jung (2008c) e os pressupostos da psicologia analítica, o 

processo de desenvolvimento psíquico é denominado individuação, e nele ocorre a ampliação 

gradativa da consciência, que por sua vez propicia um sentimento cada vez maior de inteireza 

e completude.  

 
A individuação, em geral, é o processo de formação e particularização do ser 
individual e, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser 
distinto do conjunto, da psicologia coletiva. É, portanto, um processo de 
diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. É uma 
necessidade natural. (JUNG, 2008c, p. 426). 

 
A individuação refere um processo natural de devir constante, um percorrer que 

acontece ao longo da vida, em movimento espiral; sendo assim, a cada vez que avança, 

também recua, cria o novo e revisita o velho. O caminho percorrido exige um profundo 

esforço para equilibrar possibilidades e desejos pessoais; também exige mudanças profundas, 

mobilização energética e abandono de antigos parâmetros, que por um lado proporcionam 

gratificações e comodidades, porém, por outro lado, representam um entrave para o 

crescimento. Assim, esse trajeto deve passar por aspectos conscientes e inconscientes dos 

conteúdos psíquicos persona, sombra, anima/animus e outros complexos e arquétipos que se 

fizerem presentes, englobando ainda o revisitar as heranças psicológicas parentais, por vezes 

transgeracionais, que compõem a subjetividade. Ao longo do caminho, a mobilização 

energética evoca a emergência de símbolos e novos aspectos sobre o viver, pautados pela 

inteireza pessoal. Assim, ampliam-se o autoconhecimento e a consciência sobre o contexto no 

qual se está inserido. 

Henderson (2009) analisa o processo de desenvolvimento psíquico e considera que as 
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pessoas geralmente passam por diferentes fases, em cada uma delas ocorre uma repetição do 

conflito original entre as exigências do Self e as do ego. Esse conflito tende a se manifestar 

com mais força no período de transição que vai do início da maturidade à idade madura. 

Nesses períodos críticos, o arquétipo da iniciação é ativado com a finalidade de promover 

uma transição significativa que ofereça algo rico de sentido espiritual. O propósito dessas 

iniciações é sempre criar uma atmosfera de morte simbólica, de onde vai surgir um estado de 

espírito simbólico de renascimento. Há uma diferença entre os ritos de iniciação masculinos e 

femininos. No caso das mulheres, há um sacrifício que faz com que se libertem dos laços das 

suas relações pessoais, e, assim, desempenhem mais conscientemente as funções de um 

indivíduo com direitos próprios. Já no caso dos homens, o sacrifício é uma espécie de entrega 

da sua sagrada independência, isto é, eles ficam mais conscientes do seu relacionamento com 

a mulher. Este é um aspecto da iniciação que aproxima e relaciona o homem e a mulher. Neste 

ponto, o saber do masculino (logos) encontra a relação do feminino (eros).    

A diferença nas trajetórias, de homens e mulheres, indica que as mulheres tendem a 

passar por uma etapa de desenvolvimento na qual são levadas a questionar a intensidade de 

seus vínculos conjugais e a considerar a possibilidade de sacrificarem antigos padrões de 

apego a relacionamentos conjugais em prol de sua individualidade e completude. Aqui, 

podem surgir intensos conflitos psíquicos que demandam novas posturas e formas de 

interação.  

Liotta (1997) indica um possível caminho para enfrentar essa situação. Segundo a 

autora, a criatividade é a vitalidade que emana do Self e pode assumir diferentes formas 

dependendo de diferentes oportunidades, histórias pessoais e talentos. A criatividade natural 

da mulher se revela na capacidade biológica de gerar, que pode levar a um vínculo difícil de 

ser quebrado, mesmo que isto seja necessário. Para se expressar criativamente, a mulher 

precisa sacrificar algo do seu apego por relacionamentos. Ela tem de abrir espaço para sua 

criatividade, abandonando sua devoção aos outros. Neste caso, o animus, na sua forma 

desagradável, pode influenciar a mulher a separar-se da forma doadora, uma modalidade de 

ser que é sempre agradável e incapaz de dizer não. O animus pode ser percebido como o 

arquétipo separador. Ele pode estar presente no processo de individuação e ser capaz de 

libertar a mulher daquilo que lhe é natural pela biologia. Assim considerando, a autora propõe 

que se cultive uma atitude interna de feminilidade que não se restrinja aos papéis de 

maternidade ou sedução, mas que coopere autenticamente para estimular a autonomia e a 

criatividade psicológicas.   

Para algumas pessoas o processo de desenvolvimento psíquico se entrelaça com seus 
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vínculos conjugais. Consequentemente, as relações íntimas e afetivas podem ser sintomáticas 

do estado psíquico dos cônjuges e podem revelar a cada um sua identidade individual, assim 

como suas influencias culturais.  

O modelo de intimidade típico de nossa cultura, principalmente no início da fase adulta, 

é aquele da fusão, que subentende certo grau de regressão e simbiose entre os cônjuges. Isso 

envolve um sentimento de ser parcial e inadequado frente à imensidão do mundo, que é 

minimizado pela ideia de completude proporcionada pela união conjugal. Muitas pessoas têm 

a impressão de que essa é uma condição natural, pois quando se apaixonam projetam em seus 

parceiros aspectos desconhecidos de si mesmos; assim experimentam uma sensação de 

conexão e pertencimento, cuja perda parece ser catastrófica, pois remete à perda de parte de si 

mesmo. 

Assim, por intermédio da convivência íntima, constante e duradoura do casal, o ego 

pode se relacionar com o inconsciente profundo mediante aspectos projetados no cônjuge. 

Apesar de as projeções serem  algo relativamente comuns, a vida cotidiana e a ampliação da 

consciência e do autoconhecimento tendem a iluminar os traços de personalidade de cada 

pessoa. Gradativamente, os parceiros vão se conhecendo, e pode ficar cada vez mais difícil 

manterem as projeções, que então poderão ser transferidas para outras pessoas ou situações, 

ou, ainda na melhor das hipóteses, elas poderão ser recolhidas e assimiladas pela consciência.  

À medida que as projeções diminuem, o parceiro pode ser considerado como um outro 

verdadeiro, e não mero reflexo dos aspectos subjetivos. Assim, gradativamente passam a 

existir um eu e um tu, um enlace entre duas individualidades em diálogo.  

Nesse sentido, a conjugalidade reproduz simbolicamente o processo de individuação de 

cada um e pode fornecer informações significativas sobre a mobilização energética e a 

dinâmica psíquica dos cônjuges. Principalmente nos casos de mulheres que se sentem 

excessivamente dependentes de seus vínculos conjugais. Apresentaremos a seguir alguns 

aspectos relevantes sobre o desenvolvimento psíquico e sobre persona, sombra, anima/animus 

que influenciam a conjugalidade e nem sempre são percebidos pela consciência dos cônjuges.   

Ao longo do processo de desenvolvimento individual, o Self, que é o centro da 

personalidade psíquica, impulsiona o ego para uma adaptação à realidade exterior e interior. 

Na primeira metade da vida predomina a adaptação à realidade exterior. Nesse período ocorre 

a estruturação do ego e da persona, que garantem a adequação, em maior ou menor grau, à 

cultura em que se vive.  

Convém observar que, apesar de haver um potencial criativo na persona, em alguns 
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casos ela pode ser rígida e impedir a vivência de certos símbolos; especialmente quando 

ocorre a regressão a uma persona anterior, para evitar novos desafios. (FREITAS, 2005). 

Enfocando os vínculos conjugais, podemos notar que, apesar de essa etapa ser natural e 

necessária ao desenvolvimento psíquico, se houver algum excesso de apego ou identificação 

com a persona, possivelmente o vínculo conjugal será preponderantemente pautado por 

convenções sociais, então as singularidades e a inteireza dos cônjuges poderão ser sufocadas 

por padrões e estereótipos culturais e, nesse caso, dificultar a expressão individual e o 

desenvolvimento psíquico. (GIMAEL, 2008).  

Na segunda metade da vida predomina a adaptação à realidade interior. Nesse período 

fica mais eminente a necessidade de integrar aspectos que foram negligenciados e até então 

dissociados da personalidade. Em muitos casos, isso implica reconhecer e integrar o 

significado da limitação e da perda (YOUNG-EISENDRATH, 1995); ou, ainda, o movimento 

de iluminar os conteúdos da sombra, que são os aspectos negligenciados ou reprimidos pelo 

ego, em nome da adaptação no mundo.  

De acordo com Colaciti & Sartori (2008):  

 
O casamento, ou qualquer que seja o tipo de união conjugal, tem a função 
fundamental de levar o indivíduo a perceber-se, a tornar-se um si mesmo. É nessa 
relação psicológica que o indivíduo poderá perceber e experienciar conteúdos 
indesejáveis, lançados à sombra, que necessariamente precisam ser compreendidos 
para que o indivíduo consiga alcançar o desenvolvimento psíquico e, 
consequentemente, ser feliz. Pessoa alguma pode compreender algo do ponto de 
vista psicológico se não o tiver experimentado em si mesmo. (COLACITI & 
SARTORI, 2008, p. 23). 

 

Esses conteúdos sombrios muitas vezes são projetados no cônjuge. Quando isso ocorre, 

inicialmente eles são percebidos como atitudes do cônjuge que causam grandes incômodos e 

talvez até separação e rompimento do vínculo conjugal. Contudo, com uma reflexão mais 

profunda, que leve à ampliação do autoconhecimento e identificação dos aspectos projetados, 

é possível identificar conteúdos sombrios da própria personalidade, recolher as projeções e 

aproximar-se de um relacionamento mais verdadeiro com o outro. Assim, é preciso 

transformar os aspectos defensivos mediante a viabilização da dialética dos opostos, que pode 

ocorrer por meio da aproximação dos arquétipos de anima/animus à personalidade consciente; 

assim como possibilitar reencontros e redescobertas regulares, acolhimento, respeito e 

compreensão da individualidade. Então, onde se procurava igualdade, agora se procuram 

também a aceitação das diferenças e a ampliação da personalidade. É o que afirma Fernandes 

(2010): 
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Somente com a transformação dos aspectos defensivos do narcisismo arcaico e 
grandioso o casamento interior é viabilizado. Anima e animus deixam, então, de ser 
carcereiros de uma dinâmica regressiva para se tornar aliados, casados pelo 
coniunctio alquímico. Assim, a pessoa dirige-se para uma vida em que novos valores 
passam a ser cultivados e a energia psíquica é remanejada para um novo 
investimento, agora voltado para ideais de alteridade e mais sintônico com o 
princípio da realidade. (FERNANDES, 2010, p. 23).  

 
Considerando que o estado de funcionamento da maioria das pessoas é uma mistura de 

atividade pessoal, intencional e racional, e complexos inconscientes ou partes da 

personalidade que não estão totalmente integrados à consciência, o processo de 

desenvolvimento psíquico envolve inúmeros desafios, transformações e sacrifícios pessoais. 

Eles podem se expressar na relação conjugal, pois esta envolve pessoas que têm 

características afins e também aspectos divergentes e que muitas vezes formam polaridades 

antagônicas. Não se trata somente dos conflitos por tarefas diárias ou modos diversos de vida, 

e sim de conflitos com a própria individualidade, com a própria noção de parceria e 

intimidade. Assim, além de batalhas externas, são travadas algumas internas, cujas dimensões 

são difíceis de serem observadas ou mensuradas.  

Isso nos leva a pensar que os conflitos exercem grande influência no desenvolvimento e 

na dinâmica psíquica de mulheres que apresentam excessiva dependência de vínculos 

conjugais. Para algumas, pode ser que eles sejam muito intensos ou mesmo inconscientes, e 

elas precisem despender grande energia para articular seus diferentes aspectos, ou ainda 

precisem de mais tempo para elaborá-los. Enquanto isso não acontece, sua energia psíquica 

fica atrelada, amarrada a situações embaraçosas e a ganhos secundários ou mesmo 

inconscientes, que causam uma espécie de dependência do vínculo conjugal. 

Para Guggenbuhl-Craig (1980), os conflitos e crises conjugais podem ser considerados 

etapas necessárias e importantes na jornada de desenvolvimento psíquico. Isso não tem a ver 

com um dos parceiros curando ou transformando o outro significativamente; tem a ver com a 

tarefa mútua de autopercepção e reflexão, na qual muitas vezes identificam-se sintomas 

neuróticos que estão sincronizados uns nos outros, ou ainda aspectos da família de origem que 

estão presentes na psique.  

Dependendo do nível de equilíbrio psíquico, essa situação sincrônica pode intensificar 

ainda mais a dependência afetiva em relação ao parceiro, ou em relação ao vínculo conjugal. 

Entretanto, quando o indivíduo é capaz de suportar as tensões geradas pelos conflitos, com 

uma postura de abertura para um encontro dialético e para o autoconhecimento, sintonizando-

se com os aspectos construtivos, ele pode aproveitar o potencial transformador dos conflitos e 
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identificar novas possibilidades para o próprio desenvolvimento.  

Dessa maneira, a ampliação da consciência pode ocorrer à medida que se tenta elaborar 

os conflitos e tensões presentes na dinâmica dos vínculos conjugais, por meio de uma 

reflexão sobre as necessidades e motivações mais íntimas e sobre a parcela individual de 

atuação ou resistência. Assim, é possível identificar e reformular as configurações da trama 

conjugal, desemaranhar os fios, desatar os nós que obstruem o fluxo energético e tecer novos 

paradigmas conjugais mais harmônicos e satisfatórios.  

Nesse curso energético dinâmico, os conflitos vividos pelos cônjuges podem ser vistos 

como se fossem expressões de um processo alquímico relacionado ao processo de 

individuação. Conforme analisa Corneau (1998):  

 
Não é grave que nossos relacionamentos estejam no forno alquímico da 
transformação; aliás, isto é até mesmo necessário. Não seria possível evitar a crise. 
Esta permite passar para novos valores. Trata-se de um processo de purificação 
natural. Seu objetivo consiste em levar-nos a abandonar a ilusão da felicidade que 
estaria no outro, no bom companheiro, no ser perfeito que porventura viéssemos a 
encontrar e que acabaria resolvendo tudo para nós. Essa tomada de consciência é 
essencial, porque é condição sine qua non de uma realização ainda mais importante, 
a saber: o Amor não é um relacionamento, mas um estado. A finalidade secreta de tal 
processo de transformação consiste em levar-nos a compreender que o amor já 
existe em nós. (CORNEAU, 1998, p. 258-259). 

 
A partir da relação, os parceiros podem se tornar mais conscientes de suas próprias 

vidas. Ao reconhecer que pode estar projetando suas expectativas de felicidade no outro 

idealizado, é possível que consiga recolher essas projeções e assumir a responsabilidade por 

sua própria felicidade. As características que antes aparentavam fazer parte do outro podem 

ser integradas agora ao ego. Se a pessoa, porém, simplesmente se afastar ou ignorar as crises, 

poderá ficar travada e não ser capaz de se desenvolver em seu processo. Portanto, há algo 

positivo nos enlaces conjugais, na convivência e no desafio rotineiro de enfrentar tramas 

desconhecidas, com polaridades que parecem puxar os fios da existência para lados opostos, 

emaranhar os afetos e apertar os nós que, apesar de tensionarem a energia psíquica e muitas 

vezes bloquearem sua fluidez, podem viabilizar o exercício da função transcendente dos 

símbolos.  

Segundo Jung (2008c), denominamos função transcendente a capacidade da psique de 

formar símbolos, isto é, unir pares de opostos nesse símbolo para uma síntese. Ainda de 

acordo com o mesmo autor, símbolo é “Todo produto psíquico que tiver sido por algum 

momento a melhor expressão possível de algum fato até então desconhecido ou apenas 

relativamente conhecido”. (JUNG, 2008c, p. 445). Nesse sentido, os símbolos representam 
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uma espécie de instância mediadora entre a incompatibilidade do consciente e do 

inconsciente, são carregados de sentido, possuem um poder de atração que concentra a 

atenção e a energia psíquica, tornando-os fontes exuberantes de ideias que neles se movem.  

  

Ao caráter contraditório do inconsciente vem em auxílio o arquétipo da coniunctio 

nuptialis, e por intermédio delas surge a ordem no caos. A tentativa de perceber um 
estado inconsciente esbarra em uma dificuldade semelhante à que existe na física 
atômica: o ato da observação modifica o objeto observado. Por isso já de antemão 
não se espera nenhum caminho pelo qual seja possível averiguar objetivamente a 
natureza específica do inconsciente. (JUNG, 2008a, p. 76). 

 
Essa perspectiva nos remete a uma forma de abordagem que engloba algo que está em 

constante transformação. Mesmo os conflitos psíquicos e conjugais mais enosados podem ser 

potencializadores do desenvolvimento psíquico. Pois todos contêm em suas tramas aspectos 

arquetípicos do processo de individuação. Estes podem ser representados ou acessados por 

meio de diversos mitos que remetem às tramas conjugais, suas peculiaridades e 

possibilidades.  

Enfocando, mais especificamente, o processo de desenvolvimento psíquico permeado 

por vivências conjugais, encontramos o mito de Eros e Psiqué, no qual são apresentadas 

possibilidades aquetípicas, que apontam caminhos para superação de dificuldades e 

transcendência das limitações. Apresentaremos a seguir uma síntese desse mito, conforme é 

relatado por  Neumann (1993) e Brandão (2008): 

Psiqué é uma jovem princesa mortal, tão bela que os homens, ao invés de pedi-la em 

casamento, adoram-na como se fosse uma deusa e, assim, deixam de frequentar os templos de 

Afrodite – considerada a deusa da beleza e do amor, e também mãe de Eros.  

O fato desperta a fúria de Afrodite, que manda seu filho atingir Psiqué com suas flechas, 

fazendo com que ela se apaixone pelo ser mais monstruoso que existe. No entanto, ocorre 

algo inesperado, pois Eros, ao invés de obedecer sua mãe, acaba se ferindo com uma de suas 

flechas e se apaixona por Psiqué.    

O tempo passa, Psiqué não gostara de ninguém e nenhum de seus admiradores tenta 

desposá-la. Depois que as duas irmãs mais velhas de Psiqué se casam, o rei, seu pai, fica 

preocupado com o destino dela e teme, assim como Liríope temia por seu filho Narciso, que 

sua beleza exuberante seja uma afronta aos deuses. Então, manda consultar o Oráculo de 

Apolo em Mileto. A resposta à consulta foi que a jovem Psiqué “deveria ser conduzida ao alto 

de um rochedo, onde um monstro horrível com ela se uniria”. Apesar do lamento geral, são 

seguidas as recomendações do Oráculo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afrodite
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Quando Psiqué já está no alto do rochedo, adormecida e entregue à própria sorte, Eros 

ordena ao vento Zéfiro que transporte-a para um palácio magnífico, que daquele dia em diante 

seria seu. Lá chegando, Psiqué não encontra ninguém, percebe que tudo é belo e maravilhoso 

e que todos os seus desejos são atendidos, não por pessoas de carne e osso, mas por uma 

multidão de Vozes. Na mesma noite de sua chegada no palácio, Eros faz dela sua esposa, sem 

se deixar ser visto, e, antes do amanhecer, desaparece misteriosamente. Os dias e noites se 

repetem da mesma maneira. Psiqué acaba se habituando à nova existência, sempre com as 

Vozes atentas e solícitas a todos os seus desejos.  

Psiqué ama o esposo, porém acredita estar casada com um monstro, que a fizera 

prometer-lhe que jamais tentaria descobrir seu rosto. Quando ela está junto com Eros, ele fica 

invisível, evita revelar sua identidade e teme que sua mãe descubra que não cumprira suas 

ordens.  

Passado algum tempo, Psiqué sente saudade das irmãs e pede ao marido que elas sejam 

trazidas por Zéfiro a seu encontro no palácio. Eros reluta e adverte-a sobre a inveja das 

mulheres. Após a insistência de Psiqué, Eros acaba concordando com o encontro desde que 

ela não desse ouvidos aos conselhos das irmãs. O encontro de Psiqué e suas irmãs a princípio 

ocorre com manifestações de alegria e deslumbramento. Contudo, logo as irmãs são tomadas 

pela inveja e induzem Psiqué a investir contra seu marido, sob o pretexto de que ouviram falar 

que ela havia se casado com uma monstruosa serpente, que a estava alimentando para depois 

devorá-la. Assim, as irmãs sugerem a Psiqué iluminar com uma lâmpada o rosto do marido 

quando ele estivesse dormindo. Então, verificaria se ele era mesmo um monstro, e, caso fosse 

verdade, deveria matá-lo com uma faca.  

Após resistir por algum tempo aos conselhos das irmãs, Psiqué acata-os. Quando  dirige 

a luz ao rosto do esposo, com intenção de conhecê-lo e talvez matá-lo, fica tão atordoada e 

admirada com a beleza dele que, desastradamente, fere-se com uma das flechas de Eros. 

Então, sem querer, deixa pingar uma gota de azeite quente, da lâmpada iluminadora, sobre o 

ombro do marido. Imediatamente, Eros acorda assustado, ferido e sentindo-se traído. Ele a 

recrimina por suas atitudes e foge, gritando repetidamente: O amor não sobrevive sem 

confiança! O lugar onde caiu o óleo fervente, de imediato, se transforma numa chaga: o Amor 

está ferido.  

Eros vai curar sua ferida no palácio de sua mãe Afrodite. Esta recebe-o como mãe bruxa 

repressiva, insulta-o e recrimina suas atitudes. Ela também consegue que Hermes anuncie ao 

mundo todo que recompensaria quem lhe trouxesse uma de suas servas fugitivas, que no caso 

era Psiqué.     
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Psiqué fica sozinha e desesperada com seu erro, e, desejando morrer, lança-se às 

correntezas de um rio próximo. As águas do rio repõem-na à terra, e Pã, o velho sábio, 

aconselha-a a desistir da morte e reconquistar Eros. Ela aceita a orientação e logo descobre 

que já está gestando um filho de seu amado; assim sai pelo mundo à procura de Eros.  

Psiqué volta para a casa dos pais, onde reencontra as irmãs, que fingem piedade. 

Traiçoeiramente, as irmãs seguem em direção ao palácio de Eros, acreditando que este, tão 

belo e agora solteiro, poderia desposá-las. Quando chegam ao alto do rochedo e chamam por 

Zéfiro, acreditando que seriam levadas em segurança ao palácio, elas se jogam e caem mortas 

no precipício. 

Psiqué caminha noite e dia, sem repouso nem alimentação, em busca do amado. Já 

exasuta, decide procurar Eros no palácio de Afrodite e suplicar seu perdão. Lá, Psiqué é 

recebida por Inquietação e Tristeza, servas de Afrodite. A deusa, ciente de que fora enganada 

e mantendo Eros sob seus cuidados, espanca Psiqué e impõe-lhe quatro tarefas, esperando que 

delas a jovem nunca se desincumbisse, ou que se desgastasse a ponto de perder sua beleza.  

Em referência à primeira tarefa, Afrodite diz a Psiqué: “Parece-me que tu, criada inútil, 

só podes conquistar teu amante na medida em que trabalhares arduamente, e de nenhum outro 

modo. Além disso, com esse trabalho também porei em risco o fruto do teu ventre”. 

(NEUMANN, 1993, p. 38). Com essas palavras, Psiqué é colocada em um quarto, com uma 

montanha de grãos de diversos tipos misturados para separá-los, conforme cada espécie, no 

espaço de uma noite. Ela trabalha arduamente, porém, muito antes de concluir a tarefa, 

adormece exausta. Durante o sono, milhares de formigas vêm auxiliá-la, separam todos os 

grãos em montes conforme a categoria de cada um. Ao acordar, Psiqué fica feliz, pois a tarefa 

fora cumprida dentro do prazo. 

Afrodite percebe que a primeira tarefa não foi executada apenas por Psiqué. Então, 

irada, determina a segunda tarefa, que é colher a lã de ouro do velocino de ouro. Psiqué 

procura acatar as ordens, mas percebe que os animais são ferozes e não deixam que deles se 

aproxime. Então, novamente tenta o suicídio nas águas do rio. No entanto, um caniço verde, 

do rio, orienta-a para esperar o Sol se pôr, quando então os animais se acalmam e ela poderá 

colher os flocos de lã, presos nas pontas das árvores próximas aos animais.  

Assim, com esse ardil, mais uma vez Psiqué cumpre a tarefa, mas ainda não aplaca a ira 

de Afrodite, que determina a execução do terceiro desafio, que é colher um pouco da água da 

nascente dos rios Cocito e Estige, no rochedo escorregadio da alta montanha, com uma jarra 

de cristal liso. Quando Psiqué percebe a impossibilidade de realizar a nova tarefa, fica 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estige
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aterrorizada e paralizada diante do rochedo. Nesse instante, a águia de Zeus vem em seu 

socorro e colhe para ela a água no jarro. Assim, mais uma vez, o trabalho é realizado.  

Afrodite, muito mais irada, determina outra tarefa ainda mais fatal. Inventando que 

tinha perdido um pouco de sua beleza por cuidar do ferimento de Eros, a deusa entrega uma 

caixinha a Psiqué e ordena-lhe que vá até o palácio de Orco, no reino de Hades (que também é 

conhecido como Reino dos Mortos), e peça a Perséfone um pouco de sua beleza imortal para 

ser entregue a Afrodite. Psiqué mais uma vez acredita que este será seu fim, então sobe em 

uma grande torre para atirar-se lá de cima e assim entregar-se à morte. A torre se compadece 

de Psiqué e a instrui como cumprir a tarefa de maneria satisfatória: a jovem deve levar 

moedas para Caronte, o barqueiro, e levar também pedaços de bolo para serem entregues aos 

cães; não deve socorrer os velhos que pedem ajuda e nem comer nada daquela região; além 

disso, sob nenhum pretexto deverá abrir a caixinha que contém o sono da beleza.  

Seguindo as orientações da torre, Psiqué chega ilesa até Perséfone e consegue 

convencê-la a encher a caixinha com sua beleza. Quando já está voltando para Afrodite, pensa 

que sua beleza havia se desgastado depois de tantos trabalhos, não resiste e resolve abrir a 

caixa e tomar para si um pouco da beleza eterna. Em seguida, cai em sono profundo. Eros, 

então, já curado de sua ferida, vai ao socorro da amada. Ele põe de volta o conteúdo na caixa, 

desperta Psiqué e encaminha-a para entregar a caixa à mãe dele. Conforme é retratado na obra 

de arte Psiqué sendo resgatada por Eros, de William Bouguereau (Figura 1).  

 
Psiqué sendo resgatada por Eros 

        William Bouguereau 
  - Figura 1 -  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bouguereau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bouguereau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Psycheabduct.jpg
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Enquanto Psiqué entrega a caixa a Afrodite, Eros suplica a Zeus que advogue em sua 

causa. Zeus intercede por ele, e Afrodite finalmente aceita que Psiqué e Eros fiquem unidos. 

Psiqué é tornada imortal e dá à luz uma filha de Eros, cujo nome é Volúpia. 

Na análise desse mito feita por Neumann (1993) e Brandão (2008), Psiqué é a 

personificação da alma e Eros (ou Cupido) é a personificação do amor. Assim, consideramos 

que esse mito e também os mitos de Hera, Narciso e Eco podem ser aproximados, de alguma 

maneira, à situação de mulheres que apresentam excessiva dependência de seus vínculos 

amorosos e conjugais. Apontaremos, em seguida, alguns aspectos que se destacam nessa 

aproximação. 

Assim como ocorre com Psiqué, parece que inicialmente algumas mulheres tendem a 

acatar as determinações familiares, sociais e culturais, em relação ao seu destino e estilo de 

vida. Consequentemente, aceitam casamentos formais, mesmo que não conheçam 

verdadeiramente seu cônjuge e não tenham clareza quanto à qualidade da relação. Adotam 

uma postura estereotipada e indiferenciada de noivas e esposas, mulheres dedicadas ao 

cônjuge e aos cuidados do lar. Acreditam que suas necessidades serão supridas pelas “vozes”, 

isto é, elementos externos despersonalizados, nos quais é projetado o potencial concretizador. 

Nesse sentido, podemos pensar que, caso sua personalidade e sua rotina de vida tenham sido 

pautadas por um modelo de fusão com a estrutura conjugal e familiar, no qual sua felicidade 

pessoal depende da presença de um parceiro amoroso idealizado, haverá uma importante 

vulnerabilidade no desenvolvimento pessoal.  

Contudo, devemos considerar que a convivência cotidiana pode despertar a curiosidade 

feminina e o desejo de algo mais, que está além da rotina oferecida pela conjugalidade 

tradicional. Então, quando Psiqué, ou as mulheres que vivenciam relações conjugais, se rebela 

e transgride a ordem vigente, surgem os conflitos, pois cada cônjuge tem seus próprios ideais 

de satisfação e plenitude.  

Conforme aponta o mito de Psiqué, um caminho para superar essa situação é a mulher 

assumir a responsabilidade pelos próprios atos e estados interiores; abandonar a ideia de que o 

cônjuge seja o salvador, capaz de trazer solução para todos os problemas que são vivenciados 

na rotina diária; e aproximar-se de seus próprios aspectos masculinos e com eles configurar 

nova dinâmica de vida. De acordo com Neumann (1993),  

 
A característica das “tarefas de Psiqué” é a correlação existente entre os 
componentes eróticos associados primeiro como elementos espirituais masculinos 
inconscientes e, segundo, na compreensão desses componentes com uma maior 
consciência. (NEUMANN, 1993, p. 86). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alma
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No caso das mulheres em geral, os aspectos masculinos estão mais próximos do 

inconsciente coletivo e são representados no mito de Psiqué como as forças da natureza que 

intercedem por ela nos momentos mais difíceis de suas provações. Assim, podemos perceber 

que a ativação dos elementos masculinos propicia uma ampliação da consciencia e das 

perspectivas de vida da mulher, que então poderá se elevar e se relacionar com seu cônjuge 

como uma pessoa mais integrada e completa.  

Além disso, vale destacar que uma das tarefas de sua individuação é equilibrar o valor 

atribuído aos aspectos femininos e masculinos da personalidade e, assim, conquistar energia 

positiva para tornar-se um adulto completo. De acordo com Young-Eisendrath (1995),  

 
Por mais paradoxal que possa parecer, para que a mulher desenvolva um 
relacionamento interno de parceria verdadeira com seu masculino reprimido ou 
animus, ela precisa valorizar sua própria feminilidade. Revalorizar o feminino 
implica em integrar sua própria autoridade e valor, reivindicando sua capacidade e 
sua competência em cuidar e nas relações humanas. (YOUNG-EISENDRATH, 
1995, p. 43). 

 
Diante dessa situação, a mulher pode perceber que não basta a unilateralidade psíquica, 

é preciso caminhar no sentido da completude, unindo opostos e transcendendo aparentes 

limitações, mesmo que esse movimento ocorra com tensões, conflitos e confusões.  

De acordo com as indicações do mito de Psiqué, a superação da situação conflitiva e a 

conquista do equilíbrio psíquico envolvem também a reconciliação de Psiqué e Afrodite, que 

pode ser interpretada como a reconciliação da mulher com seus aspectos femininos mais 

elevados, em uma atitude positiva e amorosa consigo mesma, após ter percorrido o caminho 

dos heróis, passado por inúmeras provas e ampliado sua consciência. (NEUMANN, 1993; 

SPESSOTO, 2007). O mito de Eco também remete-nos à expressão, que em alguns casos 

pode ser repetitiva, mas busca, através da comunicação, o envolvimento erótico, que por sua 

vez pode ser favorável à elaboração simbólica. (FREITAS, 2005). 

A intensidade e a durabilidade das provas e conflitos podem variar muito, na vida 

cotidiana, principalmente no caso de mulheres que assumem diversas atribuições e levam uma 

vida dinâmica, responsabilizando-se, entre outras coisas, pela família e carreira profissional. 

Podem ocorrer casos de mulheres que ficam amarradas em um emaranhado de problemas 

afetivos, ou ainda enroscadas em algum complexo ou questão aflitiva, que retém sua energia 

psíquica, limitando a fluidez de sua vida e a realização de seus ideais. Como ocorre com 

muitas mulheres contemporâneas que, apesar de participarem de vários aspectos da vida 
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social, cultural, política, econômica, nem sempre conseguem transformar essas vivências em 

algo significativo ou mesmo prazeroso. Muitas ficam mais focadas em corresponder às 

expectativas sociais ou mesmo cumprir uma infindável lista de tarefas à serem realizadas que 

não aproveitam o momento presente, nem para aprender com situações desfavoráveis nem 

para desfrutar as situações favoráveis. Sua alma parece estar em algum lugar distante, alheia 

ao que acontece no aqui-agora, impedida de participar ativamente ou mesmo interagir com os 

acontecimentos. 

A palavra alma em grego é chamada de psiquê, o que também pode significar borboleta. 

Isso nos remete a estabelecer um paralelo entre as palavras alma e borboleta. Considerando a 

trajetória de vida da borboleta, incialmente ela é uma lagarta que vive rastejando-se. Em dado 

momento ela expele seu fio, tece um casulo e recolhe-se nele durante algum tempo, para sair 

de lá transformada em borboleta, um ser alado que flutua na brisa do dia em busca do néctar 

das flores.  

Talvez algumas mulheres tenham alma de borbolota, de uma espécie mais caprichosa ou 

mais complexa, que, em seu período de recolhimento, se enrosca nos fios de seu casulo, de tal 

forma que depois tem dificuldade para desvencilhar-se deles. Essas são almas que vivem 

situações arquetípicas e que remetem aos mitos de Eros e Psiqué e também de Narciso e Eco, 

mas, de qualquer forma, precisam de um tempo mais significativo de introspecção e 

recolhimento, para fazerem essa passagem de um estado ao outro, modificar-se, transcender 

suas limitações e viver com outras perspectivas. São almas de diferentes fases ou mesmo 

diferentes faces, que podem se mostrar opostas, mas na verdade parecem ser complementares. 

Nesse sentido, o caminho da inteireza psíquica exige a vivência de todas as fases e faces, com 

seus respectivos aspectos de luz e sombra, assim como a assimilação delas e harmonização de 

sua multiplicidade de possibilidades.  

Cada uma dessas fases ou faces conduz a mulher, que pretende ser fiel a si mesma e 

conquistar melhores condições de vida, a estabelecer mudanças e enfrentar desafios conjugais. 

Nesse caso, ela pode se deparar com a necessidade de fazer escolhas e adotar determinadas 

posturas que, aparentemente, são ousadas ou assustadoras. Segundo Parisi (2009): 

 
Ela pode ter que enfrentar as decepções de um casamento terminado, a necessidade 
de encontrar um novo sentido em sua vida profissional ou a saída de casa dos filhos 
já crescidos. Ou pior, tudo isso ao mesmo tempo, o que não é incomum. Além disso, 
não há modelos coletivos válidos para a mulher de meia-idade que a amparem para 
enfrentar os abalos e mudanças que ocorrem nesta época. Na atualidade observa-se 
uma tendência para prolongar a juventude e manter a aparência, a vitalidade e a 
produtividade no ritmo de sempre ou até mais. Nesta fase da vida também começam 
os sinais do climatério que podem ser desestabilizadores para muitas mulheres. Em 
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nossa sociedade, a juventude é tão valorizada que a mulher a partir dos quarenta e 
cinco anos pode se sentir uma “carta fora do baralho”: se estiver sozinha, ela pode 
sentir que suas perspectivas no “mercado” amoroso diminuíram, o que pode ser um 
golpe para sua autoestima. (PARISI, 2009, p. 31). 

 
De acordo com Parisi (2009), quando a mulher, na busca de identidade, recusa padrões 

culturais que impõem um estado inferior à sua dimensão psíquica, ela precisa: redefinir sua 

realidade anímica; libertar-se de estereótipos sociais masculinos que classificam e restringem 

campos de atuação, de maneira objetiva e muitas vezes unilateral; além disso, reconhecer os 

valores femininos do relacionamento, da continência e da transformação. Dessa maneira, é 

possível identificar o papel do ego no processo de individuação. Ele age como sujeito de 

transformação, à medida que assume a responsabilidade pelas escolhas que faz diante das 

situações que o Self propõe no percurso da existência.  

Podemos perceber que as escolhas que a mulher faz em relação a seu vínculo conjugal e 

à sua vida se refletem no desenvolvimento pessoal. A insatisfação com a relação conjugal 

pode ser vista como o símbolo de uma necessidade de reformulação interna ou externa. 

Contudo, não parece ser tarefa fácil identificar se determinado vínculo conjugal está sendo 

favorável ou desfavorável ao processo de individuação. A permanência na conjugalidade pode 

dificultar muito a expressão individual. No entanto, a separação conjugal pode ser o recurso 

defensivo encontrado justamente para evitar as transformações e desafios no relacionamento 

que poderia promover a individuação.  

Ao refletir e ponderar sobre as relações conjugais, deparamo-nos com envolvimentos 

afetivos intensos, paixões, euforias, promessas de felicidade, fantasias, escolhas difíceis e 

sacrifícios pessoais. Sempre surgem questões complexas que envolvem dilemas e demandam 

grandes investimentos de energia para desatar as amarras e nós, que atrapalham o 

desenvolvimento psíquico. Assim, podemos ampliar a consciência sobre a trama emocional, 

suas verdadeiras motivações, intenções, aspirações, possibilidades; rever posturas e considerar 

novos contornos, novos relacionamentos mais equilibrados e favoráveis ao processo de 

individuação.  
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3.  Fios de linhas que se laçam e entrelaçam... assim se forma o enlace 

 

No enlace surge o casal, formado por linhas unidas, enroladas, emaranhadas, amarradas, 

“enosadas”... sua configuração é sempre dinâmica e pode se formar com diferentes graus de 

harmonia e fluidez e também com diferentes possibilidades de relação e transformação. 

Olhando de perto, percebemos que casamento não é um estado, é um movimento, duplo e 

contínuo, começa com uma forte energia psíquica em direção a desejos, fantasias e 

expectativas mais ou menos conscientes em relação ao outro idealizado; ao longo do tempo, 

transcende limites, aproxima aspectos opostos, transforma as relações e as pessoas 

envolvidas; nesse sentido, algumas vezes ele pode parecer caótico, outras direcionado, outras 

vezes centrado...  

Apesar das diferentes possibilidades de configuração, a conjugalidade pode ser 

abordada como uma forma comum de as pessoas se aproximarem em busca de apoio mútuo, 

seja material ou emocional, formal ou informal, duradouro ou casual. Neste capítulo, 

apresentaremos alguns importantes aspectos que influenciam essa configuração, suas relações 

e transformações, especialmente sob perspectiva da mulher.  

Considerando o aspecto social, histórico e cultural, notamos que nem sempre os 

vínculos conjugais representavam uma união amorosa ou afetiva, como vemos hoje em dia. 

Houve períodos em que as uniões eram formadas por casamentos arranjados que visavam 

interesses econômicos, políticos ou sociais. Em consequência, cabia aos cônjuges acatar a 

decisão de suas famílias e cumprir com sua parte no acordo. Na vida doméstica, poderia 

despontar uma relação amorosa entre o casal, mas dificilmente havia o arrebatamento 

amoroso, próprio de quando se reconhece na outra pessoa a contraparte de sua alma. Havia 

uma distinção entre o que se considerava um casamento e o que se considerava um caso 

amoroso que visa o prazer. Então, quando o prazer acabava também acabava o caso amoroso. 

Já o casamento era uma preocupação primordial, pois ele era um compromisso para a vida 

toda, era o reconhecimento simbólico da nossa identidade. (CAMPBELL, 2008).  

No Brasil, até meados do século XX, os relacionamentos conjugais eram contratos 

estabelecidos entre as famílias dos cônjuges, com objetivo de servir ao bem-estar da família e 

da sociedade. Havia regras específicas que norteavam o comportamento das pessoas e 

limitavam as expressões individuais e afetivas. (ARAÚJO, 2002; DEL PRIORE, 2006). 

 Segundo Bassanezi (2008), no Brasil da década de 1950, o vínculo conjugal era 

considerado muito importante. Na ideologia da época, as mulheres deveriam dedicar suas 
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vidas ao casamento, à maternidade e às tarefas domésticas. Assim, assumiam integralmente a 

responsabilidade pela união familiar, felicidade conjugal e satisfação de seus maridos. O 

poder e a autoridade ficavam a cargo dos homens, que eram os responsáveis pelo sustento da 

esposa e dos filhos. As mulheres temiam ficar solteiras ou serem desquitadas, porque 

sofreriam preconceitos; precisariam preocupar-se com seu sustento ou aceitar o fato de serem 

consideradas um peso para sua família de origem; e, além disso, não lhes seria socialmente 

permitido vivenciar relações sexuais ou romances ocasionais.  

 Atualmente, o modo de ser casal é definido por cada par. Há diversas formas de 

vínculos conjugais, que variam quanto à formalidade e configuração social; todos parecem ser 

pautados por uma espécie de contrato conjugal que contém as expectativas, preferências, 

valores e combinações acerca de como a relação será estabelecida e quais os aspectos 

fundamentais para cada cônjuge. Os contratos conjugais são moldados por determinantes 

individuais, objetivos e subjetivos, que são em parte conscientes e em parte inconscientes. Os 

conteúdos inconscientes mais atuantes nessa dinâmica são os arquétipos da anima e do 

animus e os complexos parentais e culturais. Portanto, eles também são moldados por 

determinantes coletivos que envolvem aspectos econômicos, sociais, culturais, de classe e 

gênero. Entre eles podemos destacar: a maneira como a sexualidade é vivida nos dias atuais; a 

emancipação feminina e suas mudanças; a ênfase dada ao amor romântico na formação dos 

casamentos; a religiosidade; a intensificação do individualismo em detrimento do familismo; 

a flexibilidade em relação aos papéis de gênero e as atitudes das pessoas em relação aos 

antagonismos sociais, tais como permanência versus apelo ao novo, monogamia versus 

permissividade, vida em família versus realização individual. (JABLONSKI, 2003). 

 Em decorrência de tais determinantes, as relações afetivas, conjugais e sociais 

transformam-se em sua essência e interferem nas perspectivas de vida das pessoas (ARIÉS e 

BÉJIN, 1985; BIASOLI-ALVES e MENDES, 2000; GIDDENS, 2000; VIEIRA, 2005). 

Podemos observar que o casal é confrontado por duas forças paradoxais, ou seja, pelas 

tensões entre desejos de viver projetos conjugais e, ao mesmo tempo, desejo de autonomia. 

(FERES-CARNEIRO, 1998). Nesse sentido, os vínculos conjugais são carregados de 

expectativas, são vistos como algo que deve durar a vida toda e proporcionar um ideal de 

felicidade, em que o amor e a sexualidade são fundamentais. (ARAÚJO, 2002). Ao mesmo 

tempo, a durabilidade parece ser algo polêmico, pois os desenvolvimentos econômicos e 

técnicos intensificam o individualismo e a competição, e levam as pessoas a negligenciar e 

reprimir no inconsciente os valores morais da solidariedade; essas influências culturais 

acentuam a procura pelo novo e a consequente rejeição do antigo. (ZOJA, 2005). 
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Aprofundando a análise sobre a fragilidade dos vínculos afetivos, apresentaremos a visão de 

autores que abordam a questão. 

Carotenuto (2005) questiona a durabilidade e a normalidade nos vínculos conjugais. Ele 

entende que as condições conjugais apontadas como normais pelo senso comum – um amor 

que dura uma vida, os dois parceiros que envelhecem juntos, continuando a amar-se – são tão 

raras que constituem uma anomalia. Para se configurar uma norma, aplicada às questões do 

amor, seria necessário um conjunto de regras demasiadamente fortes e embaraçosas para 

todos os campos. A única regra geral que se pode esperar é que os fatores que contribuem para 

a escolha do par afetivo e da durabilidade da união conjugal são a ternura, o afeto, o 

investimento emotivo, e estão ao lado de aspectos sombrios da personalidade. Portanto, 

conteúdos destrutivos podem estar ocultos no vínculo sentimental, aparecendo apenas em 

ocasiões inesperadas e violentas.  

 
O amor que une os amantes liga indissoluvelmente as partes “doentes” dos dois 
indivíduos. Por isso podemos dizer que a relação de casal apresenta aspectos 
delinquenciais que, se reforçados por um particular contexto ou por uma disposição 
patológica de ambas as pessoas, podem fazer emergir de modo dramático as zonas 
de sombra. (CAROTENUTO, 2005, p. 17). 

 

Notamos, então, que os relacionamentos conjugais podem ser formados por diversos 

fatores ocultos e sombrios, que contribuem para a instabilidade do casal, promovendo 

questionamentos quanto à qualidade do vínculo e também promovendo desencontros e 

separações.  

Analisando a situação da sociedade contemporânea, Bauman (2004) aponta a frouxidão 

como a principal característica das relações afetivas do século XXI. A fragilidade dos vínculos 

humanos inspira sentimentos de insegurança e desejos conflitantes de apertar os laços e ao 

mesmo tempo mantê-los frouxos.  

Esse mesmo autor destaca os fatores que influenciam os comportamentos cotidianos 

contemporâneos dos casais: busca pelo sentido; presença frequente de recursos tecnológicos 

que proporcionam conforto e tranquilidade; crença no amor como oásis em um mundo trágico 

e violento; relações estabelecidas como uma rede computacional; imprevisibilidade das 

relações; queda da distinção entre o regular e o contingente; traição; relacionamentos de 

bolso, que podem ser usados quando as partes bem entenderem; cartão de crédito como forma 

de antecipação da satisfação; subordinação do amante e opressão do amado.      

As relações oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como afirmar quando um se 

transforma no outro. (BAUMAN, 2004). Parece que a dor e a satisfação são proporcionais ao 
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investimento feito. Por isso, torna-se difícil escolher entre investir na relação com o parceiro 

atual ou correr os riscos de um novo relacionamento que poderia (ou não) ser mais promissor.  

Esses fatores denotam que atualmente o ser humano parece ser ávido por relacionar-se. 

Contudo, ao mesmo tempo que busca uma relação e repudia a solidão, não abre mão de sua 

liberdade. Na prática cotidiana dos relacionamentos afetivos, busca-se o outro pelo horror à 

solidão, mas mantém-se esse outro a uma distância que permita o exercício da liberdade. 

Portanto, configura-se um novo modelo de relação amorosa: é a relação líquida, frouxa. 

Graubart (2006) ressalta que a sociedade contemporânea globalizada se caracteriza por 

ser exagerada, acelerada, competitiva e descartável. A mídia oferece um cenário distorcido, 

vende afetividade de forma banalizada e acentua a exibição de corpos exuberantes e figuras 

estereotipadas de homens e mulheres, que se apresentam como uma espécie de modelo de 

consumo e que são esvaziadas de sua interioridade e privadas da individualidade.  

A disposição das pessoas para o relacionamento afetivo sofre impactos, o grande 

volume de informação e os encontros virtuais engolem com voracidade a possibilidade de 

relacionamentos férteis, e o ser humano é levado a sentir pseudonecessidades e 

pseudodesejos. Então, envolvido pela dinâmica do transitório, de ser reflexivo passa a 

autômato de práticas descartáveis e consumidor de imagens estereotipadas, muitas vezes 

permanece inconsciente de seus próprios processos psíquicos internos e não desenvolve 

autoconfiança suficiente para assumir compromissos e enfrentar possíveis rejeições; assim ele 

sustenta a ética do provisório – a qual refere um conjunto de valores passageiros e tenta 

estabelecer entre eles uma ordem que os justifique.  

Esse mecanismo parece diminuir o impacto da perda do encanto do outro, contudo 

diminui também a chance de ocorrerem encontros efetivos. Predominam personas que 

engendram essa sociedade do espetáculo. Sendo inconscientes de sua própria essência, optam 

por relacionamentos compulsivos e superficiais, que alternam a necessidade de amar e 

abandonar, até que se sintam capazes de se desarmar e estabelecer contato com suas 

demandas de alma.    

Podemos pensar que as mulheres que apresentam excessiva dependência afetiva de seus 

vínculos conjugais podem estar se relacionando com os parceiros de maneira estereotipada e 

impessoal, apoiando-se neles compulsivamente, até como um meio de evitar relações mais 

profundas e verdadeiras, que envolvem o confronto com seus próprios aspectos psíquicos 

negligenciados.  

Os vínculos conjugais que são apoiados fundamentalmente na persona e marcados por 

referenciais de instituições sociais inibem expressões de aspectos da personalidade que ainda 
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podem estar pouco desenvolvidas, porém não evitam que eles venham à tona e sejam 

confrontados na relação do casal. Nesse sentido, podem estar presentes diversos fatores 

sombrios, que promovem tensões, conflitos e rompimentos das relações.  

De modo geral, a sociedade parece agir de forma ambivalente em relação aos vínculos 

conjugais, pois os estímulos são a favor de uma união efetiva e prolongada entre duas pessoas 

e, ao mesmo tempo, promovem sua ruptura. Entretanto, parece que prevalecem os fatores que 

promovem a conjugalidade, pois, a despeito de todas as forças contrárias, os vínculos 

conjugais ainda permanecem como elemento estruturante da sociedade e das personalidades.  

Dados do IBGE (2010) reafirmam essas informações e indicam que tem crescido o 

número de registros de casamentos e recasamentos realizados no Brasil. Nos períodos de 1998 

a 2008, observou-se um declínio de 4,9% no número de separações consensuais, mas as 

separações judiciais não consensuais tiveram a tendência inversa. Comparando-se os anos de 

2007 e 2008, nota-se um aumento de 4,5% no número de casamentos, que pode ser devido à 

valorização da união conjugal ou melhoria no acesso aos serviços de justiça nesse período. 

Vale destacar que as separações judiciais de natureza não consensual são, na maior parte dos 

casos, requeridas pela mulher.  

Os dados podem indicar que os vínculos conjugais são vistos como algo que deve ser 

administrado por cada casal. De qualquer maneira, a possibilidade, ao menos remota, de fazer 

escolhas pode promover maior reflexão e ampliação da consciência. Essa condição tende a ser 

encarada como uma escolha exclusivamente consciente. Contudo, devemos levar em 

consideração o encontro dos parceiros, como também as interferências que o casal sofre e que 

são advindas dos pais, familiares, amigos, sociedade, acontecimentos históricos, tendências 

culturais, levando-se em conta sempre os aspectos inconscientes, tais como os mecanismos de 

projeção, os arquétipos da anima e do animus. (PARDAL e BASSIT, 2008). 

Podemos pensar que os vínculos conjugais subentendem uma interação que pode variar 

em termos de qualidade e quantidade de envolvimento, dependendo do nível de 

autoconhecimento de cada um dos cônjuges e da influência que eles recebem de fatores 

objetivos e subjetivos. Enfocando a condição da mulher em relação aos vínculos conjugais, 

notamos que há certas particularidades em seu dinamismo psíquico que merecem observação.  

Jung (1997) observou que algumas pessoas têm uma personalidade relativamente 

simples e são envolvidas por outras com personalidades mais complexas. As pessoas 

envolventes se caracterizam por serem dotadas de muitas facetas e capazes de exercer certo 

fascínio nas personalidades mais simples. As pessoas envolvidas se caracterizam por serem 

menos divididas e, muitas vezes, se sentirem presas pelas envolventes, quando então 
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dedicam-se inteiramente a elas e podem até negligenciar outros interesses. Essas 

personalidades parecem buscar um no outro aquilo que cada um sente falta. Diversos conflitos 

daí decorrem, e, quanto mais o envolvido tentar se agarrar ao envolvente, mais este tentará 

escapar do vínculo estabelecido entre eles.  

Essa análise da dinâmica dos vínculos conjugais pode ser aplicada ao caso das mulheres 

que vivem intensos conflitos em seu relacionamento, passam por grandes sofrimentos e se 

sentem confusas e paralisadas perante o problema, dependentes afetivamente dos vínculos 

conjugais. Para um melhor entendimento, é preciso levar em consideração a questão de 

gênero, a trajetória de desenvolvimento e o contexto histórico e cultural. Assim, podemos 

pensar que, em função de certas circunstâncias ou etapas da vida, elas são envolvidas por seus 

parceiros que têm uma personalidade mais ampla, o que pode ser passageiro e mutável, mas 

também pode durar um longo período e comprometer outras áreas da vida.  

Ainda de acordo com Jung (2007b), durante muitos anos as mulheres ocuparam um 

papel submisso em relação aos homens. Essa situação parece estar mudando por força de uma 

compensação psíquica coletiva, que age por “canais subterrâneos” e mina os casamentos. 

Estabeleceu-se um conflito entre o desejo das mulheres de se casarem e essas forças psíquicas 

compensatórias que são contrárias ao casamento.  

 
Portanto, se a mulher de hoje, consciente ou inconscientemente, afrouxar a firme 
consistência do matrimônio, por sua independência psíquica e econômica, isso não 
quer dizer que o faz por mero capricho pessoal, mas impelida pela vontade de toda a 
espécie humana que a transcende e faz dela, como mulher individual, seu 
instrumento. (JUNG, 2007b, p. 123). 

  

Essas forças coletivas associadas a características individuais podem interferir nos 

relacionamentos conjugais e abalar os vínculos estabelecidos entre o casal. Para algumas 

mulheres, intensifica-se o conflito entre aderir ao relacionamento conjugal ou rebelar-se 

contra ele. Algumas podem estar mais envolvidas com o ambiente familiar e conjugal, outras 

mais envolvidas com o mundo externo ao lar. De modo geral, nota-se que há o desejo de 

preservar os vínculos conjugais e familiares, mesmo enfrentando diversos problemas, tais 

como diferenças pessoais entre os cônjuges; e há ainda o desejo de corresponder às 

expectativas sociais com relação a sua reputação, que pode estar em risco de ficar 

comprometida devido a alguma característica ou condição de seu relacionamento conjugal, 

aparentemente indigna diante dos olhos da sociedade.    

Ainda de acordo com Jung (2007b), esse conflito pode ser identificado, por exemplo, 

nos casos de esposas que foram traídas pelo marido e vivenciam um conflito interior entre o 
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desejo de preservar o vínculo conjugal, mesmo que para isso seja preciso aceitar ou perdoar 

tal atitude do cônjuge, correndo o risco de sofrer recriminações sociais; ou corresponder às 

expectativas sociais em relação à postura das mulheres, que determina que as mulheres traídas 

devam optar pela separação conjugal, pois esta seria a única atitude digna e correta para casos 

de infidelidade. Outro exemplo deste tipo de conflito são os casos de mulheres muito 

ciumentas que podem estar presas à ideia de que o marido é o bode expiatório, visto como 

leviano e culpado por suas infelicidades. Essa situação pode mascarar o conflito interior de 

algumas mulheres, que têm desejos de realizarem-se plenamente como pessoa e ao mesmo 

tempo se veem presas a padrões sociais de conduta sexual e afetiva limitada a um único 

parceiro, ou a uma vida limitada aos cuidados do lar e da família.   

Ampliando a visão sobre as perspectivas amorosas da mulher contemporânea, Moraes 

(1994) desenvolveu um estudo reflexivo, com mulheres jovens, de classe média e com 

formação universitária. Identificou que as mulheres entrevistadas também percebem grandes 

mudanças na maneira como a sociedade encara o relacionamento amoroso e os vínculos 

conjugais, entre as gerações passadas e o momento atual.  

As mulheres que participaram desse estudo se veem com maior grau de autonomia e 

liberdade para traçarem seu futuro, contudo estão incertas de conseguirem realização afetiva, 

que é apontada como fundamental para a vida plena. Para elas, os relacionamentos não têm 

perspectivas de longo prazo, o que permite romper relações insatisfatórias na busca de outras 

compensadoras. No entanto, essa brevidade não é bem vista, quando é motivada por medo de 

envolvimento ou fuga de dificuldades.  

As escolhas que envolvem relações afetivas estão sendo cada vez mais influenciadas 

por fatores internos e subjetivos do que por fatores externos, na medida em que a igualdade 

entre os sexos vai sendo conquistada nas esferas econômica, social e sexual. Assim, os 

vínculos conjugais não poderão se sustentar na tradicional divisão de trabalho e oferta de 

continência para a vida sexual. Busca-se um relacionamento afetivo baseado em autêntico 

interesse partilhado. Para garantir a qualidade da relação, é preciso investimento afetivo 

intenso para desenvolver forte senso de valor pessoal, capacidade de conviver com as 

diferenças, capacidade de suportar a vulnerabilidade da verdadeira entrega afetiva e, na 

medida do possível, minimizar as projeções mútuas.   

 Analisando a postura das mulheres frente aos relacionamentos afetivos, Moraes (1994 e 

2000) considera que, apesar de todas as transformações sociais, há mulheres que são vistas 

como afetivamente dependentes do homem e que parecem estar esperando um homem 

salvador. Esperam, então, alguém que as poupe de uma rede de problemas que dizem respeito 
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a elas enquanto pessoa, enquanto ser que pensa, que tem seus objetivos e pode trabalhar para 

realizá-los.  
Muitas mulheres ainda acham que um homem possa dar conta de sua realização na 
vida, isentando-as da necessidade de buscá-la por si mesmas. Ainda está presente, na 
mulher, a ideia de que o homem possa salvá-la financeiramente, ou, então, da 
solidão, ou mesmo que a tire da casa paterna. Mesmo as que têm condições de sair 
sozinhas podem sentir que algo está faltando [...]. (MORAES, 1994, p. 38).  

 

 A autora identifica dois grupos distintos de mulheres. O primeiro grupo é formado por 

aquelas que fingem uma submissão inicial a seus companheiros, fingem que não percebem 

situações desagradáveis e suportam as adversidades; entretanto, quando o vínculo afetivo está 

mais solidificado, elas vão assumindo o controle da relação, mas mantêm o homem na ilusão 

de que é ele quem está no poder; assim, elas são vistas como mulheres que pagam qualquer 

preço para manter o relacionamento e conseguem relações duradouras por longos períodos de 

tempo. O segundo grupo é formado por mulheres que estabelecem relações afetivas mais 

autênticas, que não envolvem questões de divisão de poder; nessas relações, o casal 

compartilha as dores e alegrias; além disso, aborda de maneira clara os limites e 

possibilidades de cada um; atualmente essas mulheres são vistas como mais sofredoras do que 

as do primeiro grupo, pois elas têm mais dificuldade de encontrar um companheiro que aceite 

viver sem a ilusão do domínio.    

As mudanças de papéis frente à sociedade exigem da mulher disponibilidade interna e 

individual. Mesmo considerando as mudanças sociais e culturais das últimas décadas, os 

avanços tecnológicos dos métodos contraceptivos e dos eletrodomésticos; as possibilidades de 

inserção nos ambientes acadêmicos e no mercado de trabalho; o acesso à vida pública e 

política; a globalização e o acesso a maior quantidade de informações; fatores esses, entre 

outros, que têm contribuído para ampliar as possibilidades de realização pessoal da mulher 

contemporânea, parece que, assim como ocorria no passado, muitas mulheres ainda se sentem 

inseguras fora de uma relação conjugal. Ocorre que mesmo quando vivenciam um casamento 

insatisfatório e têm a possibilidade aparente de romperem o vínculo e serem independentes e 

felizes, algumas mulheres apresentam dificuldades e se sentem dependentes afetivamente.  

Entendemos que essa dependência pode ocorrer, em parte, devido ao fato de o ser 

humano ter por característica a dependência de outras pessoas para se realizar na vida. Essa 

condição pode ser criativa e promover o desenvolvimento; contudo, se houver excesso de 

dependência, limitará as possibilidades e poderá levar ao desenvolvimento de patologias, 

fixações e compulsões a repetição. Isso pode estar associado ao abandono e trazer a ameaça 

da solidão, que, de acordo com estudos de Roazzi, Federicci e Carvalho (2002), é considerada 
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um dos principais medos do ser humano, sendo mais temido por mulheres do que por homens.  

Manter uma relação íntima e criativa com uma pessoa parece ser algo complexo, que é 

conquistado com sacrifícios. A consciência das dificuldades implícitas nessa situação, aliada à 

necessidade de uma companhia segura e permanente, pode levar a um forte sentimento de 

medo em relação à solidão. Isso nos faz lembrar os versos da música “A Dança da Solidão”, 

de Paulinho da Viola:   

Solidão é lava que cobre tudo 
Amargura em minha boca 
Sorri seus dentes de chumbo 
Solidão palavra cavada no coração 
Resignado e mudo 
No compasso da desilusão 
Desilusão, desilusão 
Danço eu dança você  
Na dança da solidão. 
(Dança da Solidão – Paulinho da Viola) 

 
Esse trecho da música retrata o lado sombrio da solidão. Assim, podemos entender que 

o medo da solidão afetiva se refere não apenas à consciência que um indivíduo tem de estar 

sozinho, mas vem acompanhado de um sentimento de desamparo e de uma carência de 

alguém que possa proporcionar apoio.  

Para algumas pessoas, essa condição é extremamente dolorosa, ocasiona sentimentos 

negativos, lembranças inconvenientes e autodepreciação. Poderá levá-las a buscar 

compulsivamente um parceiro, mesmo que para isso tenham de abrir mão de outros desejos e 

enfrentar convenções tradicionais. Assim também, o vínculo conjugal é tido como um meio 

de proteção contra esses sentimentos negativos associados à solidão afetiva. (DIAS e ALVES, 

2004). 

De acordo com Moraes (1994), o medo é apontado pelas mulheres como um dos fatores 

que as impedem de buscar, encontrar e manter o que poderia trazer-lhes realização afetiva. 

Esse medo aparece de muitas maneiras, entre elas destaca-se o de ficar sem um par afetivo 

para participar de atividades sociais e enfrentar constrangimentos devidos ao fato de não 

corresponder as expectativas sociais. De acordo com a autora: “O medo de não encontrar 

outra pessoa faz com que ela permaneça no relacionamento. Até a impede às vezes de colocar 

francamente seus pontos de vista por medo de perder o parceiro”. (MORAES, 1994, p. 59). 

A mesma autora identifica outros fatores relacionados ao medo, que também 

comprometem a busca da felicidade afetiva das mulheres, entre eles o medo de entrar em uma 

relação e perder o equilíbrio por envolver-se muito profundamente com o parceiro; o medo de 

se deixar influenciar demasiadamente por outra pessoa por desconhecimento das próprias 
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expectativas; o medo de não suportar frustrações afetivas devido à fragilidade emocional. Há 

também casos de pessoas que se mantêm em relações insatisfatórias por não acreditarem que 

seja possível alcançar a felicidade; então racionalizam essas vivências e toleram as frustrações 

afetivas como uma maneira de pagarem o preço por obterem certos ganhos nas relações 

conjugais. 

Podemos entender que algumas mulheres creem que os vínculos conjugais podem lhes 

proteger da solidão, que para elas é algo assustador. Por isso, apesar da insatisfação, algumas 

mulheres procuram manter o relacionamento, mesmo que para isto precisem se apoiar em 

estratégias de controle, flexibilizar padrões de conduta e fazer grandes sacrifícios.   

Garcia e Tassara (2001) analisaram as estratégias de enfrentamento para a manutenção 

do vínculo conjugal e superação ou minimização de conflitos do cotidiano conjugal, utilizadas 

por mulheres casadas há mais de quinze anos e pertencentes a estratos econômicos médio e 

alto. Entre as mulheres entrevistadas prevaleceu o uso de estratégias diretas ou o uso 

combinado de estratégias diretas e indiretas. Em alguns casos enfatizou-se o uso de estratégia 

indireta, principalmente o silêncio ou o adiamento da busca de solução dos problemas. Isso 

parece envolver a adoção de um padrão de comunicação paradoxal no qual os cônjuges, ao 

mesmo tempo que comunicam, evitam comunicar. 

Reforçando a importância atribuída à qualidade da comunicação nos vínculos afetivos, 

Giddens (2000) apresenta a ideia do “relacionamento puro", baseado na igualdade de direitos 

e na comunicação emocional, que propicia recompensas e favorece a manutenção do vínculo. 

Esse tipo de relacionamento tem uma dinâmica completamente diferente dos tipos mais 

tradicionais de laços sociais, pois depende de processos de confiança ativa que envolve a 

abertura de si mesmo para o outro. Assim, a franqueza é uma condição básica da intimidade, e 

a qualidade da relação está fundamentada na igualdade de direitos e obrigações, desejos e 

pontos de vista. Desenvolve-se a confiança por meio da conversa, ou diálogo franco, e é isso 

o que basicamente faz o relacionamento funcionar.  

Hernandez e Oliveira (2003) corroboram essa ideia e ressaltam a importância de 

despender algum esforço para manter as relações conjugais que têm como principais 

componentes a intimidade comunicativa e a excitação física.  

Destacando-se os aspectos relacionados à comunicação estabelecida nos vínculos 

conjugais, os estudos de Gimael (2008) indicam que as expressões emocionais positivas ou 

negativas favorecem o encontro e a proximidade do casal. Pois, facilitando o diálogo, criando 

maior intimidade, tirando máscaras, facilitam-se a conjugalidade e ao mesmo tempo o 

processo de desenvolvimento pessoal e conjugal. A autora destaca a importância da 
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individualidade e do desenvolvimento pessoal para o estabelecimento do diálogo, no contexto 

relacional: 

Não há diálogo na unilateralidade. Sem a disponibilidade para a compreensão de que 
cada um é um, para a aceitação das diferenças existentes, é impossível a 
comunicação. O encontro entre homem e mulher ficará facilitado quando ambos 
aceitarem seus próprios valores, masculinos e femininos, e não se envergonharem de 
afirmá-los diante do outro. (GIMAEL, 2008, p. 24). 

 

Apesar dos benefícios oferecidos pela comunicação utilizada como recurso para manter 

os vínculos conjugais, as relações podem ser rompidas por fatores que independem da 

vontade e do esforço pessoal. Isso pode parecer bastante ameaçador, especialmente para 

algumas mulheres que se veem dependentes, emocionalmente ou materialmente, de seu 

cônjuge.  

Com relação à separação conjugal, Parisi (2009) desenvolveu um estudo que teve como 

objetivo a compreensão da separação amorosa, vivenciada pela mulher de meia-idade. 

Identificou que a dor da separação era expressa de diferentes maneiras pelas mulheres; 

contudo todas apresentaram a sensação de perda da identidade.  
 

A separação denunciava, de um lado, aspectos importantes da personalidade que 
tinham sido negligenciados ou permanecidos subutilizados durante o casamento e, 
de outro, “a perda do eu” foi sentida especialmente no processo de desorganização 
vivenciado com a ruptura do vínculo. (PARISI, 2009, p. 242).  

   

O sentimento de perda está associado principalmente ao que foi projetado no parceiro e 

no vínculo conjugal. Há situações em que o vínculo conjugal se sustenta por haver o sacrifício 

do desenvolvimento individual de um ou de ambos os parceiros, que pode ocasionar a 

repressão e não conscientização de partes da personalidade.  
 

O “nós”, símbolo da coniunctio, é projetado na conjugalidade: são os planos e 
projetos em comum, o que foi construído e investido na parceria. Quando se perde o 
“nós” que ainda está depositado naquele relacionamento, perde-se a conexão com o 
outro interior e com o simbolismo da coniunctio, da união dos opostos que era 
vivida concretamente na parceria. A solidão é vivida intensamente nesta dinâmica, 
pois se perdeu a conexão com o Self. (PARISI, 2009, p. 242). 

 

Observou-se no trabalho de pesquisa dessa autora que os vínculos estabelecidos nos 

casamentos, que exigiam sempre alguma parcela de dependência mútua, podem ter sido 

baseados em uma simbiose em grau maior ou menor. Se essa simbiose for vivida de modo a 

não permitir as fases de afastamento, naturais ao relacionamento, a relação se cristaliza e 

sufoca os cônjuges, pois não há a vivência dos ciclos de fins e recomeços que vivificam as 

relações amorosas, então pode haver um impedimento para a individuação. Isso pode ser 
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expresso pela dificuldade de um dos cônjuges em colocar limites e dizer não, retratando a 

manutenção de uma relação aparentemente harmoniosa, mas simbiótica. O rompimento desse 

tipo de relação pode gerar sentimentos de desamparo e perda da relação de dependência que 

oferecia proteção e confirmação do próprio valor. Contudo, enfrentar a dor da separação, o 

sentimento de solidão e desamparo, consequentes à saída da fusão, conscientizar-se da raiva 

que foi silenciada e que permaneceu na sombra de um relacionamento simbiótico podem ter 

um efeito transformador e curativo para a personalidade, promovendo uma experiência de 

iniciação pelo resgate de potenciais que ficaram projetados no parceiro.  

Podemos notar que a estrutura dos vínculos conjugais proporciona condições 

aparentemente favoráveis às pessoas com grande necessidade de afeto íntimo, pois tem como 

objetivo comum, unificador e conciliador, satisfazer as necessidades emocionais do casal. No 

entanto, parece que amor e sofrimento são duas dimensões inerentes ao envolvimento afetivo. 

Por mais que se busque evitar a dor, sempre existem áreas de inconsciência. E as projeções, 

que parecem ser inevitáveis, constituem um dos principais fatores da atração conjugal. 

  Isso nos leva a pensar que há certas necessidades humanas que só o amor pode suprir, 

sugerindo que as relações afetivas conjugais sejam uma vivência de natureza arquetípica. 

Portanto, parece que este é o limite da autossuficiência, isto é, por mais que se busque a 

autonomia, depara-se com a necessidade de estabelecer relações intensas, nas quais seja 

possível viver todas as situações que o vínculo propicia.   

Considerando a influência dos arquétipos nos relacionamentos conjugais das mulheres, 

notamos que os vínculos conjugais podem surgir com as paixões. Estas podem surgir por 

projeção do animus em um homem, que então passa a ser considerado o parceiro ideal, capaz 

de realizar seus sonhos e fantasias em torno da conjugalidade. 

De acordo com Benedito (1996), a idealização do parceiro conjugal é algo que está 

sempre presente, em maior ou menor grau. Nessa mesma medida, ocorrerá a decepção, 

quando as idealizações se confrontarem com a realidade da personalidade do outro.  

Para essa mesma autora, a manutenção das projeções parece estar diretamente associada 

com as defesas psíquicas. Os mecanismos responsáveis pelas projeções podem ter se instalado 

de forma criativa, promovendo um confronto com o inconsciente que pode estar a serviço do 

desenvolvimento dos parceiros; ou de forma defensiva, a serviço da manutenção de neuroses. 

A manutenção das projeções e idealizações do cônjuge, mesmo diante de realidades 

contrárias, gera um clima de decepção, desconfiança e confusão em relação à identidade do 

cônjuge e da própria identidade.  

De acordo com Von Franz (1992), quando há uma forte projeção amorosa, parte da 
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personalidade é transferida para o ser amado; então ocorre a projeção da imagem interior do 

companheiro, do animus ou da anima. Esse fenômeno se processa de maneira dupla: é sentido 

como uma “flechada”, caracterizada pela irrupção de um complexo autônomo que vem do 

inconsciente, trazendo mudanças psíquicas na personalidade; ou como a “perda da alma”, 

caracterizada como uma dependência total da presença do ser amado, como se a alma 

estivesse com o outro e, portanto, na sua ausência tende a sentir grande desânimo.  

A forma como cada pessoa lida com essa situação pode variar de acordo com sua 

história de vida e referencial psíquico. Alguns encontram esperança que mobiliza o reencontro 

do casal, o amadurecimento de sua personalidade e a ampliação da consciência. Contudo, há 

casos em que o indivíduo se encontra vinculado a idealizações e soluções mágicas, que se 

transformam em armadilhas e prisões nas quais se tenta alcançar um sonho perdido, ou provar 

que o outro é um traidor. Essas podem ser desencadeadas por ansiedades inconscientes e 

manifestações de desordens narcísicas, nas quais a pessoa procura se defender do sentimento 

de vulnerabilidade ao abandono, à rejeição e à desvalorização. Personalidades com desordem 

narcísica não suportam a intimidade com os outros e consigo, mesmo porque temem a 

vulnerabilidade diante do outro e diante de si próprias; assim, estão constantemente na 

expectativa do caos, podendo recorrer a qualquer recurso para evitá-lo.  

Vale ressaltar que a paixão atualiza aspectos narcísicos não elaborados, gerando 

comportamentos regressivos, sem elaboração simbólica. Nesse tipo de relacionamento há uma 

dependência patológica entre o casal; o parceiro é alvo de forte projeção psíquica e assim é 

destituído de sua identidade pessoal. Nos momentos de crise, quando as expectativas dos 

parceiros são frustradas, abre-se um caminho para a transformação da relação. 

O termo narcisismo nos remete ao mito de Narciso e Eco, que retrata simbolicamente 

uma forma típica e complementar de concentração unilateral de libido na relação Eu-Outro.  

Uma das versões desse mito, relatada por Brandão (2008) e Graves (2004), conta que 

Narciso é um belo jovem, filho do rio Cesifo e da ninfa Liríope. Por acasião de seu 

nascimento, seus pais consultaram o oráculo Tirésias para saber qual seria o destino do 

menino, cuja beleza era descomedida e poderia ser apontada como uma afronta aos deuses. A 

resposta foi que ele teria uma longa vida, se nunca visse a própria face.  

Quando Narciso se torna adulto, muitas moças e ninfas se apaixonaram por ele. No 

entanto, nenhuma delas consegue obter a atenção de Narciso, que se mantém insensível a 

todas elas. Entre as mais apaixonadas está a ninfa Eco.  
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Eco é uma linda ninfa dos bosques e dos montes, onde passa muito tempo se divertindo. 

Ela adora a própria voz e também adora falar, é prolixa e sempre quer dar a última palavra em 

qualquer conversa ou discussão.  

Em certa ocasião, a deusa Hera desconfia, com razão, que seu marido Zeus 

frequentemente se diverte com as ninfas no mundo dos mortais, então decidiu prendê-lo no 

Olimpo. Para poder escapar, Zeus solicita que Eco tente distrair Hera com sua tagarelice 

invencível, enquanto ele faz seus passeios amorosos. No início, a estratégia é bem-sucedida, 

porém Hera – a defensora dos amores legítimos – descobe o que está acontecendo. Então, 

castiga Eco a não mais falar livremente. A partir daquele momento, Eco só conseguiria repetir 

os últimos sons das palavras que ouvisse.  

Certo dia, Eco, passeando pelos bosques, avista seu amado Narciso perdido. Ela limita-

se a segui-lo, sem ser vista. Ele estava procurando por seus amigos de caçada e então começa 

a gritar:  "Tem alguém aqui?". Ao que obtém apenas a resposta: "Aqui, aqui, aqui…".  

Narciso clama a quem respondia para que saísse de seu esconderijo. Eco aparece-lhe e, não 

podendo expressar-se muito bem com as palavras, usa as mãos para, com seus gestos, 

demonstrar o grande amor que lhe devota. Narciso imediatamente rejeita a bela ninfa, assim 

como faz com todas as outras ninfas e mortais que se apaixonam por ele.  

Por ter sido tão friamente rejeitada, a apaixonada Eco fica muito amargurada e se isola 

de todos, deixa de se alimentar e definha, transforma-se em um rochedo capaz apenas de 

repetir os sons finais do que se diz.  As outras ninfas, inconformadas com a atitude de 

Narciso, pedem vingança a Nêmesis, que condena o jovem a “amar um amor impossível”.  

 

 

Foi então que Narciso, depois de uma caçada num dia muito quente, debruça-se sobre o 

Narciso e Eco (1629-1630), de Nicolas Poussin 
 - Figura 2 -  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eco_(mitologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Poussin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Nicolas_Poussin_040.jpg
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espelho da fonte de Téspias para beber água e então vê a própria imagem refletida, apaixona-

se por ela e ali permanece, morrendo imóvel na contemplação de si mesmo. Conforme retrata 

artisticamente a obra Narciso e Eco, de Nicolas Poussin (Figura 2). 

O mito de Narciso e Eco, do ponto de vista da conjugalidade, aponta para o problema da 

vinculação e da aceitação do relacionamento com o outro.  Assim, parece expressar as 

dificuldades e desafios, que alguns casais apresentam na busca do amor. 

Benedito (2009) considera que o mito de Narciso e Eco retrata a dinâmica psíquica 

encontrada em algumas relações conjugais contemporâneas. Focando a complementaridade 

desse tipo de vínculo entre os parceiros, é possível notar a energia psíquica estagnada devido 

a aspectos defensivos, assim como os desafios para colocar a energia criativa em movimento 

progressivo.  

De acordo com essa autora, o mito nos mostra que Narciso e Eco enfrentam bloqueios 

que os impedem de conhecer a si mesmos. Eles vivem a dor psíquica através da falta, da 

incompletude e imperfeição. O campo psicológico dessa díade é favorável a defesas 

complementares, que impedem que cada um dos cônjuges amplie seu autoconhecimento. 

Narciso, como cônjuge, se mostra perfeito e autossuficiente, contudo procura 

inconscientemente se casar com Eco, uma personalidade com dificuldade de ocupar espaços 

psiquicamente. Cabe a Narciso exercer a força controladora, dominadora e opressora, assim 

como a exigência de ser gratificado e idealizado. Cabe a Eco ser aquilo que o outro espera que 

ela seja; assim, ela acredita que obtém valorização e gratificação quando seus desejos, suas 

necessidades e competências são colocados em benefício do outro idealizado, vivendo de 

maneira indiferenciada (sem voz), refletindo sua necessidade simbiótica.    

Encontramos aqui uma polaridade, na qual Narciso concentrou-se no Eu e Eco 

concentrou-se no objeto. Podemos observar que algumas pessoas se relacionam de forma 

predominantemente narcisista ou “ecoísta”, buscando o pólo oposto para se complementarem. 

Como todo mito descreve um processo de desenvolvimento, no qual encontramos impasses e 

possíveis soluções, no caso de Narciso e Eco o enfoque recai no surgimento da consciência, 

seu desenvolvimento e ampliação na busca da individuação. (BYINGTON, 1988; 

CAVALCANTI, 2003).  

As pessoas que vivenciam essa dinâmica psíquica são propensas a apresentar algumas 

características de personalidade específicas. Dessa maneira, algumas tendem à polaridade 

narcísica e demonstram: impulsividade e descontrole; dificuldade de introjeção; dificuldade 

em lidar com limites e com a lei, com a ordem e com a ética; necessidade de controle; baixa 
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resistência à frustração; baixa autoestima; fantasia onipotente de invulnerabilidade; extrema 

ambição; oscilação entre idealizações positivas e negativas; exigência de que as pessoas 

atendam plenamente às suas necessidades particulares; repressão e dissociação do mundo 

afetivo; dificuldade no estabelecimento de relações afetivas íntimas e profundas; exacerbação 

sexual; incapacidade de ter sentimento de gratidão; dificuldade na discriminação simultânea 

dos aspectos negativos e positivos de um objeto; sensação de vazio interior; necessidade de 

estar sempre em atividade; sentimento de falta de sentido e significado; necessidade de 

autoafirmação à custa da invalidação do outro. Outras pessoas se assemelham à polaridade 

Eco e apresentam: tendência à idealização; excesso de capacidade empática; excessiva 

disponibilidade para o outro; baixa autoestima; carência de reflexo positivo; autoexigências 

perfeccionistas; autocríticas invalidadoras; renúncia de satisfação e gratificação; tendência a 

fazer relacionamentos simbióticos; extrema dependência do outro; medo de ser destrutivo; 

capacidade positiva para estabelecer relação com o outro; sentimento de esperança e 

rebaixamento do juízo crítico em relação ao outro. Paradoxalmente, essas pessoas precisam de 

distância para poder reconhecer seu eu como distinto do objeto, só assim conseguem 

discriminar as diferenças, marcar os limites do eu e do objeto e estabelecer a união entre os 

dois. (CAVALCANTI, 2003). 

Enfocando a polaridade Eco, podemos perceber que ela sacrifica sua identidade, 

acreditando que com isto estaria favorecendo seu relacionamento, e aceita viver a depressão, 

que esconde a agressividade contra o objeto. Ao se expressar através da repetição e do 

sofrimento do corpo, elabora e reelabora suas questões. O sofrimento do luto e da falta que a 

distância impõe traz a possibilidade de elaborar a tristeza, reconhecer-se a si mesma e se 

transformar. Assim, pode adquirir identidade e ampliar sua consciência (BERRY, 1982; 

SPESSOTO, 2007). “Eco morre como ninfa, como elemento úmido, mas conserva sua voz, 

sua própria essência, que dará origem ao renascimento.” (SPESSOTO, 2007, p. 77).  

Conforme analisa Neumann (2006b), o mito de Narciso e Eco expressa o primeiro 

indício do crescimento da centroversão, no afastamento da fixação pela Grande Mãe e 

estabilidade do ego. A atitude de desafio e resistência ao amor evoca o arquétipo da Grande 

Mãe em seu aspecto de Mãe Terrível, que pune e ao mesmo tempo favorece o 

desenvolvimento da consciência. A dedicação a si mesmo, o afastamento do objeto voraz e 

exigente de amor denotam a tendência natural e necessária do ego e da consciência, em um 

período de desenvolvimento da autoformação e do autoconhecimento; contudo fixar-se nessa 

etapa pode ser fatal. Segundo o mesmo autor: “Narciso, seduzido pelo próprio reflexo, é, na 
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verdade, vítima de Afrodite, a Grande Mãe, sucumbindo à sua lei fatal. O seu sistema do ego 

é dominado e dissolvido pelo terrível impulso do amor, da potência dos instintos, pertencentes 

ao domínio da Grande Mãe”. (NEUMANN, 2006b, p. 79).  

Também podemos pensar que, quando Eco se coloca a serviço de Zeus, está 

privilegiando aspectos masculinos em detrimento dos femininos. Nesse sentido, está 

transgredindo os valores de Hera, o que denota algo de onipotente e aponta para uma ação 

indiscriminada, que deixa de promover a conjunção criativa e discriminada dos opostos.  

Nesse contexto, Hera atua na individuação de Eco, em um papel que pode ser 

comparado à função de Afrodite no mito de Psiqué e Eros. Quando Hera e Afrodite 

descobrem transgressões às suas ordens, elas determinam a reparação impondo castigos e 

provações. Essas provas, pelas quais passam Eco e Psiqué, possibilitam legitimar e integrar o 

poder criativo do inconsciente, tornando-o compartilhado e acessível para a consciência. 

Nesses casos, a Mãe Terrível, representada por Hera e Afrodite, determina um destino que 

conduz ao caminho dos heróis e a ampliação da consciência. (NEUMANN, 1993; 

SPESSOTO, 2007). 

De acordo com Brandão (2009), na mitologia grega Hera é filha de Crono e Reia, irmã e 

esposa legítima de Zeus. Ela é considerada deusa do casamento e símbolo da fidelidade 

conjugal, também é uma deusa protetora das esposas e dos amores legítimos. Conforme o 

mito, Zeus criou um temporal e aproximou-se de Hera na forma de um cuco trêmulo e 

desengonçado. A deusa acolheu a avezinha em seu colo e a cobriu com sua túnica. Nesse 

instante, Zeus livrou-se do disfarce e tentou tornar-se seu amante. Hera relutou e só cedeu 

quando ouviu dele a promessa de casamento. A lua de mel do casal durou 300 anos. Desse 

casamento nasceram Ares, Hebe e Hefestos. O relacionamento do casal passou por diversos 

conflitos. Em uma das versões relatada por Graves (2004), Hera liderou uma conspiração 

contra Zeus. Ela e outros deuses rodearam Zeus repentinamente enquanto ele dormia e o 

amarraram com laços de couro cru, atados com cem nós. Zeus, então, não podia se mover, e 

os ameaçou de morte com seu poderoso raio, porém este já havia sido colocado fora de seu 

alcance pelos conspiradores. Na celebração de vitória, os conspiradores discutiram quem seria 

o sucessor de Zeus. Tétis, antevendo uma guerra olímpica em busca do poder, pediu ajuda 

para Briareu de Cem Mãos, que suavemente desatou os laços que prendiam Zeus, libertando 

seu mestre. Para se vingar de Hera, Zeus pendurou-a em uma nuvem, concordando em libertá-

la após a promessa de todos os conspiradores de que nunca mais se rebelariam contra ele.  

Hera parece projetar em Zeus sua masculinidade inconsciente e ainda pouco 
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desenvolvida. Ela se apaixona pela fragilidade de Zeus na forma de cuco desajeitado, mas 

logo percebe sua potencialidade. Nesse relacionamento conjugal marcado por diversos 

confrontos, Hera propõe a Zeus uma relação simétrica, em que ambos podem se desenvolver e 

criar. (CAVALCANTI, 2003). Ela defende o feminino em um contexto em que predomina o 

masculino. Muitas vezes ela acabava isolando-se e afastando-se do marido e dos outros 

deuses, o que sugere um movimento de reflexão e contato profundo com o inconsciente, que 

possibilita renovar as forças e preservar a autonomia. Após esse período de recolhimento, 

Hera refazia seu compromisso conjugal e voltava para Zeus, revelando seus atributos de honra 

e lealdade. Estes confrontos e ambivalências conjugais apontam para o sentimento de atração 

e resistência. (DOWNING, 1994; SPESSOTO, 2007).  

Podemos identificar no mito de Hera, e também no mito de Narciso e Eco, alguns 

conflitos e ambivalências que permeiam o desejo de vinculação, a experiência de ser preterida 

e a dificuldade do ser humano para manter um relacionamento interpessoal equilibrado e 

satisfatório. De certa forma, eles podem ser aproximados da dinâmica psíquica de mulheres 

adultas que apresentam excessiva dependência de seus vínculos conjugais. Isto nos leva a 

pensar que, depois de mobilizadas pelos mitos e pelo poder do arquétipo, essas mulheres 

podem integrar em suas vidas uma compreensão mais ampla de sua situação, encontrar 

maneiras alternativas de estabelecer relacionamentos e implantar mudanças mais favoráveis.   

Vale ressaltar também que, devido à universalidade pela busca da unidade na 

identidade, a vivência dos relacionamentos conjugais pode ser uma fonte para o processo de 

individuação. Especialmente quando envolve amor a uma pessoa, porque o outro, enquanto 

diferente, pode ser um representante muito forte do inconsciente e contribuir para o processo 

de desenvolvimento pessoal. 
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4. OBJETIVO 

 

 

4.1. Objetivo geral  

Compreender os conteúdos psíquicos envolvidos na excessiva dependência feminina 

dos vínculos conjugais. 

 

4.2. Objetivos específicos 

Analisar as fantasias sobre relacionamentos amorosos e conjugais, presentes nos 

discursos das mulheres pesquisadas. 

Buscar fundamentos arquetípicos das fantasias identificadas. 
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5. MÉTODO 

 

Esta pesquisa utiliza o método qualitativo, o qual permite uma abordagem 

compreensiva e interpretativa dos fenômenos humanos, considera o contexto em que são 

investigados e busca identificar seus significados e finalidades (TURATO, 2000; PENNA, 

2004 e 2009). Na metodologia qualitativa de pesquisa de base junguiana, o conhecimento é 

alcançado por meio do processo simbólico, que ocorre a partir dos parâmetros da causalidade, 

da finalidade e da eventual sincronicidade. (PENNA, 2004). 

Rey (2005) ressalta que a pesquisa é um processo de construção, de produção de ideias 

novas e de modelos, que tem como desafio desenvolver novos pensamentos em relação ao 

modelo teórico em construção, permitindo assim significar diferentes aspectos do fenômeno 

estudado. Para esse autor, a pesquisa qualitativa envolve a imersão do pesquisador no cenário 

social no qual o fenômeno é estudado; além disso, viabiliza o acesso a temas íntimos e 

sensíveis para a pessoa pesquisada.  

Portanto, o pesquisador que utiliza o método qualitativo é coparticipante da pesquisa, 

isto é, faz parte da realidade a ser pesquisada. Ele colhe, organiza e interpreta os dados. Para 

que isso ocorra, deve adotar uma atitude de acolhimento dos aspectos emocionais da pessoa 

em estudo, valorizar as trocas afetivas mobilizadas na interação pessoal, observar o conjunto 

global da linguagem corporal e comportamental no sentido de complementar, confirmar ou 

desmentir o falado pela pessoa pesquisada. (TURATO, 2000). 

Entendemos que o método qualitativo possibilita ao pesquisador uma visão profunda e 

abrangente da dinâmica vivenciada pelo pesquisado. Consideramos que uma pesquisa 

qualitativa, realizada no campo da psicologia, precisa ser flexível, abarcar a dinâmica da vida 

humana e a subjetividade inerente aos fenômenos e processos observados. Nesse sentido, o 

contato com os símbolos que emergem da investigação clareiam o objeto de estudo e o 

conhecimento resulta de processos dinâmicos que fluem dialeticamente. 

 

5.1. Procedimentos de coleta de dados 

A pesquisa qualitativa, cujo referencial teórico é fundado na psicologia analítica, 

frequentemente utilizado mais de um instrumento de coleta de dados, para facilitar a 

identificação de aspectos subjetivos presentes na dinâmica investigada. (PENNA, 2004). Para 

obter informações, utilizamos como instrumentos de coleta de dados as entrevistas e os 

desenhos feitos pelas participantes.       
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Inicialmente a pesquisa de campo, teve como primeiro procedimento a divulgação da 

pesquisa, para obter a adesão espontânea de mulheres interessadas em participar. Isso foi feito 

por meio do “Folheto de divulgação de pesquisa” (Anexo 1), convidando à participação, que 

foi distribuído e enviado pela internet para colegas. Assim, as participantes foram escolhidas 

com auxílio da técnica Bola de Neve, que consiste em identificar algumas pessoas, indicadas 

por colegas da pesquisadora, e pedir-lhes que sugerissem outras, as quais por sua vez 

apontariam outras, e assim sucessivamente, até atingir o ponto de redundância. (ALVES 

MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998).  

As mulheres interessadas entraram em contato com a pesquisadora por telefone, para 

esclarecer dúvidas e verificar se estavam de acordo com os critérios estabelecidos para serem 

incluídas no estudo. Nos casos em que as condições mostravam-se favoráveis para a inclusão 

na pesquisa, era agendado um encontro entre a participante e a pesquisadora, com duração 

aproximada de duas horas, em local convenientemente determinado. 

No início da entrevista foram relembrados e esclarecidos os objetivos e condições 

gerais para a realização da pesquisa, conforme “Comunicado de pesquisa” (Anexo 2); além 

disso, foi apresentado e assinado o “Termo de consentimento livre e esclarecido” (Anexo 3). 

Após o esclarecimento de todas as dúvidas e o consentimento da participante, foi realizada a 

entrevista semidirigida, de profundidade, cujas questões propostas permitiram colher dados 

relevantes de maneira flexível, possibilitando que outras questões fossem feitas para melhor 

exploração do tema proposto. Essas questões constam no “Roteiro de entrevista” (Anexo 4).  

Seguimos as recomendações de Alves Mazzotti e Gewandsznajder (1998), assim a 

entrevista foi conduzida de maneira semelhante a uma conversa, na qual buscamos 

compreender os significados atribuídos pelas participantes às suas situações de vida cotidiana 

e em especial à sua conjugalidade. Também nos apoiamos nas orientações de Fontanella, 

Campos e Turato (2006) e permitimos a livre manifestação das variáveis emocionais, 

cognitivas e comportamentais. Dessa forma, viabilizamos uma aproximação de conteúdos 

conscientes e inconscientes, cujo resultado poderá iniciar, reformular, redirecionar e clarear 

teorias.    

Após a entrevista utilizamos o desenho temático, como recurso expressivo. A escolha de 

trabalhar com esse recurso se apoiou nas observações de Jung (2004), que indicam que as 

imagens podem mostrar aspectos inconscientes que não emergem no discurso verbal.  

Para a elaboração desse desenho, a pesquisadora convidou a participante com a seguinte 

instrução: “Faça um desenho que expresse como você se percebe no seu vínculo conjugal”.  
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Além disso, a pesquisadora disponibilizou para a participante uma mesa para apoio e forneceu 

folhas de sulfite brancas, lápis grafite, borracha e lápis de cor comum. Durante a realização do 

desenho a pesquisadora ficou observando e anotando comentários da participante.  

Para finalizar o encontro, foi solicitado às participantes que falassem a respeito de seu 

desenho, enfocando suas percepções, e associações com os tópicos abordados na entrevista; e 

também foi oferecido a elas a oportunidade de expressarem comentários que considerassem 

necessários e relevantes para o tema em questão. 

O conteúdo das entrevistas foi gravado e foram anotadas as características de 

comunicação e expressões corporais apresentadas pelas entrevistadas, com o consentimento 

prévio das mesmas (conforme Anexos 2 e 3). 

  

5.2. Participantes 

As participantes desta pesquisa são mulheres adultas, que apresentam dificuldades 

conjugais. Os critérios para inclusão na pesquisa foram os seguintes: 

a) Mulher  

b) Heterossexual 

A pesquisa ficou restrita às questões da mulher que mantém um relacionamento 

conjugal com um homem, pois embora os conflitos entre desejo de permanência e desejo de 

separação conjugal, caracterizados por sofrimento emocional e excessiva dependência afetiva 

de vínculos conjugais, ocorram em todos os gêneros e opções sexuais, há especificidades 

sociais e psicológicas nos dois grupos, que implicariam outras variáveis a serem avaliadas.              

c) Idade: 30 a 45 anos.  

d) Estado civil: ser casada, ou manter vínculo conjugal não oficializado legalmente. 

A escolha por essa faixa de idade e estado civil ocorreu pela preferência da pesquisadora 

por atuar com um público adulto. O critério tempo de união do casal, assim como a 

formalização da situação civil, não foi decisivo para a inclusão na pesquisa, pois 

pretendíamos investigar fatores de ordem psíquica que podem surgir em qualquer tempo de 

união ou condição civil oficialmente legalizada. 

e) Grau de escolaridade médio ou superior.    

f) Classe econômica e cultural média. 

Houve a preocupação de pesquisar uma população mais ou menos homogênea em 

termos de experiência socioeconômica e cultural, uma vez que não é o foco deste estudo 
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estabelecer comparações entre as camadas sociais ou culturais. 

g) Apresentarem conflitos entre desejo de permanência e desejo de separação 

conjugal, caracterizados por sofrimento emocional e excessiva dependência afetiva 

de vínculos conjugais.   

Não foram considerados critérios de inclusão outros fatores, tais como: religião, 

empregabilidade e situação familiar. Pois eles constituem elementos que podem ou não 

potencializar os conflitos já apontados.  

 

5.3. Local 

As entrevistas foram realizadas em clínica privada da pesquisadora, com o intuito de 

propiciar às participantes da pesquisa um ambiente livre de interferências externas, com 

privacidade, tranquilidade e condições físicas adequadas para a coleta de dados. Uma das 

entrevistas foi realizada em local escolhido pela participante, devido a dificuldades de 

locomoção da mesma. Isto foi possível devido ao fato de o local referido estar de acordo com 

os requisitos acima mencionados.   

 

5.4. Procedimento de análise de dados 

Para analisar os dados obtidos, a partir das manifestações individuais, utilizamos a 

metodologia junguiana proposta por Penna (2009). Nessa abordagem, o método de 

investigação dos fenômenos inclui tanto uma perspectiva subjetiva quanto objetiva da 

realidade psíquica; além disso, é importante considerar a elaboração de símbolos feita pelas 

pessoas pesquisadas.  

Rey (2005) aponta para a necessidade de uma análise pormenorizada de trechos de 

informações obtidas na pesquisa qualitativa. Alves Mazzotti e Gewandsznajder (1998) 

consideram que as pesquisas qualitativas geram grande volume de dados que precisam ser 

organizados para serem compreendidos.  

Seguindo a orientação dos autores acima citados, inicialmente os dados fornecidos pelas 

participantes foram transcritos, lidos, relidos, e também separados e organizados, em função 

dos objetivos e das problemáticas propostas, nas seguintes categorias: 1. Assim parece um 

laço... – esta categoria refere-se aos aspectos de satisfação relacionados à permanência nas 

relações amorosas e no vínculo conjugal; 2. Assim parece um emaranhado... – esta categoria 

refere-se aos aspectos de sofrimento psíquico que foram associados às relações amorosas e ao 

vínculo conjugal; 3. Assim parece um nó... – esta categoria refere-se às fantasias associadas às 
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relações amorosas e ao vínculo conjugal. 

Esta organização do material coletado se mostrou fundamental para reflexão e análise. 

Pois, a partir dela, foi possível construir redes de associação entre características explícitas e 

implícitas do fenômeno, articulando-se os planos arquetípicos, familiar, social e individual.  

Posteriormente, foi feita a análise simbólica do desenho temático, seguindo as 

recomendações de Jung (2004) em relação à compreensão das imagens. Assim, consideramos 

a ambiguidade da psique, fizemos uma análise intelectual e afetiva dos dados e também uma 

interpretação sintética. Além disso, utilizamos a técnica proposta por Furth (2004), de acordo 

com a qual devemos sempre prestar atenção à primeira impressão causada pelo desenho; 

analisar de forma objetiva a manifestação inconsciente apresentada, observando e refletindo 

sobre os pontos focais de modo sistemático, considerando como o desenho foi construído, 

desde materiais, tamanho do desenho, cores utilizadas, objetos presentes na figura, relatos das 

pessoas durante a realização e após o término do desenho; devemos também dividir o desenho 

em partes menores e só então decidir sobre os elementos apropriados, nos quais iremos focar 

a atenção; a seguir, devemos sintetizar o que se descobriu a partir de componentes individuais 

e reunir essa informação em um todo significativo.  

Para concluir a análise, reunimos os relatos das entrevistas, transcritos e separados por 

categorias, as anotações referentes às expressões fisionômicas e posturas corporais 

apresentadas pelas participantes durante a entrevista, juntamente com seus desenhos, de 

forma a permitir uma organização tal dos dados que leve a uma reflexão referente ao 

problema de pesquisa.  

Para que isso fosse feito, adotamos a postura sugerida por Penna (2009), na qual o 

pesquisador procura colocar-se diante do processamento simbólico do sujeito e se deixar ser 

tocado por ele para, posteriormente, agir em função dessa primeira impressão.  

Essa reflexão envolveu associações, comparações, analogias e a busca de sentido que 

ampliasse a compreensão sobre os processos psíquicos das mulheres entrevistadas, que se 

relacionam com o tema desta pesquisa.  

Posteriormente, ampliamos a análise dos dados na discussão, utilizando estas 

informações juntamente com a teoria e dividindo-as nas seguintes categorias: 1. As voltas do 

laço – esta categoria refere-se aos aspectos de satisfação relacionados à permanência nas 

relações amorosas e no vínculo conjugal; 2. Quando os laços viram amarras – esta categoria 

refere-se aos aspectos de sofrimento psíquico que foram associados às relações amorosas e ao 

vínculo conjugal; 3. Quando os laços e as amarras têm nós – esta categoria refere-se às 
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fantasias associadas às relações amorosas e ao vínculo conjugal. 

 

5.5. Cuidados éticos 

No início da entrevista, antes de começar a coleta de dados, foi solicitado às 

participantes que lessem o “Comunicado de pesquisa” (Anexo 2) e o “Termo de 

consentimento livre e esclarecido” (Anexo 3), que contêm informações sobre o objetivo da 

pesquisa e suas condições de realização. Caso estivessem de acordo com as condições 

propostas, deveriam assinar o “Termo de consentimento livre e esclarecido” (Anexo 3). 

O “Comunicado de pesquisa” (Anexo 2) é um folheto informativo, elaborado com o 

intuito de auxiliar na escolha ou não de participar desta pesquisa. Esse informativo foi feito 

em função de estarmos abordando um tema delicado que requer condições adequadas de 

manejo. Nesse documento é informado às participantes que: a entrevista será gravada e 

transcrita; o material coletado poderá ser publicado, salvaguardando a confidencialidade e o 

sigilo; e elas têm liberdade para retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 

participar do estudo. 

Além disso, por se tratar de tema complexo e de grande mobilização emocional, foram 

garantidas e asseguradas as condições para um bom atendimento das demandas que surgissem 

durante a pesquisa, bem como o devido esclarecimento e suporte à participante, com 

possibilidade de aumento no número de encontros, e/ou encaminhamento para psicoterapia 

em caso de necessidade. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – Sede Campus Monte Alegre, com protocolo de 

pesquisa número 426/2010. 
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6. Resultados e análise de dados 

 

Entrevista 1 – Lucia   

Lucia tem 35 anos, nasceu em uma cidade do interior de Minas Gerais, é casada há 

quinze anos, mas só oficializou a relação conjugal há quatro anos. O casal tem um filho de 3 

anos e mora em São Paulo há dez anos, em imóvel alugado em bairro de classe média alta. 

Ela possui formação acadêmica e curso de especialização; é advogada e trabalha como 

mediadora em uma empresa multinacional há mais de nove anos.  

No momento, Lucia está passando por graves problemas emocionais, decorrentes de 

conflitos em relação ao desejo de permanência ou separação conjugal. Essa situação fica mais 

evidenciada quando ela se confronta com o comportamento possessivo e controlador de seu 

marido, principalmente no que se refere a questões financeiras. Ela adota uma postura 

submissa, acata as decisões do parceiro e empenha-se para agradá-lo. Ainda assim, parece que 

ele não lhe dá a atenção que ela espera receber, pois ele age com indiferença e tem evitado 

contatos íntimos. Diante disso, Lucia se sente muito triste, presa, carente, desvalorizada e 

envergonhada com essa situação embaraçosa, que já se arrasta há anos. Ela disse que está 

sempre triste e chorando, frequentemente perde o apetite e não consegue comer quase nada. 

Quando tenta resolver o problema, percebe que tem bloqueios que a impedem de se expressar 

ou mesmo de se desvincular do cônjuge e ter alguma atitude sem a conivência dele, o que 

denota uma excessiva dependência de seu vínculo conjugal. 

 

Categoria 1 – Assim parece um laço... 
  

Lucia parece estar unida ao marido por diversos laços afetivos, aspectos de seu 

casamento que estão em harmonia com alguns conteúdos psíquicos, proporcionando 

satisfação e apoio em suas dificuldades individuais.  

Notamos que Lucia sente grande admiração pelo marido, considera-o um homem 

atraente, vaidoso e bem apresentável, que transmite respeitabilidade e segurança.  

A melhor parte é que eu gosto dele, ele é um homem mais velho, mas é vaidoso e 
muito cuidadoso com sua aparência, ele quer sempre estar bem-vestido, 
principalmente para trabalhar. Sabe, na profissão dele é importante causar boa 
impressão. Eu não sou tão vaidosa quanto ele, sou mais simples, mas gosto de sair 
com ele assim bem-arrumado. Acho que eu não consigo ser assim como ele, mas até 
gostaria de ser... Eu tenho a segurança de chegar em casa e ter alguém como ele me 
esperando e ter meu filho comigo também, ter com quem passear e ter alguém que me 
incentiva a fazer as coisas em casa e a sairmos juntos. Ele sempre está cuidando de 
mim. 
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De acordo com os depoimentos de Lucia, ela admira a personalidade forte e exuberante 

do marido. Parece que ela tem a fantasia de que não conseguiria ser tão bem-sucedida como 

ele, então se deixa dominar e envolver, talvez como uma maneira de vivenciar essas 

características em sua vida.  

Algumas mulheres admiram seus cônjuges e sua personalidade parece ser dominada 

pela personalidade envolvente, mais forte e complexa do marido. (JUNG, 1997).  

Lucia comentou que o marido tenta controlar sua vida, de maneira sutil e marcante. Ela 

diz que ele tenta aparentar que é liberal, porém adota uma postura excessivamente 

controladora e possessiva. 

 

Meu marido é mais possessivo, não estou dizendo em ciúme. Acho que ele quer 
controlar a situação[... ] Ele diz que não, que é tranquilo, liberal, que eu posso sair, 
que eu posso fazer o que eu quiser, mas na verdade não é. Ele é mais trancado, ele é 
mais velho, também ele tem quarenta e oito anos.  

 

Podemos perceber que os laços afetivos que existem entre Lucia e o marido trazem a 

marca da tradição cultural na qual a mulher adota uma postura preponderantemente submissa 

ao homem. Então, mesmo que tenha uma profissão bem-sucedida, restringe seu foco de 

atenção aos cuidados com o lar e aos aspectos afetivos da família. (ARAUJO, 2002; 

BASSANEZI, 2008; DEL PRIORE, 2006). Parece que Lucia identifica aspectos positivos em 

sua estrutura familiar e conjugal. Considera muito importante formar uma família e 

compartilhar sua vida pessoal com alguém de quem goste e em quem confie, inclusive para 

auxiliá-la em suas dificuldades pessoais relacionadas a controles e limites.  

Em seu desenho (Anexo 5), Lucia expressa aos diferentes aspectos de sua postura como 

esposa. Em seus comentários, ela explica que dividiu o papel em partes, sendo que as imagens 

que estão no lado esquerdo do papel referem-se aos aspectos positivos e as imagens que estão 

no lado direito referem-se aos aspectos negativos. No campo direito do papel, ela fez um sinal 

de soma, escreveu as palavras tranquilidade, amor, harmonia, felicidade e companheirismo 

em posição diagonal ascendente; também desenhou a si mesma com seu filho no colo e sendo 

abraçada lateralmente por seu marido, que está usando calça preta, camisa branca e gravata 

azul. Observando-se melhor as cores da figura, nota-se que a figura que representa ela mesma 

está com calça e sapato marrons e blusa verde; a figura que representa seu filho também está 

com roupa verde; tanto ela quanto seu filho foram desenhados com cabelo castanho-claro, já o 

marido foi desenhado com cabelo castanho-escuro. Podemos notar que o marido é 

representado em tamanho maior do que o dela, apesar de na realidade ambos serem da mesma 
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altura. O braço direito dele aparece claramente envolvendo-a, contudo os braços dela não 

parecem estar dando sustentação adequada ao filho que está em seu colo. Segundo ela, essa 

parte da imagem representa a união familiar e também a postura formal e protetora de seu 

marido. Observando essa parte do desenho, tem-se a impressão de que há uma significativa 

coesão entre ela, o marido e o filho. 

De acordo com os comentários de Lucia, essa imagem é representativa da maneira 

como ela percebe as vantagens de seu relacionamento conjugal. Ela mencionou que 

geralmente se sente bem com a atitude protetora e até dominadora de seu marido. Quando sua 

família está unida em alguma atividade, procura fazer tudo que estiver ao seu alcance para 

evitar situações desagradáveis que levem a divergências ou conflitos. Assim, parece evitar sua 

insegurança e seu próprio desconforto em posicionar-se com voz ativa, principalmente 

perante seu filho. 
 

Com meu filho eu sou brincalhona, eu sou mais largada também [...] eu já brinco, 
deixo ficar descalço [...] mas eu sigo a rotina direitinho se tiver que dar remédio. [...] 
Eu não gosto de falar muito “não”, mas de vez em quando eu dou uma puxadinha de 
orelha. 

 

Nestes trechos podemos notar que Lucia quer evidenciar sua preocupação com o bem- 

estar de seu filho. Tem-se a impressão de que, apesar de adotar uma postura descontraída e 

evitar atitudes repressoras, ela é cuidadosa e responsável, principalmente com relação a 

questões de saúde.  

Em vários momentos da entrevista, Lucia comentou que valoriza as ocasiões em que 

seu marido demonstra ser cuidadoso e cauteloso com os interesses familiares. Um exemplo 

disso é o fato de seu marido controlar e administrar seu salário e a renda da família, assim 

como responsabilizar-se pelas decisões tomadas.  
   

Eu passei a deixar que ele controlasse o meu dinheiro, porque ele é bem mais velho 
do que eu e poderia se sentir humilhado por eu estar bem empregada e ganhando 
bem [...] Então eu deixei tudo à vontade para ele controlar tudo. 

 
Eu sou péssima para contas, então para mim é melhor ele ficar cuidando disso[...] é  
uma comodidade minha ele assumir a responsabilidade de pagar tudo[...] Eu não 
quero a cobrança, não quero. Por exemplo, eu não gosto que ele fale: “Hoje entrou 
tanto de dinheiro e amanhã precisa cobrir não sei tal cheque”[...] Eu quero que ele 
resolva tudo e não me perturbe nada. Eu deixo tudo na mão dele que é para não 
ouvir isso dentro de casa. 

 

De acordo com Lucia, ela não se sente confortável para administrar suas finanças, ou 

mesmo assumir compromissos que envolvam limites e obrigações. Prefere delegar a seu 

marido a responsabilidade em relação aos cuidados e às despesas da família.  
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A atitude de esquiva diante de responsabilidades com relação às escolhas e posturas, 

associada à atitude de apoiar-se no marido, pode ser indicativa de que a mulher esteja 

projetando no marido a figura do homem salvador, alguém capaz de poupá-la de uma rede de 

problemas que dizem respeito a ela enquanto ser que tem seus objetivos e pode trabalhar para 

realizá-los. (MORAES, 1994). Nesse sentido, ela pode estar se relacionando com o marido de 

maneira coletiva e impessoal, identificando-o como alguém que pode cuidar da família, 

responsabilizar-se por ela e proporcionar uma situação social para sua persona, que parece ser 

influenciada por valores patriarcais, os quais limitam suas atitudes a aspectos compatíveis 

com o caráter elementar do feminino, voltados para o acolhimento e contenção de situações. 

(NEUMANN, 2006a).  

Conforme já abordado em capítulos anteriores, as relações conjugais podem estar 

pautadas em um senso de complementaridade e apoio mútuo. (CAROTENUTO, 2005). Além 

disso, os vínculos conjugais convidam ao estabelecimento de intensas uniões, ou mesmo 

simbioses; assim é natural que haja uma dependência mútua entre os cônjuges. Contudo, em 

alguns casos pode ocorrer uma dependência defensiva e limitadora do desenvolvimento 

psíquico. (PARISI, 2009). Essa situação pode ser ainda agravada nos casos em que atitudes de 

submissão estão associadas à admiração e respeito e também à insegurança para assumir 

responsabilidades. (HOLLIS, 2002). Ao evitar responsabilidades pertinentes à vida adulta, o 

senso de autoestima e competência pode ficar comprometido e dependente da aprovação do 

parceiro idealizado, o qual muitas vezes carrega a projeção do animus na forma de pai ou 

herói. (YOUNG-EISENDRATH, 1995). Em consequência, a pessoa pode se sentir insegura, 

incapaz ou fracassada como um adulto saudável e autônomo e dependente de elementos 

externos que lhe deem suporte e sustentação. (PARISI, 2009). Essas características podem 

estar reforçando os laços afetivos e conjugais de Lucia; ao mesmo tempo, limitando sua 

individuação. (JUNG, 2000a e 2003; YOUNG-EISENDRATH, 1995). 

 

Categoria 2 – Assim parece um emaranhado... 
 

A situação conjugal de Lucia apresenta aspectos bastante complexos e conflitantes. 

Parece que ela está confusa, tentando encontrar sentido em um emaranhado de fantasias, 

afetos e parâmetros de conduta ambivalentes.  

Em seus relatos, ela deixa claro que tem a fantasia de que atualmente as pessoas 

enfrentam mais dificuldades do que as de gerações passadas, para manterem seus vínculos 

conjugais; pois, segundo ela, há mais exigências em relação aos parceiros e ao padrão de vida 
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que querem manter. Em sua opinião, as mulheres atuais estão interessadas em se casar, mas 

enfrentam grande dificuldade para encontrar parceiros dispostos com os quais sintam 

afinidade. Então, quando conseguem se casar, percebem que precisam se esforçar muito, 

inclusive ajudando financeiramente o marido no sustento da casa, para serem respeitadas por 

ele e manterem boa qualidade de vida. 
 

Acho que antigamente os relacionamentos eram mais estáveis e hoje as pessoas são 
mais baladeiras e exigentes. Eu sempre escuto as solteiras se queixarem que não 
conseguem um namoro duradouro, que hoje está mais difícil encontrar a cara 
metade, porque os homens também não querem uma relação tão estável. Agora as 
casadas têm o vínculo de trabalhar, tem que assumir a relação fora e dentro de casa 
também; porque hoje é mais difícil sustentar financeiramente a estrutura familiar. 
Hoje não é mais aquela situação que o homem saía pra sustentar; hoje ela tem que 
sair também pra ajudar no sustento da casa, pra dar uma boa condição para o filho, 
para sair, para viajar. O mundo hoje é muito consumista, quer viajar, quer comprar 
coisas boas, quer morar em lugar bom. Então a mulher tem que sair para trabalhar 
porque o marido não sustenta tudo sozinho. 

 

Apesar de Lucia valorizar seu vínculo conjugal, podemos notar que ela considera uma 

grande responsabilidade para a mulher ter de cuidar do lar e da família e, ao mesmo tempo, de 

questões profissionais e financeiras.  

Em seu desenho (Anexo 5), Lucia expressa sua insatisfação em relação ao excesso de 

trabalho no canto inferior direito do papel. Neste espaço podemos perceber que há uma casa 

com arbustos floridos nas laterais, que ela disse ser representativa de seu lar, apesar de 

atualmente morar em um apartamento; e também há uma imagem representativa dela mesma 

segurando o filho em uma das mãos e sua mala de trabalho na outra; entre a criança e a casa 

há uma bola verde e amarela; com sua mão direita a criança segura a mão da mãe, porém 

parece não ter a mão esquerda, que inclusive estaria próxima da bola. Podemos notar que o 

tamanho das pernas e dos braços da figura, que representa ela mesma, são desproporcionais 

em relação às outras partes do corpo; as pernas são curtas e os braços são longos e arqueados, 

dando a impressão de que estão tentando erguer algo pesado. O desenho quer representa seu 

filho foi colocado bem na margem do papel e seus pés não foram desenhados, dando a 

impressão que estariam saindo do papel. Ao comentar sobre o desenho, ela explica que neste 

espaço procurou fazer uma imagem representativa dos aspectos negativos associados as suas 

dificuldades conjugais, destacando sua dificuldade em desempenhar muitas tarefas ao mesmo 

tempo, com seu trabalho profissional, cuidados com a casa e educação do filho.  

O excesso de trabalho da mulher que mantém atividade profissional fora do lar, se 

responsabiliza pelos cuidados com o lar e a família e também se mantém submissa aos 

tradicionais padrões de exigência e aos estreitos limites impostos a sua postura dentro dos 
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grupos sociais, com frequência, é apontado como fator de descontentamento em relação aos 

vínculos conjugais. (BIASOLI-ALVES E MENDES, 2000). A divisão de tarefas e 

responsabilidades no âmbito familiar parece ser a solução encontrada ou ao menos desejada 

por muitas mulheres que pretendem manter uma vida profissional em paralelo com a vida 

familiar. (ROCHA-COUTINHO, 2004). Estas questões parecem se refletir diretamente na 

definição da identidade da mulher e de seu papel familiar, assim como em sua autoestima e 

desenvoltura. (CAVALCANTI, 1995). 

Durante a entrevista Lucia procurou deixar claro que valorizar a vida conjugal e 

considerar importante ter uma família, porém muitas vezes sente-se insegura e incapaz de 

arcar com o peso da responsabilidade decorrente de seu papel de mãe, esposa e profissional. 

Ela percebe que tem sentimentos ambivalentes em relação a sua condição conjugal. Vive 

tensa e aflita tentando cumprir suas tarefas, sem saber ao certo se vale a pena continuar 

vivendo assim.  

Podemos notar que Lucia também tem atitudes ambivalentes em relação ao controle 

financeiro de sua vida. Conforme ela relata, apesar de considerar cômodo que o marido 

controle suas finanças, há alguns meses ela vem se sentindo desconfortável com a situação. 
 

Eu quero sossego e ele está cuidando. Por outro lado, eu reclamo porque eu não 
tenho essa autonomia de fazer o que eu quero toda hora, porque o cartão fica com 
ele, pagamento fica com ele, tudo ele controla [...] Começou a ser ruim essa 
submissão, porque toda hora tenho que pedir, coisas assim que hoje eu quero fazer 
alguma coisa e tem que ficar pedindo [...] Ele ficou com meu cartão do banco, ficou 
com o cartão de ônibus. Eu vou trabalhar e volto só com o dinheiro que eu preciso 
para a passagem de ônibus, que ele me dá. Mas eu não tenho autonomia [...] tenho 
que pedir para comprar até uma bolsa, um sapato e ele fica questionando se é mesmo 
necessário comprar. 

 
As pessoas de fora que veem esse tipo de comportamento dele acham que ele é 
realmente muito controlador, que eu sou muito submissa, que ele manda, que eu 
tenho que ser mais aberta, que eu tenho que conversar mais. Ficam dizendo que eu 
tenho que falar isto para ele, porque não é certo o que ele faz, que eu trabalho, tenho 
minha vida, não dependo dele.  

 
O desconforto de Lucia aumenta quando ela se sente pressionada, por parentes e 

amigos, a requerer sua autonomia e independência financeira. Em sua opinião, essa submissão 

representa algo vergonhoso para ela e indigno de sua condição de mulher adulta e profissional 

qualificada.  

Muitas mulheres apresentam dificuldades para estabelecer um limite quanto à 

autoridade de seus cônjuges e o controle deles sobre sua vida. Por um lado, elas se defrontam 

com o atual discurso social que defende a independência feminina e a igualdade de direitos 

entre os cônjuges; por outro lado, a despeito do discurso social igualitário aliado à 
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possibilidade de independência profissional, econômica e sexual, há certa dificuldade em 

abandonar aspectos ligados aos papéis femininos tradicionais, em razão, talvez, da 

necessidade de apoio emocional, compreensão e afeto, por parte do parceiro. (ROCHA-

COUTINHO, 2004). Sendo assim, apesar de muitas vezes disporem de meios externos para 

confrontar o marido e solicitar mais atenção dele, ou até mesmo romper o vínculo conjugal e 

buscar um relacionamento melhor, sentem-se incapazes de tomar uma atitude diferente e não 

sabem justificar essa sua reação. O que muitas vezes pode estar associado à existência de 

fantasias limitantes e bloqueios emocionais, impedindo a desenvoltura afetiva e a expressão 

individual. (MORAES, 2007). No caso de mulheres marcadas por um complexo materno 

originalmente positivo, frequentemente podemos notar que elas apresentam dificuldade para 

estabelecer limites e também para expressar seus sentimentos; assim, tentam evitar 

responsabilizar-se por decisões que envolvam escolhas ou mudanças; além disso, usam seu 

potencial agressivo para proteger-se contra o mundo ou manter-se presa à situação de filha ao 

invés de companheira do marido. (KAST, 1997). 

Notamos que Lucia ficou muito emocionada e chorou ao relatar como se sente quando 

pensa que talvez devesse confrontar seu marido para ter mais liberdade e autonomia. Ela 

contou que procura vencer essas limitações e conversar com o marido a respeito de sua 

liberdade de ação, porém desiste da conversa quando ele questiona sua motivação. 
 

Eu tirei o controle de minha vida das mãos de meus pais e passei para a mão dele. 
Eu nunca achei ruim ele cuidar do meu salário e de tudo que eu tenho, até alguns 
meses atrás eu nunca senti que eu estivesse sendo sufocada. [...] Eu já tentei falar 
com ele algumas vezes e dizer que agora eu vou ficar com meu cartão do banco e 
dividiremos as despesas. Mas ele me questionou sobre o porquê eu estar querendo 
fazer isso se estava tudo bem. E então eu sempre dizia: “Ah! Tá bom! Então fica 
com o cartão, controla você e para de falar!” 

 

Lucia disse que tem muito medo de uma discussão, sente-se insegura por não saber qual 

será a reação de seu marido, caso seja impedido de continuar controlando sua vida e suas 

finanças. Diante dessa incerteza, ela se esquiva de qualquer possibilidade de um confronto 

mais direto, no qual seja necessário explicitar sua opinião.  

 
Tenho medo da discussão. [...] Tenho medo que questione a mudança em minha 
postura. Para evitar essa conversa, eu já saio rapidinho de qualquer situação que leve 
a isso. Nem sei se eu vou conseguir criar filho com esse problema. Eu acho que é 
problema meu mesmo, nesse sentido assim de evitar briga a qualquer custo... Eu não 
sei qual o sentido desse medo. Não consigo entender, sou advogada, sou mediadora, 
trabalho no XXXXX, resolvo diariamente os problemas dos outros, seis horas, oito 
horas trabalhando com o problema dos outros e não sei resolver o meu, é 
interessante mesmo! Acho que eu preciso de terapia mesmo! Tem alguma coisa que 
eu não sei explicar de onde vem. Só com muito estudo alguém vai poder me falar o 
que está acontecendo. 
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Ao falar sobre seu medo e como ele interfere em sua vida, Lucia ficou muito 

emocionada e chorou. Disse que não consegue entender o que acontece com ela, percebe que 

está presa a uma situação que ela mesma criou e que agora não consegue mais sair.  

Muitas vezes, o medo da discussão com o cônjuge está associado a uma fantasia de que, 

caso se expressasse verdadeiramente, seria rejeitada e ficaria sem seu cônjuge, o qual parece 

carregar a projeção de seu animus e protegê-la dos sentimentos negativos associados à solidão 

afetiva. (DIAS e ALVES, 2004; MORAES, 1994; ROAZZI, FEDERICCI e CARVALHO, 

2002). Como resultado, podem surgir bloqueios e defesas psíquicas inconscientes para evitar 

qualquer tipo de ameaça a sua condição relativamente segura.  

Ao aprofundar a questão, notamos que Lucia parece ter consciência apenas de alguns 

aspectos ou conteúdos que influenciam essa situação angustiante.  
 

Eu tenho milhões de assuntos comigo! Quando eu resolvo que vou falar isto que está 
me estressando, que está me atormentando, acabo ficando paralisada. Quando ele 
chega, eu não consigo pôr para ele, ou eu começo a chorar! Eu não tenho isso de 
sentar e conversar com ele, eu não consigo!  

 
Esse fato de eu não saber me desvincular dessa situação que eu criei, acho que é 
para evitar o falatório e discutir a relação, eu sou péssima pra isso! (choro) [...]. Sou 
péssima para discutir a relação, sou péssima para ficar controlando as coisas. Para 
mim tudo bem, ele quer fazer, ele pode fazer tudo que ele quiser, quer sair, vai. 
Comigo eu sou mais assim, pode tudo! Eu discutir e tentar colocar ordem, ser mais 
autoritária dentro de casa, acho que eu sou mais submissa nesse ponto. 

 
 

Considerando o processo de desenvolvimento psíquico, podemos aproximar os relatos 

de Lucia sobre sua situação aflitiva diante das dificuldades para confrontar o marido do mito 

de Psiqué, quando esta se encontra entre a primeira e a segunda tarefa imposta por Afrodite. 

Nesse sentido, assim como ocorre com Psiqué, Lucia parece acreditar que só pelo trabalho 

árduo poderá conquistar o amor. Então, empenha-se exaustivamente nos cuidados de sua 

família, chega a ponto de ficar esgotada e pensar em desistir de tudo pelo que está lutando. 

Assim, é como se Lucia estivesse separando os grãos por espécie, isto é, distinguindo e 

separando elementos representativos de potenciais de nutrição e satisfação, distinguindo 

também o que lhe agrada ou não, em seu relacionamento conjugal e nas demais situações de 

sua vida nas quais seja preciso fazer escolhas, como escolher algum objeto de consumo 

desejado, por exemplo uma bolsa ou sapato. Além disso, parece que ela também se encontra 

paralisada diante da segunda tarefa proposta por Afrodite, pois ela ainda não se mostra capaz 

de enfrentar a possível agressividade e hostilidade do espírito masculino inconsciente, 

representada simbolicamente no mito pelo velocino com lã de ouro e possivelmente 
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representada, na vida de Lucia, pelo marido. (BRANDÃO, 2008; NEUMANN, 1993). Seria 

preciso, então, seguir os instintos femininos, representados no mito pelo junco do rio, que 

orientam a perceber que para determinada atitude há momentos mais oportunos que outros; 

além disso, também seria preciso saber canalizar a agressividade, expressando-a de maneira 

direcionada e calculada. 

Outro aspecto interessante a ser observado é que Lucia parece tentar manter o 

casamento estável, por meio de uma estratégia indireta, isto é, privilegiando o silêncio ou o 

adiamento da busca de solução dos problemas. Assim, apesar do desconforto que sente diante 

do domínio do marido, tenta controlar, de maneira indireta, as expressões emocionais dele, 

evitando a todo custo uma possível insatisfação ou qualquer outro tipo de mudança que 

envolva novos investimentos de energia de sua parte.  

Alguns casais adotam um padrão de comunicação paradoxal no qual buscam e ao 

mesmo tempo repelem a comunicação, e, com o intuito de prolongar a estabilidade conjugal, 

evitam conflitos diretos ou mesmo assuntos constrangedores. (GARCIA e TASSARA, 2001). 

Algumas mulheres pagam preço alto para estar na relação e conseguirem mantê-la por longos 

períodos. Inicialmente elas se submetem ao companheiro e suportam situações desagradáveis; 

entretanto, quando o vínculo afetivo está mais solidificado, elas vão assumindo o controle da 

relação, mantendo o homem na ilusão de que é ele quem está no poder. Contudo, a médio e 

longo prazos, vão se acumulando desconfortos, mágoas e ressentimentos que, em dado 

momento, vêm à tona e precisam ser elaborados. Nessas ocasiões, parece que elas recorrem a 

parentes e amigos do casal, que não estejam diretamente envolvidos com seu problema 

conjugal. (MORAES, 1994 e 2000). 

Lucia comentou emocionada que em diversas ocasiões tenta falar abertamente com seu 

marido, porém fica muito aflita a acaba desistindo. Em certa ocasião, seu marido ouviu uma 

conversa dela com o pai, na qual ela expunha seus problemas conjugais abertamente. 
 

Eu conto para os outros, mas pra ele eu não tenho como falar, não consigo (ficou 
muito emocionada). Há poucos dias, meu pai ligou e ele foi conversar com o meu 
pai e explicar que estávamos brigando e que eu estava estranha. Então eu peguei o 
telefone e gritei com meu pai e falei: “Eu não estou aguentando mais, eu quero me 
separar, não estou aguentando mais essa vida, estou cansada! Acho que o fardo está 
pesado, cuidar da criança, cuidar da casa, sair para trabalhar [...] não dormir à noite, 
resolver as coisas sozinha em casa”. Eu peguei o telefone dele, ele sentado na minha 
frente, conversei com o meu pai, então ele ficou espantado porque eu nunca me 
queixei para ele. Depois eu fui para o quarto, ele ficou na sala e a gente não falou 
nada sobre isso. Mas é isso mesmo que eu tenho pensado, eu penso sempre nisso, 
chego a procurar um apartamento para alugar e morar sozinha com meu filho e ver 
essas coisas de contrato e tudo mais. Na última hora desisti e nem sei bem porquê. 
Acho que ainda não tenho certeza do que quero fazer, mas não consigo falar nada 
disso pra ele, não consigo falar nada disso para o meu marido. Acho que vai chegar 
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uma hora que eu vou acabar indo embora de casa e ele nem vai entender o que 
aconteceu.   

 

 
Nesse relato, podemos notar que houve uma explosão emocional por parte de Lucia. 

Apesar dessa expressividade, ela não conseguiu dar continuidade à conversa com o marido e 

manteve a situação indefinida. Fica evidente que ela tem dúvidas sobre seu relacionamento 

conjugal e dificuldade para abordar essas questões abertamente. De certa forma, parece que 

ela recorre à figura paterna, buscando apoio para confrontar o marido e estabelecer limites 

para uma situação extremamente desgastante. Tem-se a impressão de que ela carrega a 

fantasia de que seu pai poderia preservá-la desses problemas cotidianos da vida de mulher 

casada, e, então, ela parece ter solicitado a autoridade do pai para interceder por ela e ampará-

la nas dificuldades. Outro fator que reforça essa ideia é o relato em que deixa claro a 

autoridade paterna perante os demais membros da família.  
 

Acho que o pai tem o poder do Pátrio Poder, que a gente fala no direito. A gente fala 
Pátrio Poder, manda e pronto.  

 
A intensidade de conflitos familiares, emocionais e conjugais, pode estar atrelada a um 

complexo afetivo autônomo. (JUNG, 1986 e 2000b). As mulheres que são marcadas por um 

complexo paterno originalmente positivo tendem a idealizar os homens, os cônjuges e as 

figuras de autoridade, submetendo-se a eles com postura muitas vezes infantilizadas, assim 

delegam a eles as decisões importantes e isentam-se de assumir responsabilidades. Contudo, 

ao longo do tempo podem desenvolver graves problemas de ansiedade e vazio interior. 

(KAST, 1997). Muitas vezes as dificuldades conjugais podem estar associadas ao modelo de 

casamento que se conheceu por intermédio de seus pais e também aos problemas mal 

elaborados vividos na família de origem. (GUGGENBUHL-CRAIG, 1980).  

Podemos notar que Lucia se mostra apegada a sua família de origem e a tem como 

referência de suas condutas ou, pelo menos, como referencial do que seria aceitável ou 

reprovável em um relacionamento conjugal. 
 

Não sei se é espelho da relação com meus pais; com a minha mãe eu consigo falar 
um pouco mais, porém com meu pai eu não consigo falar que ele está errado ou que 
ele precisava ajudar minha mãe, e com meu marido é a mesma coisa. 

 

Parece que Lucia procura se esforçar para não passar pelas mesmas dificuldades que sua 

mãe enfrentou, pois, mesmo diante de problemas financeiros e infidelidades do marido, ela 

procurava manter um clima ameno sem muitas brigas, esperando que todos os filhos 

crescessem para oficializarem a separação conjugal. Ainda assim, Lucia parece lamentar muito 
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a separação conjugal de seus pais.  

 
Desde que sou criança que eu ouço minha mãe falando que queria se separar de meu 
pai, que não dava mais, que meu pai não ajudava ela, coisas assim de 
relacionamento [...] Mas ela sempre ficava segurando o vínculo. Meu pai queria ir e 
minha mãe não deixava [...] Acho que, devido à situação financeira, ela reclamava e 
cobrava muito (ficou muito emocionada). [...] Eu me lembro bem, ela me perguntava 
com quem eu gostaria de ficar morando caso eles se separassem. Eu respondia que 
não ficaria com ninguém, que eu iria morar sozinha. Eu acho que naquela época eu 
devo ter respondido assim pra não magoar ninguém. Se digo que vou morar com 
minha mãe, vou magoar meu pai; ou se digo que vou morar com meu pai, vou 
magoar a minha mãe. Além disso, na época eu era a única filha. Mas a gente nunca 
acredita que vai acontecer, a gente quer sempre que os pais fiquem juntos. Então, 
hoje eu acho que eu penso um pouco, eu resgato um pouco daquela situação. 

 
Lucia comentou que sempre fica emocionada ao falar dos problemas conjugais de seus 

pais. Por um lado, ela reconhece que era difícil para sua mãe manter o casamento diante das 

circunstâncias em que vivia com seu pai; por outro lado, parece que ela não se sentia a 

vontade para legitimar as queixas de sua mãe. Sua posição diante destes problemas é confusa, 

então prefere se calar e evitar qualquer tipo de situação que se aproxime desse conflito.   
 

Eu nunca falei, nunca fui de abrir assim, de falar “pai você está errado, mãe você está 
certa” ou “mãe você está errada de chamar a atenção do meu pai”. Sempre que 
surgiam estes assuntos eu me emocionava e saía de perto, eu não gostava do assunto, 
eu não conversava. Acho que isso influenciou no meu casamento, pois quando começa 
uma conversa com meu marido eu saio, eu não quero falar, eu deixo ele quieto e 
sempre digo “Ah! Tá bom, tá bom!” e sempre tá bom, tá bom e saio de perto. Isso de 
discutir a relação “o que está acontecendo, vamos conversar [...].” Eu sou omissa 
nesse ponto, não sei se omissa é a palavra mais certa, mais retraída. Eu não falo tudo o 
que eu quero, eu guardo, eu penso sozinha.  

 
Podemos notar que, de acordo com a percepção de Lucia, a dificuldade de 

comunicação com o marido está relacionada com sua dificuldade em lidar com os problemas 

conjugais de seus pais. Entendemos que essa situação é desconfortável e pode gerar ansiedade 

diante da possibilidade de não ser adequadamente compreendida e acolhida. 

Esse conflito emocional e essa tensão na comunicação também são expressos no 

desenho de Lucia (Anexo 5). Nele podemos identificar, no campo superior direito, um sinal 

de subtração, que, segundo ela, indica que nessa parte do papel estão representados os 

aspectos negativos de sua postura no vínculo conjugal. Logo abaixo há uma figura 

representativa dela com aliança na mão direita, o que significa noivado; e uma figura 

representativa do marido com aliança na mão esquerda, o que representa casamento. As 

figuras parecem estar se comunicando. Próximo à figura que representa Lucia há um balão de 

comunicação com as palavras “expressar mais” e “D. R.”; próximo à figura que representa o 

marido de Lucia há um balão de pensamento com as palavras “ouvir mais”. Podemos notar 
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que os braços das figuras são muito pequenos em relação ao resto do corpo; a posição da 

figura que representa Lucia é mais elevada do que a posição que representa o marido; além 

disso, ela desenhou sua boca de forma enfática e algumas vezes até um pouco 

desproporcional, maior do que seria adequado para o tamanho do rosto. Ao comentar sobre 

seu desenho, Lucia disse que nesse campo do papel procurou expressar sua dificuldade de 

comunicação com o marido; as letras D. R. significariam “discutir a relação”. Ela comentou 

que só depois de concluir o desenho percebeu que havia feito sua aliança de casamento na 

mão direita da figura que a representa, no entanto considerou que não havia problema, pois 

nas outras figuras do desenho a aliança foi colocada no lugar certo e de maneira bem 

destacada.  

 

Categoria 3 – Assim parece um nó... 
 

Analisando com mais profundidade os relatos de Lucia, podemos encontrar conteúdos 

psíquicos, crenças e fantasias formados por fios de afetos e pontos de vista, trançados de tal 

maneira em sua conjugalidade, que formam algo parecido com um nó, algo que sufoca e 

limita seu fluxo energético. Alguns desses fios e fantasias referem conteúdos psíquicos 

carregados de emoções intensas e ambivalentes que formam polaridades afetivas e conduzem 

Lucia para lados divergentes.  

O enfrentamento dos problemas afetivos e conjugais pode ser importante para o 

desenvolvimento egoico. Pois, pela convivência conjugal, constante e duradoura, é possível 

refletir sobre essas questões complexas, conscientizar-se de conteúdos inconscientes, que 

podem estar projetados no cônjuge e, assim, redirecionar pensamentos e sentimentos 

equivocados. (JUNG, 1997; VARGAS, 2004).  

Percebemos que, em razão de seu marido ser um homem mais velho, que já conquistou 

no passado boas condições financeiras, Lucia tem fantasias de que ele poderá propiciar-lhe 

tranquilidade, segurança e conforto material.  
 

Ele sempre foi aventureiro [...] muito aventureiro, ele sempre teve muito mais 
dinheiro [...]  quando ele me conheceu, então eram viagens boas, viagens de 
aventura. Ele não se preocupou com o futuro. Então, acho que hoje, depois da 
faculdade, que a gente saiu da casa da mãe dele, que ele passou a ser mais 
controlado. Mas, de vez em quando, quebra a cabeça também, quer comprar alguma 
coisa, vai lá compra, resolve, depois percebe que não precisava ter feito isso [...] A 
gente não tem apartamento ainda, a gente ainda não está estabilizado de fato [...] Se 
eu me separar dele, vou arrumar outro bem mais velho, que já tenha a vida resolvida. 

 

Quando as fantasias de Lucia se deparam com a realidade de atitudes que ela considera 

irresponsáveis e pouco desenvoltas de seu parceiro, ela se decepciona e chega a pensar na 
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possibilidade de separação conjugal.  

Boa parte dos conflitos conjugais enfrentados pelos casais podem estar relacionados 

com as expectativas excessivas que são depositadas nos cônjuges e com as frustrações 

decorrentes dessa atitude. (BENEDITO, 1996; CAROTENUTO, 2005; JUNG, 1997 e 2007b; 

MORAES, 1994). Nem sempre as pessoas têm consciência dessas particularidades, pois 

talvez elas apontem para conteúdos sombrios de sua personalidade, relacionados à 

negligência, inconsequência e excesso de complacência ao lidar com limites. (COLACITI e 

SARTORI, 2008).  

Apesar de ter uma imagem ainda muito positiva do marido, ela percebe que gostaria que 

ele fosse mais maduro e estabilizado financeiramente, possivelmente porque tem a fantasia de 

que assim poderia ser mais bem amparada, delegando mais ainda a ele a responsabilidade por 

seu bem-estar. Além dos aspectos materiais, parece que ela também carece de atenção e 

cuidados emocionais, pois se queixa por ter poucos momentos de lazer e proximidade com o 

marido.   
É o relacionamento que vai esfriando [...] tem o cansaço com filho, tem que 
trabalhar, tem que ficar escutando que apertou o orçamento, não vamos poder viajar, 
não vamos poder fazer tal coisa, e eu não quero ouvir essas coisas. Acho que isso 
que me faz guardar tudo e não expor [...] A gente até passeia, só que com o filho é 
mais difícil! Não temos mais aquele calor do casamento de quando nós morávamos 
sozinhos e namorávamos mais, porque hoje já é mais afastado o relacionamento 
entre mim e ele, marido e mulher. Eu sofro muito com isso, fico desesperada e penso 
que talvez seja melhor partir para separação de uma vez (ficou emocionada e 
chorou).   

 

Notamos que Lucia valoriza bastante a proximidade do casal e sofre muito por estarem 

vivendo de forma cada vez mais distante fisicamente. Fica claro nessa sua fala e em outros 

momentos de seus relatos que ela se apoia afetivamente no marido e depende dele para 

administrar sua vida emocional.  

A permanência de um cônjuge em um relacionamento intenso e, ao mesmo tempo, 

limitante e desconfortável, pode ser considerada como um dos indicativos de que esteja 

vivendo um relacionamento conjugal fusional, que subentende certo grau de regressão e 

simbiose entre os parceiros. Nesse caso, frequentemente experimentam um sentimento de ser 

parcial e inadequado frente à imensidão do mundo e buscam a completude por meio da união 

conjugal. Esse é um modelo de conjugalidade típico de nossa cultura, principalmente no 

início da fase adulta, o que leva muitas pessoas a ter a impressão de que essa é uma condição 

natural. (BENEDITO, 2009; FERNANDES, 2010; VARGAS, 2004).  

Apesar do intenso envolvimento afetivo, quando o marido de Lucia não corresponde às 

suas expectativas, ela acaba tendo que entrar em contato com alguns de seus aspectos 
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sombrios, ligados à fragilidade, incapacidade e dependência. Essas características ficam mais 

claras quando ela relata que não consegue entender a postura distante do marido.  

Acho que isso também pega um pouco, porque a relação sexual mudou bastante. 
Acho que ele está mais distante. Afirmo com todas as letras que ele não tem outra, 
que não tem outra pessoa que possa estar me prejudicando nesse sentido. Mas eu 
não consigo entender, não digo distante assim porque não tem carinho, a gente até 
faz, mas eu sinto mais necessidade do sexo na relação do que ele, e isso às vezes eu 
quero mais e ele fica mais retraído. Ele também é advogado, sai, trabalha muito, faz 
muita audiência, é esgotante, e pensa muito no trabalho dele, acho que isto deixa ele 
cansado. Mas eu não consigo entender, se eu tenho a mesma profissão que ele, 
trabalho da mesma forma, é esgotante, e eu consigo ter essa disponibilidade, essa 
vontade, e ele não. Cuido de casa, de filho, tudo! Eu sempre tenho tempo pra 
namorar, ele não acha esse tempo. Isso vai chateando, porque isso é uma coisa que 
me relaxa, me deixa mais tranquila.  

 

Quando Lucia relatou esses problemas conjugais, chorou e ficou muito emocionada, 

disse que não consegue falar sobre isso com o marido, não sabe como pode se expressar com 

franqueza. Notamos que, em diversos momentos, ela sacrifica sua identidade, aceita viver 

oprimida e esconde a agressividade, acreditando que assim mantém seu casamento. 

A dificuldade para falar com o cônjuge sobre assuntos íntimos pode estar associada à 

dificuldade em entrar em contato com os próprios conteúdos psíquicos, muitas vezes ainda 

inconscientes ou mesmo sombrio.  Os conflitos conjugais, quando bem conduzidos, são muito 

favoráveis ao desenvolvimento psíquico, pois permitem a aproximação de conteúdos 

conscientes e inconscientes. (GUGGENBUHL-CRIAG, 1980). No entanto, a presença de 

bloqueios emocionais pode inibir a livre expressão e limitar a ampliação do 

autoconhecimento. Nesse caso, boa parte da energia psíquica pode ficar estagnada, ou em 

movimento regressivo. (JUNG, 2002). 

Analisando os relatos de Lucia, principalmente no que se refere à forma como ela se 

sente rejeitada pelo marido e sua dificuldade em falar diretamente com ele, podemos 

aproximá-los do mito de Eco e Narciso. Pois Eco, sendo uma ninfa, também vive identificada 

com seu contexto, sente-se rejeitada por seu amado Narciso e não pode falar-lhe diretamente 

sobre seus sentimentos. (BENEDITO, 2009; BRANDÃO, 2008; BYINGTON, 1988; 

CAVALCANTI, 2003; GRAVES, 2004). Frequentemente, as pessoas que vivenciam essa 

dinâmica psíquica são propensas a ter a fantasia de que obtêm valorização e gratificação 

quando suas competências são colocadas em benefício do cônjuge idealizado, vivendo de 

maneira indiferenciada (sem voz), refletindo sua necessidade simbiótica. Parece que elas 

precisam reviver, repetir para refletir e elaborar. (BENEDITO, 2009; BERRY, 1982; 

CAVALCANTI, 2003).   
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Entrevista 2 – Luana 
 

Luana tem 40 anos, nasceu em São Paulo, é casada há dezessete anos. O casal tem um 

filho de 14 anos, eles residem em apartamento próprio situado em bairro de classe média alta 

da cidade de São Paulo. Ela tem pós-graduação e diversos cursos de especialização, trabalha 

como arquiteta em escritório próprio e é bem-sucedida em sua profissão.  

Há alguns anos, Luana vive um intenso conflito emocional entre o desejo de 

permanência e separação conjugal. Pois, apesar de encontrar aspectos positivos em seu 

casamento, parece que eles estão sempre sendo ameaçados pelo comportamento promíscuo do 

marido. Ela se sente muito humilhada, constrangida e envergonhada, não sabe ao certo como 

reagir, sofre crises de depressão e síndrome do pânico. Nas frequentes ocasiões em que pensa 

em se divorciar, percebe que ainda não está preparada para enfrentar as prováveis 

consequências dessa atitude, então ela se mostra excessivamente dependente de seu vínculo 

conjugal.  

 
Categoria 1 – Assim parece um laço... 
  

De acordo com os relatos de Luana, seu vínculo conjugal é formado por diversos laços 

afetivos, que se configuram como benefícios obtidos pelo casamento, entre eles ela destaca a 

possibilidade de ser casada com uma pessoa socialmente admirável e o status social que esta 

situação lhe confere. Ela aponta diversas qualidades de seu marido. Considera-o interessante, 

simpático, extrovertido, bonito, com boa situação financeira e condições de lhe proporcionar 

presentes e viagens.  
 

Ele é muito extrovertido, conversa muito bem, tem muitos amigos. Eu até falo que 
ele se acha um pouco, porque vai à academia todo dia, troca de carro. Eu acho que 
ele é o máximo enquanto homem. 

 
Luana disse que se sente fascinada pelo marido e vê nele um modelo idealizado de 

beleza e desenvoltura social, alguém querido, desejado e admirado. 

Quando a fascinação ou a intensa admiração estão presentes na dinâmica psíquica de 

uma mulher, elas podem ser indicativas da projeção do animus sobre o ser idealizado. O 

animus pode se comportar de forma compensatória em relação à persona, apresentando 

propriedades que faltam à personalidade manifesta e consciente. Desta maneira ele contribui 

para o equilíbrio psíquico e para a movimentação energética. Em alguns casos ele pode levar 

a mulher a adotar padrões de conduta generalizados. Esta condição reforça os laços afetivos 

entre o casal e, em alguns casos, facilita a integração da mulher no meio social, mesmo que de 

forma indireta. (JUNG, 2000a; JUNG, 2003; E. JUNG, 2006; MORAES, 2007; VON 
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FRANZ, 1992; YOUNG-EISENDRATH, 1995). 

Luana disse que se sente muito mais confiante para interagir com as pessoas, participar 

de festas e eventos sociais quando está na companhia de seu marido. Nessas ocasiões ela fica 

envaidecida quando outras pessoas fazem comentários positivos a respeito dele. Também se 

sente muito envaidecida ao ser presenteada ou elogiada pelo marido. 
 

 Ah, ele é fofo, ele me traz flores, às vezes ele vem com algum presente ou alguma 
joia. Acho que isso faz parte do casamento. [...] Ele me dá viagem, ele me dá joia, 
ele me elogia [...] ele é uma pessoa que me seduz, que me elogia, que me dá as 
coisas, que fala que eu sou importante pra ele. Ele proporciona uma situação 
financeira boa de presentes, de viagens, então ele é tudo de bom. 

 

Luana afirma que atribui grande importância aos bens materiais e considera que dar 

presentes à esposa é uma atitude normal de maridos que pretendem demonstrar seus 

sentimentos. Ela entende que presentear é uma forma de valorizar quem se ama e intensificar 

a união conjugal, principalmente no caso de parceiros que estão juntos há muito tempo.  

No desenho de Luana (Anexo 6), podemos identificar no campo inferior esquerdo uma 

caixa de presente preta e marrom, com laço vermelho e azul e envolvida por um contorno 

azul; no centro da caixa há dois corações vermelhos interligados e com um raio entre eles; no 

campo inferior direito, três flores vermelhas e amarelas presas por um laço azul. Podemos 

notar que o nó dos laços de fita e a caixa são as únicas figuras que foram pintadas 

internamente, inclusive com cores escuras. A caixa e as flores foram desenhadas sem nenhum 

tipo de suporte. Ao observar a caixa, tem-se a impressão de algo denso e pesado. De acordo 

com os comentários de Luana, a caixa e as flores são representativas dos presentes que ela 

gosta de ganhar de seu marido, pois expressam a admiração que ele sente por ela. 

Para algumas pessoas parece que o casamento é uma forma de manter a aparência de 

sucesso e respeito, principalmente quando o vínculo conjugal é pautado por convenções e 

estereótipos sociais, que supervalorizam o status elevado, os confortos e luxos materiais. 

(BENEDITO, 1996; GIMAEL, 2008; PARISI, 2009). Em alguns casos, essa situação pode 

oferecer sustentação para uma persona social de mulher respeitável e bem casada. (JUNG, 

2007b). Boa parte da autoestima de algumas mulheres está fundamentada na fantasia de que 

conseguir manter seu casamento representa uma qualidade admirável, que por sua vez 

propiciaria a ela felicidade e bem-estar. Principalmente, quando ela apresenta uma postura 

competitiva, própria da sociedade contemporânea globalizada, na qual a afetividade é 

banalizada e apresentada como uma espécie de produto de consumo, que pode ser isento de 

individualidade e interioridade. (GRAUBART, 2006).  
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Luana orgulha-se por estar casada com um homem admirado. Ela também se sente 

valorizada por ter sido escolhida por ele e em meio a outras mulheres. O fato de seu marido 

demonstrar que continua querendo estar casado com ela reafirma seu valor pessoal e transmite 

a sensação de adequação aos padrões socialmente valorizados. 
 

Eu acho que eu sou importante por ter um homem deste ao meu lado. Eu acho que 
eu sou importante porque ele me escolheu e continua voltando pra casa, porque eu 
sou uma pessoa especial, eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa especial, por isso que 
ele volta. Se eu não fosse, ele já tinha me abandonado.  

 
Quando eu saio com meu marido, ele é sempre o centro das atenções e eu estou 
sempre com ele, do lado dele. [...] Eu fico pensando “se eu sair dessa relação, 
sozinho ele não vai ficar, ele vai arranjar outra pessoa, ele vai arranjar outra mulher. 
Que mulher não vai querer ficar perto dele? Muitas mulheres vão querer ficar perto 
dele”. 

 
 

De acordo com as colocações de Luana, quando está com seu marido em ambiente 

público, nota que muitas mulheres ficam olhando para ele e algumas vezes até se insinuando. 

Quando eles estão entre amigos, seu marido consegue chamar a atenção de todos para suas 

colocações, que normalmente são bem aceitas. Ela se sente valorizada e confortável ao lado 

dele nessas ocasiões, participa das conversas apoiando o marido e demonstrando que ambos 

são partidários das mesmas opiniões, percebe que, assim, obtém uma atenção indireta de 

parentes, amigos e pessoas desconhecidas.  

Jung (1997) observou que as pessoas que têm uma personalidade relativamente simples 

muitas vezes são envolvidas por outras com personalidades mais complexas. As pessoas 

envolventes são capazes de exercer certo fascínio nas personalidades mais simples. Parece 

que as pessoas envolvidas buscam na convivência com as pessoas envolventes uma sensação 

de completude. Essa situação pode ser transitória e até mutável e variar conforme o contexto 

em que as pessoas estiverem inseridas.  

Além disso, é importante observar que, pelo mecanismo da projeção psíquica, o ego vê 

no outro a completude de sua identidade e tende a buscar nele sua totalidade. Parece que é 

pelo olhar do outro, mesmo que seja antagônico, que as pessoas podem se perceber como 

seres atuantes na dimensão externa e concreta do mundo. Desse processo de integração de 

diferentes aspectos, muitas vezes opostos, é que advém a energia psíquica que mobiliza boa 

parte da atividade humana, a formação dos casais e da sociedade como um todo. (JUNG, 

2002).  

Em alguns casos, a manutenção do vínculo conjugal e de uma situação estável dá 

sentido à vida do cônjuge, cuja personalidade é marcada pela intensa atuação de traços do 
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caráter elementar do feminino, no qual predominam as atitudes que envolvem contenção e 

proteção. (NEUMANN, 2006a).  

Observando o desenho de Luana (Anexo 6), podemos perceber que na parte superior do 

papel há três nuvens azuis e cinco raios pretos, no centro do papel há três corações vermelhos 

de tamanhos diferentes, um dentro do outro. Na metade inferior do papel há gotas de chuva, 

aparentemente caindo das nuvens que estão na parte superior do papel.  

Ao comentar sobre o desenho, Luana explicou que os corações são representativos do 

amor que existe entre ela, o marido e o filho; no caso, o marido seria o coração maior, pois ele 

é maior fisicamente; ela seria o segundo maior; e o filho seria o coração menor. Assim, eles 

estão unidos e contidos um no outro, enfrentando todas as dificuldades da vida, representadas 

pelos raios e gotas de chuva.  

Ao falar sobre os aspectos positivos de seu casamento, Luana menciona que se sente 

protegida em sua posição de esposa. Pois nota que as mulheres solteiras ou divorciadas 

sofrem preconceito e muitas vezes são vistas como levianas ou promíscuas. Ela entende que 

seu relacionamento conjugal lhe proporciona proteção contra inúmeras adversidades. Essa 

ideia é reforçada por informações de suas amigas que se queixam da vida fora do casamento.    
 

Já falei com amigas minhas que se separaram. Ah! É muito ruim a vida delas agora! 
Eu acho que elas sofrem muito com a solidão. Eu morro de medo de ficar igual a 
elas. Elas querem casar de novo e não conseguem nem um namorado. Eu acho que 
eu vou sentir falta de ter alguém comigo, eu acho que eu não conseguiria ficar 
sozinha.  

 

De acordo com as colocações de Luana, ela teme a solidão afetiva, pois tem fantasias de 

que não seria capaz de obter atenção das pessoas de maneira direta, sem estar vivendo o papel 

de esposa respeitável.  

O vínculo conjugal pode ser considerado um meio de proteção contra os sentimentos 

negativos associados à solidão afetiva; condição que, apesar de ser bastante limitante, é 

comum para muitas mulheres que temem enfrentar constrangimentos por não corresponderem 

às expectativas sociais, principalmente no que se refere a terem um cônjuge que as 

acompanhe em atividades sociais. (MORAES, 1994; ROAZZI, FEDERICCI e CARVALHO, 

2002). 

 
Categoria 2 – Assim parece um emaranhado... 
 

Considerando o ponto de vista psíquico, Luana parece estar envolvida em uma situação 

conjugal confusa e embaraçosa, na qual os valores sociais se entrelaçam em um emaranhado 
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obscuro de padrões de conduta impessoais e idealizados, destituídos de humanidade e 

sensibilidade. Destacamos a questão da sua vaidade, que se confronta com a conduta volúvel 

do marido.  

Luana aponta a infidelidade como principal causa de seus problemas conjugais e 

emocionais, contudo disse que se sente vitoriosa e envaidecida quando o marido “volta para 

ela”, arrependido por ter sido infiel. De acordo com sua percepção, o fato de essa situação 

ocorrer de maneira repetitiva faz com que se sinta frequentemente ameaçada e com baixa 

autoestima. Ela expressa muita raiva e rancor pelo marido ao comentar que se sentiu muito 

humilhada e envergonhada na primeira vez que descobriu a traição do marido, nesta ocasião 

surpreendeu-o em sua cama com outra mulher. 
 

Esta história das traições é muito triste, pensando bem eu não gosto de falar muito 
sobre isso, mas pensando bem eu sofri demais, eu sofri demais! Eu me senti a pior 
das criaturas, me senti muito humilhada, inclusive uma das traições aconteceu com 
uma amiga minha. Eu fiquei muito chateada, porque ele deveria ter o cuidado de, 
pelo menos, só me trair com alguém que eu não conheço. Isso que acontece é muito 
ruim! Eu já sofri de depressão por causa disso e ainda sofro de depressão! 

 
Para Luana, o problema do adultério de seu marido é algo muito angustiante. Ao relatar 

o episódio, ela chorou, demonstrou um pouco de apatia e certa resistência para entrar em 

contato com essa dor psíquica, o que evidencia a agressão emocional que ela sofreu e também 

a ferida causada em sua autoestima.   

De acordo com as colocações de Luana, esses problemas conjugais são representados no 

seu desenho (Anexo 6), através dos três corações em meio a raios e gotas de chuva que para 

ela são também representativos de suas lágrimas. Ao observar o desenho, podemos notar que 

há também uma linha de tensão no coração que fica entre o menor e o maior; este foi 

desenhado de forma um pouco irregular, inclusive com traços se sobrepondo.  

Luana comentou que na primeira ocasião em que descobriu o adultério do marido, ele 

mostrou arrependimento, e então tentaram se reconciliar. Contudo, passado algum tempo, ela 

vem descobrindo outras traições, que ele nega ou mostra arrependimento.   
 

Ah! Ele sempre jura que não vai mais fazer! [...] Ele fala que nunca, nunca, nunca 
mais fez nada de errado, que é mentira isso que estão falando sobre ele. Mas é 
estranho, porque às vezes aparece a coisa quando a gente menos espera, aparece um 
telefonema, uma ligação, ou um trote. Já tive denúncia pelo telefone, é muito triste! 
A gente se acha a pior das pessoas, a gente se acha não desejada. Porque todas essas 
vezes ele se afastou de mim, uma coisa que eu percebia ele se afastava. Também, 
saindo com outra, só podia acontecer isso! E eu fico me sentindo a pior das 
criaturas.  

 

Luana, por causa da infidelidade do parceiro, vive apreensiva com a possibilidade de 
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sofrer decepções; além disso, sente que vive presa e paralisada sem saber como se proteger e 

evitar as possíveis humilhações públicas decorrentes dessa situação; acaba sendo complacente 

e submissa. Parece que ela tem a fantasia de que seu valor pessoal depende da fidelidade de 

seu cônjuge. 

As atitudes muito acolhedoras, tolerantes ou permissivas, que não estabelecem 

claramente as fronteiras pessoais denotam traços compatíveis com o feminino elementar, 

associados aos aspectos positivos da Grande Mãe. (NEUMANN, 2006a).  

Apesar de Luana dizer que se sente muito abalada e até paralisada diante da infidelidade 

de seu marido, ela faz algumas tentativas para controlar a situação desfavorável e minimizar 

seu problema conjugal.  
 

Várias vezes eu ligo no telefone dele, muitas vezes eu fico pensando onde ele estará 
naquela hora que eu estou numa reunião, que eu estou no trabalho, que eu estou num 
projeto. Porque, se ele me traiu cinco vezes, quem me garante que não vem a sexta! 
Eu sei disso, então isso me atrapalha muito, essa desconfiança e essa insegurança. 
Eu não consigo sair, não consigo sair fora dessa relação. Eu não sei por que eu não 
consigo deixar esse homem, é como se ele fizesse parte de mim, porque, mesmo 
com tudo que ele fez, mesmo com tudo que ele aprontou comigo, eu não consigo 
deixá-lo. 

 

Fica claro que Luana não confia mais na fidelidade do marido, até mesmo porque, 

mesmo ele jurando que é sempre fiel, frequentemente ela descobre outras traições. Parece que 

o laço de confiança se desfez, mas ficaram conteúdos psíquicos, apenas parcialmente 

conscientes, como fios de emoções confusas e emaranhadas, que ainda mantêm Luana presa 

ao seu vínculo conjugal.   
 

Eu fico muito triste porque tenho essa insegurança, essa desconfiança, mas eu tenho 
ele, essa é a questão! Eu lembro dele e fico achando ele o máximo, porque ele é uma 
pessoa interessante; mas a maioria das vezes ele me atrapalha muito, porque eu não 
tenho como confiar numa pessoa assim. Eu acho que o maior sofrimento é a 
desconfiança. 

 

Essas manifestações indicam que suas decepções com o marido são parciais, pois ela 

consegue perceber aspectos positivos ao lado de aspectos negativos, o que pode ocasionar 

grande angustia e incerteza. 

A convivência conjugal tende a desencadear inúmeros conflitos internos e externos. 

Observando esses conflitos, notamos a busca da unidade na identidade. Conforme ocorre em 

muitos relacionamentos afetivos, quando um sentimento está presente na dinâmica psíquica 

de um indivíduo, um sentimento contrário a este também poderá existir em seu íntimo. Essa 

interação de opostos gera intensos conflitos, concentra energia psíquica e inibe a 

desenvoltura. Caso haja espaço para uma relação dialética e criativa, os conflitos poderão ser 
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transformados, favorecendo a ampliação da consciência e o processo de individuação. 

Portanto, a qualidade da relação também é determinada pela maneira como cada parceiro 

amplia sua consciência, percebe suas amarras e tensões emocionais e enfrenta os conflitos que 

surgem na convivência conjugal. (CAROTENUTO, 2005).  

O sofrimento de Luana ocasionado pela infidelidade do marido despertou 

questionamentos sobre valores, padrões de comportamento, sexualidade, família, 

relacionamentos e aparência física, que relativizam a importância de seu casamento, mas não 

propiciam força suficiente para se divorciar e buscar novas oportunidades de felicidade.  
 

Eu pensei várias vezes em deixar esse homem, esse homem traste! Porque o que ele 
fez comigo não é digno de chamá-lo de homem. Ele me humilhou, falou que eu não 
era boa no sexo, que por isso ele procurou outra, que eu cuido bem da casa, trabalho, 
mas que falta esse lado. Não sei que lado é esse! Pra mim, mulher é deitar, ter 
relação, trabalhar, cuidar da casa. Mas que lado é esse que elas trazem que eu não 
sou capaz? Então ele falou que faltava isso, por isso que ele buscava fora. Mas eu 
não me considero uma mulher não atraente, não bonita. Eu me considero uma 
pessoa interessante, e eu pensei sim em terminar. Aliás, fui a um advogado ver como 
que era a situação para fazer o divórcio. Mas eu vou confessar uma coisa: eu não 
tenho coragem, eu não tenho coragem de me separar! 

 

Apesar de Luana demonstrar nesses comentários uma postura crítica em relação à 

infidelidade do marido, ela tenta compreender seus motivos e esclarecer as possíveis causas 

de seu problema conjugal. Ao procurar identificar o que o marido almeja como cônjuge, ela 

tenta definir seu papel de esposa, reflete sobre o que é ser uma mulher atraente e ao mesmo 

tempo digna de respeito.  

Nos últimos cinquenta anos, os valores e as perspectivas de vida das mulheres passaram 

por grandes transformações. Muitas mulheres têm, pelo menos, a impressão consciente de 

poderem escolher como querem viver, então se questionam sobre o que seria confortável para 

elas, inclusive em um relacionamento conjugal. Surgem grandes dúvidas entre optar pela 

aparente segurança dos vínculos conjugais pautados em modelos tradicionais ou atrever-se a 

criar novos parâmetros, possivelmente mais ajustados ao contexto atual (ROCHA-

COUTINHO, 2004). Isso aponta para a necessidade de um mergulho em si mesma, em busca 

de sua identidade, o que implica em ir além dos referenciais externos e masculinos e dar 

vazão aos seus aspectos femininos criativos. (CAVALCANTI, 1995; LIOTTA, 1997; YONG-

EISENDRATH, 1995). 

Essas reflexões são frequentes nos casos de esposas que foram traídas por seus cônjuges 

e precisam fazer uma difícil escolha. De um lado do conflito há o desejo de preservar o 

casamento, pois se sentem bem com o valor que o marido e sua conjugalidade lhe conferem, 

mesmo que para isso seja preciso perdoar o adultério e correr o risco de serem socialmente 
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recriminadas por aceitar essa condição desfavorável de mulher traída e desvalorizada pelo 

marido; do outro lado do conflito há o desejo de corresponder às expectativas sociais e agir 

conforme os padrões de dignidade estipulados, que determinam que a única atitude digna e 

correta para uma mulher traída é optar pela separação conjugal. (JUNG, 2007b; ROCHA-

COUTINHO, 2004). 

Ocorre que, ao tentar manter seu casamento, Luana vive atormentada pela insegurança e 

desconfiança, procura ser forte e suportar situações desfavoráveis, grandes sofrimentos, 

depressão e apatia. Esse modelo de força pode ter sido internalizado como padrão ideal de 

mulher, provavelmente por influência de modelos parentais, conforme ela relata a seguir: 
 

Não sei o que acontece, me vem uma figura, uma figura de uma pessoa que é minha 
mãe. Eu vejo o quanto ela é forte, o quanto ela foi forte em manter o casamento 
mesmo com os milhares de traições de meu pai, e aí eu penso: “Força é manter, 
força é manter esse homem apesar dele ser um egoísta e traidor, ao menos manter 
uma aparência digna”. Eu não sei se força é manter ou sair, mas eu acho que é 
manter, por isso que eu ainda estou nesse casamento. É o que eu falo, eu acho que eu 
tenho uma força, talvez o modelo da minha mãe de aguentar o tranco! As traições 
aconteceram algumas vezes, mas eu não fico fraca de largar o casamento. 

 

Apesar de suas dúvidas e questionamentos, Luana considera importante manter sua 

proximidade com seu marido. Diante das dificuldades conjugais, ela se espelha na conduta de 

sua mãe; assim, parece se orgulhar por ser forte e suportar situações adversas para manter seu 

casamento e uma aparente dignidade.  

A repetição dos modelos parentais, associada à idealização do cônjuge assim como das 

figuras paterna e materna, à adoção de valores masculinos e tradicionais de maneira 

generalizada e impessoal, à permissividade e amabilidade no trato social, pode ser indicativo 

da presença de complexos afetivos parentais originalmente positivos, na dinâmica psíquica, os 

quais concentram a energia psíquica em atitudes que colaboram para manter a pessoa presa ao 

ambiente familiar, ou mesmo presa ao vínculo conjugal. (JUNG, 1986 e 2000b; KAST, 1997). 

A opção de permanecer em um casamento, mesmo diante de situações desfavoráveis, 

frequentemente esta associada a fantasias de que a separação implicaria em uma punição, por 

não ter competência de manter o casamento com um homem; o que por sua vez representaria 

a desqualificação total como pessoa. Essa condição pode despertar na mulher uma paixão que 

a torna vítima frágil e passiva de uma violência psíquica infringida pelos aspectos negativos 

de seu animus, que bloqueiam a capacidade criativa, despertam sentimentos de inferioridade, 

inveja, ciúmes e competição em suas relações afetivas; destroem a confiança em si e na vida; 

e desencadeiam quadros patológicos de depressão, síndrome do pânico, controle excessivo 

sobre a própria vida e a dos outros. (MORAES, 2007).  



93 
  

Considerando o processo de desenvolvimento psíquico, podemos aproximar os relatos 

de Luana do mito de Eros e Psiqué. Luana parece estar vivendo algo similar ao momento em 

que Psiqué deve cumprir a quarta tarefa imposta por Afrodite. Luana sai de uma posição 

relativamente privilegiada de quem é admirada e presenteada para uma situação de 

humilhação e depressão, na qual pode entrar em contato com outros aspectos do feminino. 

Simbolicamente, elas saem do reino de Afrodite no mundo superior e vão para o reino de 

Perséfone no mundo inferior, ambos aspectos da Grande Mãe. Assim como acontece com 

Psiqué, parece que Luana também sucumbe por não resistir ao chamado da vaidade. Psiqué 

abre a caixa que contém o elixir da beleza de Perséfone e cai em sono profundo, e Luana cai 

em depressão ao ser ameaçada em sua vaidade de mulher bem casada e invejada por outras. 

Talvez esteja aí a sedução do narcisismo, isto é, do amor autoerótico e ameaçador.  

Conforme indica Neumann (1993): “A grande tarefa de Psiqué é sair da esfera 

matriarcal e, em seu amor por Eros, alcançar a esfera psíquica, ‘a experiência feminina do 

encontro’, que é o pressuposto para a individuação feminina”. (NEUMANN, 1993, p. 93). 

Nos relatos de Luana, fica claro que ela tem dificuldades para lidar com sua vaidade e com o 

amor; no entanto, por meio deles pode ocorrer o desenvolvimento psíquico. Assim, é preciso 

enfrentar o caminho dos heróis para tentar equilibrar o amor a si mesma e o amor ao outro 

idealizado. (NEUMANN, 1993). 

 
Categoria 3 – Assim parece um nó... 

 

Notamos que Luana vem enfrentando graves problemas afetivos e conjugais, diante dos 

quais se apoia em referências familiares, que se mostram insuficientes para propiciar uma 

solução satisfatória. Parece que, por dentro do emaranhado de afetos, há alguns nós formados 

por conteúdos psíquicos apenas parcialmente conscientes. O fato de estar presa aos problemas 

conjugais faz com que ela tenha de entrar em contato com conteúdos psíquicos que podem 

estar mal articulados, confusos e enosados.  

Destacamos a comparação que ela faz entre a sua vida conjugal e a de sua mãe. Parece 

que ela tem a fantasia de que, apesar de estar sofrendo muito, sua condição ainda é melhor do 

que a das mulheres da geração passada, que viviam de maneira mais restrita e eram muito 

mais submissas aos homens. 

 
Antigamente as mulheres eram submissas aos homens. A minha mãe sempre 
trabalhou em casa e nunca teve uma profissão, ela sempre foi totalmente dependente 
daquilo que meu pai falava. Eu até percebia que ela sempre teve medo de se colocar 
diante da figura do meu pai. Agora parando pra pensar, nós, as mulheres 
independentes que buscamos os nossos lugares, nós não aceitamos isso. Eu não 
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quero que meu marido mande em mim, quer dizer, eu conquisto meu espaço, eu vou 
atrás das coisas, de cursos, de trabalho. Eu não gostaria de ser como a minha mãe, 
quer dizer, eu trabalho, tenho meu espaço, tenho minha família, me considero uma 
boa mãe, uma boa esposa; mas só que, mandar em mim, jamais! 

 
Em dezessete anos de casamento, meu marido me traiu umas cinco vezes. Eu acho 
que não é muito, cinco vezes. Sabe, meu pai traiu a minha mãe, muito mais de cinco 
vezes, eu sei disso! Minha mãe foi forte e suportou tudo, e eu acho que eu sou 
mulher suficiente para me manter casada com um homem que trai! Porque se eu 
fosse uma pessoa fraca eu tinha terminado essa relação! [...] E tem mais uma coisa 
diferente que é o seguinte: eu fiz uma carreira, eu trabalho e minha mãe não! 

 

Parece que Luana se conforma com sua situação; além disso, parece ficar satisfeita por 

perceber que sua condição conjugal é melhor do que a de sua mãe. Este depoimento denota 

que, em seu conformismo, não considera outras possibilidades conjugais mais satisfatórias.  

A dificuldade para entrar em contato com conteúdos sombrios pode levar à adoção de 

mecanismos de defesa pouco eficazes, voltados para a negação da dor e adoção de fantasias 

ligadas a ideias de força e resistência, que não articulam os conflitos e ocasionam bloqueios 

emocionais. (CAROTENUTO, 2005; JUNG, 1986).  

Luana não entende o que acontece consigo mesma diante dos problemas conjugais. 

Então, tenta reagir e se desvincular do marido, mas retrocede e permanece em ideias 

fantasiosas de sucesso pessoal e vingança.   
 

Eu não consigo me separar dele, me divorciar dele, não sei bem o porquê. Eu muitas 
vezes no meio dessas cinco traições, que eu procurava advogado, que eu procurava 
igreja, que eu procurei padre, que eu procurei tudo, eu estava no limite! Eu queria e 
me achava forte para me separar, ao menos para pedir um tempo, para reconstruir a 
minha vida. Porque eu tenho uma profissão, eu não sou totalmente dependente dele, 
aliás eu não sou dependente dele. Meu filho já está grande, eu pensei em reconstruir a 
minha vida, fazer uma viagem, conhecer outra pessoa e dar a volta por cima. Pensei 
até em trair ele como vingança! Para falar a verdade, já houve uma pessoa interessada 
em mim nesse tempo, mas quando eu ia ter alguma coisa eu não consegui, não 
consegui ter um relacionamento fora do casamento, não sei o porquê. Porque esse 
“fdp” merecia um chifre, merecia muitos chifres.  

 

Apesar de Luana ter boa desenvoltura em diversos campos de atuação, ela percebe que 

não tem tanta habilidade para lidar com as emoções e com os sentimentos. Quando ela pensa 

em reagir e melhorar sua vida sentimental, preocupa-se mais em atingir o marido do que em 

reconstruir seus referenciais e sua condição afetiva. 

A tendência da sociedade atual é privilegiar os valores masculinos e não desenvolver os 

femininos, deixando o emocional na sombra, como algo negativo que deve ser desconsiderado 

ou suplantado por atitudes agressivas e combativas. (CAVALCANTI, 1995; JUNG, 2007b; 

LIOTTA, 1997; MORAES, 2007; YONG-EISENDRATH, 1995). Esta tendência se intensifica 

quando a pessoa vive apoiada em referenciais externos, que indicam seu valor pessoal e o 
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caminho a ser seguido. Em certos casos, a pessoa pode estar alienada de seu centro interior, 

vivendo uma espécie de hybris que cada vez mais leva ao desequilíbrio e ao sofrimento 

psíquico. (LIOTTA, 1997; NEUMANN, 2006b).  

No desenho de Luana (Anexo 6) podemos notar um forte contraste entre o desenho da 

caixa, que é representativa dos presentes que recebe do marido e está localizada no canto 

esquerdo inferior do papel, e o restante das figuras desenhadas. A caixa foi pintada 

internamente e com cores escuras; além disso, dentro dela há dois corações unidos por uma 

linha que é transpassada por um raio. Em contraste com a densidade da caixa há o contorno de 

uma linha azul e um laço vermelho mais delicado. Nota-se que o desenho é 

preponderantemente estático; nele, o único movimento identificado é o movimento 

descendente da chuva caindo das nuvens, segundo Luana, representativa de suas lágrimas. 

Apesar de Luana se mostrar resistente, tentando suportar o sofrimento e a insegurança 

decorrentes das constantes ameaças a sua autoestima, muitas vezes ela não resiste e acaba 

sucumbindo à frustração, então tem problemas de depressão e síndrome do pânico. 
 

Eu sou uma pessoa que fez uma carreira, que trabalho, faço meus projetos, só que 
tenho altos e baixos. Acho que a relação com meu marido, tudo que eu passei, 
inclusive depressão, fiquei com pânico, depressão, lógico que isso atrapalha meu dia 
a dia. Porque no fundo eu queria que fosse diferente essa relação, porque tudo isso 
que eu passo atrapalha muito meu dia a dia. Eu desconcentro, eu perco o foco, eu já 
perdi projetos por causa disso! Acontece de na hora de eu ir no projeto eu ficar mal. 
Uma vez aconteceu uma coisa muito interessante, muito triste, eu perdi um projeto 
sobre uma casa de um casal recém-casado. Eu fui contratada para fazer um projeto 
de arquitetura junto com uma decoradora e me deu um negócio dentro daquela casa, 
me deu uma angústia, uma coisa horrível de ver aquele casal! E eu não sabia o que 
era, minha mão adormeceu, meu coração disparou [...] quando eu fui procurar ajuda 
no médico ele falou que eu estava tendo uma crise de pânico! Depois, conversando 
com o médico, eu vi que era angústia diante do casamento, diante de ver um casal 
começando a construir uma família! Você acredita? Uma crise de pânico dentro da 
casa dos clientes! Eu fiquei mal, muito mal! Então, quando paro para pensar nisso, 
fica claro que esta situação que eu vivo no meu casamento atrapalha minha vida, 
acaba comigo! Porque cada descoberta de uma traição eu tenho uma depressão, 
abaixa minha autoestima, eu não consigo trabalhar, eu perco clientes, eu falto nas 
reuniões, eu falto nos compromissos.  

 

Luana disse que em seus momentos de grande crise sentia muita angústia e uma intensa 

dor na região do tórax, procurou ajuda profissional especializada, fez psicoterapia e tomou 

medicação psiquiátrica durante aproximadamente seis meses. Assim que os sintomas 

desapareceram, ela interrompeu o tratamento e intensificou sua dedicação ao trabalho 

profissional. Ela percebe que essas crises têm ocorrido com mais frequência no último ano e 

pensa em retomar o tratamento. 

A depressão pode estar indicando que o arquétipo da iniciação foi ativado e está 

promovendo uma espécie de morte simbólica, de onde a pessoa poderá renascer transformada 
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e mais equilibrada. Para que isso ocorra, a mulher, em seu rito de iniciação, precisa cortar os 

nós afetivos, sacrificando a supervalorização do marido e do vínculo conjugal, em prol de 

algo mais condizente com seus valores pessoais de dignidade e respeito por si mesma. 

(HENDERSON, 2009). E, ainda, dispor-se a novas possibilidades criativas, fora do ambiente 

familiar e conjugal, para que então possa encontrar sua natureza feminina, apoiada em outros 

parâmetros. (LIOTTA, 1997). 

Considerando as dificuldades e os problemas conjugais de Luana, podemos aproximar a 

dinâmica psíquica de Luana do mito de Narciso e Eco, no que se refere à complementaridade 

do casal mitológico. Parece que Luana e o marido também vivem um relacionamento 

complementar, em que a autoestima e a valorização social concentram grande carga 

energética e afetiva. Assim como acontece com Eco, Luana também espera ser valorizada por 

seu par afetivo, quando isso não acontece ela deprime e paralisa. Luana parece acreditar que 

seu valor pessoal e sua vitalidade estão apoiados na manutenção do vínculo conjugal. 

(BENEDITO, 2009; BRANDÃO, 2008; BYINGTON, 1988; CAVALCANTI, 2003; 

FREITAS, 2005; GRAVES, 2004).  
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Entrevista 3 – Lucélia   

Lucélia tem 43 anos, é casada há vinte e dois anos e tem um filho de 20 anos. Ela mora 

com o marido, o filho e a cunhada, em uma casa própria e bem ampla, situada em um bairro 

de classe média da cidade de São Paulo. Ela vem de uma família humilde e trabalhadora, 

conseguiu estudar e cursar duas faculdades com muito esforço. Trabalha há doze anos como 

gerente financeiro em empresa nacional de grande porte. 

Lucélia é romântica e tem grandes ideais em relação aos vínculos conjugais. Percebe 

que não está satisfeita com seu casamento nem com a maneira fria e distante como o marido a 

trata. Sofre muito devido à carência afetiva, intensa angústia e episódios recorrentes de 

depressão, em consequência dos conflitos constante e das tentativas frustradas de 

reconciliação ou separação conjugal. Podemos perceber que ela apresenta excessiva 

dependência afetiva de seu vínculo conjugal, porque, apesar de sua insatisfação, ela não 

consegue transcender suas limitações nem buscar melhores alternativas de vida.  

 
Categoria 1 – Assim parece um laço... 
  

Os laços afetivos que unem Lucélia ao marido parecem estar pautados por necessidades 

de segurança, contato e comunicação interpessoal, que são parcialmente supridos pelo vínculo 

conjugal.  

Lucélia se define como uma pessoa afetiva que gosta muito de conversar, mas tem 

dificuldade para interagir. Ela tem a fantasia de que não sabe expressar adequadamente seus 

pontos de vista, e uma fala inadequada sua poderia ocasionar maior isolamento e graves 

sofrimentos devido à solidão afetiva. Assim, ela acredita que pelo casamento obtém convívio 

familiar e social seguro e descontraído, sem que ela precise despender maiores esforços para 

superar seu retraimento. O marido e a cunhada são pessoas comunicativas e extrovertidas, que 

estão sempre promovendo festas e reuniões familiares e sociais, as quais propiciam a ela 

oportunidade de conversar e interagir em ambiente descontraído, seguro e confortável.  

 
Ele é bem extrovertido e vaidoso, gosta muito de, numa sexta-feira, fazer um 
churrasco, chamar os amigos dele e sobrinhos, uma coisa que eu não gosto muito, 
porque às vezes ele extrapola em horários, e com som muito alto, nem dá pra 
conversar nada por causa da música muito alta. Eu fico sempre pensando nos 
vizinhos, que estamos incomodando os vizinhos (risos), então eu dou um toque pra 
diminuir o som, então aquele negócio diminui um pouquinho, mas eu viro as costas 
começa tudo de novo. Isso me irrita, eu acho que eu penso muito nos outros 
também. Então eu penso: amanhã eu vou levantar e vai ter alguma vizinha de cara 
feia pra mim. Enquanto ele não tá nem aí, sai de manhã, entra no carro, não liga para 
a opinião do vizinho.  
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Lucélia participa das festas promovidas pelo marido e, apesar de ficar preocupada com a 

reação dos vizinhos, não toma nenhuma atitude mais enérgica para evitar os excessos que 

eventualmente acontecem. Ela disse que não se sente segura para enfrentar recriminações ou 

rejeições, então não assume posturas afirmativas que exponham suas opiniões ou pontos de 

vista. 

No desenho de Lucélia (Anexo 7), ela concentrou a maior parte das figuras no lado 

esquerdo do papel, sendo que praticamente não usou o lado direito. Além disso, há alguns 

elementos que estão na extremidade, quase saindo do papel, como é o caso do carrinho de 

brinquedo e da árvore. Ela desenhou a si mesma com as mãos e pés voltados para o lado 

esquerdo e em direção à figura representativa de seu filho, que está na extremidade esquerda 

do papel com o rosto ligeiramente voltado para um carrinho de brinquedo. Abaixo dessas 

figuras há seis figuras representativas de seus sobrinhos e sobrinhas. Na parte mais elevada do 

desenho há uma árvore, uma casa e uma cerca que se estende pela lateral direita do papel. A 

largura da cerca é maior do que a largura da casa. Abaixo da casa e da cerca há um carro, 

representativo dos automóveis do marido.  

Ao comentar sobre o desenho, Lucélia disse que fez várias figuras de criança, porque 

gosta muito de ver sua casa cheia, com crianças brincando no jardim e pessoas se divertindo. 

Também gosta muito da companhia de seu filho e procura dar atenção a ele quando estão 

juntos em casa. Em seu relato, ela também demonstra que se preocupa com sua imagem 

perante as pessoas com as quais convive.  

 
Eu penso que (suspiro profundo), eu acho que não separo do meu marido porque 
fico pensando no resto da família também, no que será que vão pensar, vão falar se 
eu separar depois de tantos anos de casada, e também no pessoal do meu trabalho. 
Acho que eu fico pensando mais nos outros do que em mim. 

 

Lucélia acredita que não seria capaz de enfrentar a recriminação familiar e social, caso 

viesse a se separar de seu marido. Em sua opinião, o vínculo conjugal propicia a ela uma 

imagem digna e respeitável de mãe e esposa.  

A preocupação com a imagem social, a valorização do contato interpessoal, assim como 

da opinião alheia em detrimento das próprias opiniões, podem ser indicativos de que a 

personalidade está fortemente apoiada na persona. (FREITAS, 2005). Além disso, o vínculo 

conjugal pode ser preponderantemente pautado por convenções sociais. (GIMAEL,2008).  

Algumas pessoas que demonstram uma postura extremamente retraída, ao mesmo 

tempo que se mantêm próximas de pessoas expansivas, podem estar projetando os aspectos 

mais ativos e exuberantes de sua personalidade em figuras externas com as quais estabelecem 
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intenso relacionamento afetivo. (PARDAL e BASSIT, 2008). Essas pessoas parecem atuar em 

sua vida de maneira indireta, como estimuladores e direcionadores de sua conduta. Nesse 

caso, possivelmente ocorre a projeção da imagem interior do animus, como um outro 

estranho, alguém que é visto como interessante porém pouco confiável. (JUNG, 2000a; E. 

JUNG, 2006; MORAES, 2007; VON FRANZ, 1992; YOUNG-EISENDRATH, 1995).  

 Conforme Lucélia relata, a cunhada tem um papel importante em sua vida, pois ela lhe 

oferece mais ajuda, compreensão, apoio e carinho do que o marido. Parece que elas são 

bastante unidas e se apoiam mutuamente em questões financeiras e projetos pessoais.  

 
Minha cunhada é uma companhia. Quando chego em casa, ela começa a conversar, 
fala das coisas do dia dela, do trabalho dela. Tem hora que até canso de ouvir ela 
falar. (risos) [...] Agente se dá super bem, se identifica bastante em tudo. Hoje 
percebo que tudo que a gente adquiriu de material, acho que foi mais eu e ela, na 
força de vontade de adquirir as coisas e no otimismo, acreditando que vai dar certo. 
Todos os projetos que a gente fez juntas, tudo deu certo e, se dependesse do meu 
marido, hoje a gente não teria metade do que a gente tem ou talvez praticamente 
nada, porque ele não pensa lá na frente... E assim não sei quanto tempo a gente vai 
ficar juntas, acho que se separasse eu ia sentir muita falta dela.  

 

Podemos notar que o relacionamento de Lucélia com a cunhada lhe proporcionou 

também apoio material e emocional, significativamente forte. Contudo, parece que ela tem a 

fantasia de que esse relacionamento amistoso com a cunhada seria rompido caso se 

divorciasse. Sendo assim, prefere continuar casada para evitar a perda afetiva.  

 
Mas eu penso se de repente ela resolver ir morar sozinha, se de repente meu filho casa, 
então vai ficar só eu e meu marido. (Neste momento ela fez uma expressão de 
desagrado). Então pelo menos vou ficar com ele em casa, mesmo que não tenhamos 
boa convivência. Então fico em dúvida, não sei se vale a pena separar [...] Quando 
penso o que tem de positivo no meu casamento, penso também na velhice e em não 
ficar sozinha. Queria ter sempre alguém por perto, talvez pra conversar alguma coisa, 
é que só tenho um filho e enfim o que me preocupa é a solidão.  
 

Notamos que Lucélia se apega à cunhada e, por conseguinte, ao marido e ao vínculo 

conjugal, como uma forma de proteção contra as consequências negativas da solidão afetiva, 

principalmente na velhice, o que pode ser considerado um dos principais medos do ser 

humano. (ROAZZI, FEDERICCI e CARVALHO, 2002). 

 
Ficar sozinha, eu imagino que não deve ser bom não. Assim, chegar em casa e não ter 
ninguém. Por mais que eu não me sinta ligada à pessoa para poder conversar com ela, 
é bom chegar em casa e ter alguém que está  esperando por você, ou que você vai 
fazer alguma coisa para a pessoa, ter uma responsabilidade com a pessoa, por exemplo 
de fazer o almoço aos domingos. Fazer comida só para mim é muito ruim, eu acabo 
não fazendo nada quando todos viajam e fico sozinha.  

 

Esses relatos de Lucélia mostram quanto desconforto ela sente na solidão, nessas 
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circunstâncias, parece faltar-lhe motivação. A situação aflitiva de Lucélia parece se agravar 

devido à fantasia de que não é capaz de refazer sua vida, conhecer outras pessoas e se 

relacionar com elas de maneira mais favorável, ou mais condizente com seus ideais de amor e 

companheirismo.  

 
Fico pensando que o tempo já passou, agora estou com mais idade, ficar mais 
sozinha ainda (voz triste e desanimada) então fico com medo de não ter ninguém e 
bater aquela depressão. Porque, quando tem alguém em casa, pelo menos tenho a 
obrigação de fazer alguma coisa, uma comida, ou resolver um problema, mas 
quando não tem ninguém não dá vontade de fazer nada.  

 

Lucélia disse que, apesar de sua aparência ser jovem e bem cuidada, ela não se sente 

segura para buscar melhores oportunidades de relacionamento.  

As manifestações de insegurança podem indicar baixa autoestima e possivelmente a 

predominância de ideias negativas e destrutivas sobre si mesma, que aparentemente 

inviabilizam a possibilidade de ela se sentir merecedora da atenção de um parceiro e 

satisfação conjugal. Nesses casos, o vínculo conjugal pode ser um meio de proteção contra os 

sentimentos negativos associados à solidão afetiva. (DIAS E ALVES, 2004). Esse medo pode 

ser forte o suficiente para dificultar a busca pela realização afetiva. (MORAES, 1994). 

A vida sentimental de Lucélia se restringe à sua família e algumas amigas, com as quais 

se encontra eventualmente em ocasiões especiais. Ela disse que, apesar de ter uma profissão e 

trabalhar fora de casa, não consegue ter amizades, não sabe ao certo como se aproximar das 

pessoas e acaba preferindo ser mais discreta e retraída.  

 
O pior é que eu não tenho muitas amizades, então acho que isso tudo vai 
dificultando, vai me deixando retraída pra tomar alguma atitude de separação. Eu 
devo ter umas três amigas, assim amigas de sair e conversar[...] Então, não tem 
muitas pessoas que me rodeiam que eu possa ficar conversando. Então, eu fico 
pensando assim: “Como é que vai ser também envelhecer sem ninguém do lado?” 
Deve ser muito ruim! (chorou muito). 

 

Lucélia chorou e ficou muito abalada ao falar sobre suas perspectivas de futuro. Ela 

percebe que não poderia ser feliz sozinha, sem ter uma companhia para conversar ou 

compartilhar a vida. Comentou que sempre viveu cercada de muitas pessoas; além disso, 

poucas vezes ficou sozinha em sua casa. Quando seus familiares viajam e ela precisa ficar 

sozinha, não consegue se alimentar normalmente e fica muito angustiada. 

Parece que Lucélia vive com a crença de que seu relacionamento conjugal é positivo, na 

medida em que lhe propicia, mesmo que de maneira aparente e precária, proteção contra 

ameaças que tanto teme, tais como: a solidão afetiva, o agravamento de suas crises de 
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depressão e também a recriminação familiar e social. 

A intensa necessidade de incentivo externo aliada à baixa autoestima pode indicar um 

perfil de personalidade marcado pela forte atuação do animus negativo, que em seu aspecto 

destrutivo enfeitiça a mulher e faz com que ela tenha excesso de exigência e até uma lógica 

distorcida, que não contempla o bem-estar emocional. Parece que a agressividade volta-se 

contra ela mesma e a torna vítima de seu animus opressor e desvinculador; assim, se sente 

desqualificada e incapaz, indigna de amor e felicidade, perdendo a confiança em si e na vida, 

e, consequentemente, sofrendo com problemas de depressão. (JUNG, 2007b e 2008a; 

LIOTTA, 1997; MORAES, 2007; YOUNG-EISENDRATH, 1995).  

 

Categoria 2 – Assim parece um emaranhado... 

 

Lucélia percebe grandes vantagens e desvantagens em seu vínculo conjugal, que fazem 

com que se sinta confusa e insegura para tomar uma decisão em relação à continuidade do 

casamento. Destacamos a seguir três aspectos mais relevantes desse emaranhado de 

pensamentos e emoções.   

O primeiro aspecto se refere à divergência de opinião entre Lucélia e o marido em 

relação a questões financeiras. Ela se considera uma pessoa ambiciosa, responsável e 

cuidadosa; disse que precisou fazer grandes sacrifícios para superar as dificuldades da família 

e compensar a displicência e a inconsequência do marido, que age de maneira descuidada com 

as questões econômicas, privilegiando os interesses pessoais, relacionados a carros, motos e 

caminhões, em detrimento das necessidades financeiras da família. A esse respeito ela diz o 

seguinte: 

 
Isso também desgasta o casamento, pelo fato de, depois de tanto empenho, correr o 
risco de perder tudo. Eu sempre fui muito responsável, e não quero nada de contas 
atrasadas, então às vezes é preciso segurar e só gastar o mínimo necessário dentro de 
casa pra não deixar nada de conta atrasada. Meu marido já é mais despreocupado e 
não se importa em ficar devendo. E eu não quero nunca que isso aconteça. Então 
isso desgasta a relação, a gente se afasta muito.  

 

Lucélia disse que muitas vezes já sentiu ciúmes dos carros do marido, pois ele costuma 

dar muito mais atenção aos automóveis do que a ela, o que já foi motivo de piadas entre os 

familiares e amigos do casal.  

No desenho de Lucélia (Anexo 7), podemos perceber que o carro de seu marido é 

representado na parte mais central do papel. Podemos notar que o carro foi desenhado em 

tamanho desproporcional em comparação com as figuras humanas; seu marido foi desenhado 
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entre o carro e ela, com os pés e o rosto aparentemente voltados para o carro. Ela também 

desenhou o filho segurando um fio preso a um carrinho de brinquedo, na extremidade 

esquerda do papel. O corpo das figuras humanas foi representado com linhas; há poucas cores 

no desenho, e a única figura humana que tem cor é a que representa Lucélia. O carro do 

marido foi feito com lápis grafite, já o carro próximo ao filho foi feito com lápis vermelho. 

Ao comentar sobre o desenho, Lucélia disse que seu marido envolve-se muito mais com 

o carro do que com ela, o que ocasiona um significativo distanciamento afetivo entre eles.  

Lucélia se vê como uma pessoa ambiciosa. Ela quer ter conforto e melhores condições 

de vida. Acredita que o marido é muito mais cauteloso do que ela e coloca obstáculos em seus 

projetos.  
Hoje a gente tem uma situação financeira já bem mais equilibrada, todo mundo tem 
um emprego estável. Mas eu gosto de liberdade, de poder fazer as coisas e não ter 
que ficar dando satisfação. Quando tenho um projeto de fazer alguma coisa para 
melhorar nossa vida, como comprar uma casa ou coisas assim [...] Então é aquela 
dificuldade, ele fica colocando obstáculos e dizendo que não vai dar certo, e isso 
atrapalha bastante [...] Ele parece que tem medo de arriscar.e eu estou sempre 
buscando alguma coisa, sempre quero alguma coisa mais. Eu sou mais atirada e ele 
já não tem coragem, então tudo que a gente faz tenho que ficar insistindo, insistindo 
para as coisas acontecerem. 

 

 

As divergências do casal são frequentes, pois eles têm opiniões diferentes sobre como e 

quando investir seus recursos financeiros. Lucélia sente falta de liberdade e se incomoda por 

ter de prestar contas ao marido, conforme os padrões familiares e tradicionais recomendam. 

(BASSANEZI, 2008). Mesmo assim, ela se mostra apegada a essa situação, não consegue 

assumir sozinha os riscos de seus projetos e de fato não age sem a colaboração dos familiares.  

 
Se eu me separar, acho que terei mais liberdade, pois vai acabar aquele negócio de 
ter um compromisso. Então, por mais que eu não esteja bem, pelo menos eu fui 
criada assim, eu tenho que estar sempre prestando conta do que vou fazer. Eu sou 
um pouquinho independente, eu gosto muito de ficar livre para fazer o que eu quiser, 
e me incomoda ter que dizer o que vou fazer, aonde vou [...] às vezes até eu sou um 
pouco largada nesse sentido, então se eu tenho que sair eu saio, depois que eu já saí, 
aviso: estou em tal lugar, mas às vezes isso me incomoda. 

 
 

Lucélia valoriza a liberdade de ação, gosta de sair sozinha nos finais de semana e nos 

horários em que não está trabalhando. Apesar de sentir falta de companhia, procura passear e 

se divertir em eventos culturais, ou mesmo fazer compras para a casa e a família.   

Apesar das constantes mudanças na sociedade atual, ainda prevalecem os valores 

masculinos tradicionais sobre a conduta das mulheres contemporâneas. (ROCHA-

COUTINHO, 2004). Contudo, algumas mulheres começam a relativizar esses parâmetros e 

considerar mais os valores libertários em detrimento dos autoritários. (BIASOLI-ALVES e 
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MENDES, 2000). Elas começam a vislumbrar possibilidades de agir de maneira mais 

condizente com os próprios ideais, mas para levar isso é preciso reconhece que há alguns 

impedimentos pessoais, ter consciência de sua própria insegurança e de seus conteúdos 

sombrios e limitantes, ao invés de inconscientemente projetá-los no cônjuge e recriminá-lo 

por sua atitude. (GUGGENBUHL-CRAIG, 1980). Além disso, convém aprender a ponderar e 

assumir apenas aquilo que no momento é possível para sua condição, evitando fantasias 

onipotentes e inflações egoicas. (NEUMANN, 1991 e 2006b).    

Em alguns aspectos, os relatos de Lucélia podem ser aproximados do mito de Psiqué, 

quando esta se encontra diante da terceira tarefa imposta por Afrodite. Assim como Psiqué, 

parece que Lucélia já consegue esquivar-se e evitar a agressividade do masculino, mas precisa 

saber captar e dosar a quantidade de água da fonte, símbolo da exuberância da vida, para não 

ser esmagada pela pressão de sua potência. Em outras palavras, parece que ela deve receber, 

assimilar e dar forma ao masculino, sem ser destruída pelo seu aspecto numinoso. Esta pode 

ser considerada uma manifestação de Eros “como um monstro viperino, pois fertilização, 

esplendor brilhante e força motriz são os três estágios de sua atuação, três formas de sua 

realidade”. (NEUMANN, 1993). Assim, essa parece ser uma condição importante para sua 

individuação, que percorre os caminhos da conjugalidade e se defronta com as dificuldades 

peculiares desse trajeto. 

O segundo aspecto do emaranhado conjugal, é o grande apego de Lucélia a sua família 

de origem. De acordo com seus relatos, ela frequenta diariamente a casa dos pais, janta com 

eles, presta-lhes conta sobre suas atitudes e ajuda-os de diversas maneiras, inclusive 

financeiramente. Apesar de seu desejo de liberdade, ela acata ordens dos pais e procura 

agradá-los da melhor forma possível. Podemos notar esses aspectos em diversos trechos da 

entrevista, talvez um dos mais representativos seja quando ela expõe como é sua relação com 

os pais.  
Então eu sempre fui muito ligada no meu pai; desde menina gostava de conversar 
com ele, até sobre meu primeiro namorado, tudo eu falava com o meu pai. Com a 
minha mãe, ela sempre foi muito fechada, muito brava e segurava muito a gente, 
então eu sempre tive aquele receio, nunca fui de falar nada, de conversar nada com 
ela, até hoje sou muito mais ligada no meu pai do que na minha mãe. Meu pai, se eu 
fico um dia sem ir lá, ele liga, quer saber aonde eu fui, o que aconteceu; minha mãe 
já  é mais seca, então se não fui, não fui, ela não liga, mas ela fica brava se ela pede 
alguma coisa e eu não faço; ela não é maleável.  

 
Lucélia acredita que talvez não esteja agindo corretamente, talvez devesse mudar seus 

hábitos e cuidar mais da própria casa, marido e família. Ela disse que frequentemente pensa 

que, se fizesse o jantar todos os dias, então poderia se aproximar novamente do marido e 

voltar a ter uma vida afetiva com ele.  
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As pessoas cuja personalidade são dominadas por intensos complexos parentais muitas 

vezes se veem presas a padrões de conduta incompatíveis com sua situação atual; além disso, 

elas trazem consigo fantasias associadas a cuidados pessoais similares aos de sua infância. 

(JUNG, 1986 e 2000b; KAST, 1997). Em certos casos, pode ocorrer que, mesmo quando a 

mulher pensa em parar de agir preponderantemente como filha, ainda assim pode ser que ela 

tenha por base de comportamento os referenciais culturais e tradicionais que indicam que as 

esposas devem se responsabilizar pelos cuidados com a alimentação dos maridos, para assim 

obterem deles respeito, carinho e atenção. (BASSANEZI, 2008). Tal comportamento sugere 

que o papel da mulher nas relações conjugais envolve necessariamente assumir 

responsabilidades com o bem-estar físico e alimentar do marido, que remete a uma conduta 

maternal e talvez um pouco impessoal; inclusive porque, se ela dedica boa parte do tempo e 

energia à carreira profissional, é de se esperar que não tenha tanta disposição para tarefas 

domésticas. Nesses casos, as mulheres enfrentam um grande desafio que é conciliar as 

responsabilidades profissionais e os cuidados com a alimentação da família. (ARAUJO, 2010; 

ROCHA-COUTINHO, 2010). 

Apesar de todas as dificuldades, em certa ocasião Lucélia tentou mudar seu 

comportamento e dedicar-se mais ao lar e aos cuidados com a alimentação do marido e do 

filho; no entanto, percebendo que não obtinha atenção do marido, acabou acatando as 

solicitações de seu pai, que fazia questão da presença dela todos os dias no jantar.  

 
Porque teve uma época, que eu pensei: “Casei, tenho uma família, moro numa outra 
casa, quer saber de uma coisa, vou parar com isso, vou cuidar de minha vida e de 
meu casamento, tenho minha casa e não tenho que ficar todo dia passando na minha 
mãe pra comer”. Então, decidi parar devagarzinho, não vou um dia, outro dia eu 
vou. Então meu pai me chamou e queria saber o que estava acontecendo, porque eu 
não estava mais indo lá, porque que eu não queria jantar mais lá. E ficou insistindo e 
exigindo que eu continuasse a jantar lá todos os dias. Eu acabei concordando, fiquei 
com medo de que ele achasse que eu estava desfazendo deles, e também fui notando 
que meu marido não jantava comigo em casa e continuava não dando nenhuma 
atenção. Não importava o que eu fazia, ele não queria saber de nada.   

 

Diante da reação indiferente do marido, Lucélia se sente menosprezada como mulher, 

fica emocionalmente muito abalada, evita refletir sobre o acontecido e então se retrai mais 

uma vez. Segundo ela, em geral encontra acolhimento e suporte afetivo com seus pais, que 

fazem questão da presença dela todos os dias na hora do jantar.   

Os casais que adotam referenciais tradicionais de conduta muitas vezes negligenciam 

suas próprias peculiaridades; portanto, não despertam interesse legítimo de aproximação e 

intimidade. Parece que, para algumas pessoas, é difícil perceber essas sutilezas; então se 

relacionam com seus cônjuges de maneira impessoal, menosprezando eventuais 
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possibilidades de um contato verdadeiro entre duas pessoas. Essa impessoalidade distancia o 

casal e pode despertar carências afetivas intensas. (CAROTENUTO, 2005).  

Conforme seu depoimento, em momentos de dúvida e dificuldades conjugais, Lucélia 

apoia-se em opiniões alheias ou em valores familiares e religiosos tradicionais. Parece que ela 

tem grandes fantasias em relação à durabilidade dos casamentos.  

 
Porque você é criada de um jeito que casamento é pra sempre, apesar de que hoje 
em dia o casamento virou uma coisa banal, casa hoje amanhã separa. Você vê muitos 
casos assim, mas o que me segura um pouco mais é você pensar na família e no 
filho.  

 

A crença de que, de acordo com o padrão normal, os casamentos deveriam durar para 

sempre parece ser um grande equívoco, pois na prática nota-se que essa é uma situação 

bastante rara. (CAROTENUTO, 2005).  

Os problemas conjugais de Lucélia também se refletem no posicionamento dela diante 

de sua mãe. Ela comentou que o marido nunca foi uma pessoa de quem sua mãe gostasse, e 

acha que, caso venha a se divorciar, precisará enfrentar a recriminação dela por ter casado 

com a pessoa errada.  
Eu morro de medo da minha mãe, de falar pra minha mãe e minha mãe tomar as 
dores e entrar no meio da minha briga com meu marido [...] Acho que ela vai ficar 
jogando na minha cara que eu não deveria ter casado com ele, e que eu fiz tudo 
errado, e que não consegui ficar casada, que ela já sabia que isso ia acontecer. 

 

Lucélia disse que fica apavorada com a possibilidade de sua mãe interferir diretamente 

em seus problemas conjugais, pois não saberia como reagir diante da possível decepção de 

sua mãe. Assim, se sente insegura para assumir a responsabilidade de cuidar sozinha de si 

mesma e buscar melhores condições de vida. Diante desses problemas familiares e conjugais, 

ela sente que encontrou uma realização pessoal na maternidade.  

 
No geral, o que eu vejo de bom no casamento é o meu filho, me sinto realizada por 
ter criado ele e ele ser a pessoa que ele é (risos). Apesar de todas as dificuldades que 
a gente passou, ele tem uma cabeça boa. Meu filho é a minha vida (ficou muito 
emocionada e chorou). Só sei que a coisa mais importante da minha vida é o meu 
filho. Meu marido fala que eu fico sempre defendendo ele de tudo [...] Se, em algum 
momento da minha vida, eu errei em alguma coisa no casamento, talvez meu marido 
pense que eu estivesse sempre mais com o filho do que com ele [...] Hoje eu me 
sinto realizada no meu filho.  

 
 

Ao comentar sobre o relacionamento entre ela, o filho e o marido, ficou bastante 

emocionada. Ela disse que sente muito orgulho do filho e de si mesma por ter conseguido 

criar bem o filho, com educação e carinho. Lamentou que seu marido não fosse mais presente 

nos momentos festivos da escola do filho, ou mesmo em momentos em que era preciso adotar 
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uma postura mais enérgica e colocar limites de comportamento. Ela acredita que sua relação 

com o filho é mais afetiva do que sua relação com o marido.  

No desenho de Lucélia (Anexo 7), notamos que a figura que representa ela mesma está 

mais próxima do filho do que do marido. A figura representativa do marido está em posição 

um pouco mais afastada para a direita, com os pés voltados para o lado direito do papel e em 

direção ao carro. Entre as figuras que representam Lucélia, o marido e o filho, há linhas 

marrons onduladas, segundo ela, representando o solo. De certa forma, podemos perceber que 

as figuras, representativas do filho e do marido, estão entre ela e os carros. Outro aspecto 

relevante é que ela desenhou o filho como um garoto que brinca com carrinhos de brinquedo, 

e ele já é um rapaz adulto. Curiosamente, desenhou o marido do mesmo tamanho que o filho. 

Tanto um quanto outro são representados por figuras menores do que a que simboliza ela 

mesma.Notamos que a única figura humana que tem cor é a que representa ela mesma. Acima 

dela e do filho, há uma árvore florida, mais colorida do que o restante do desenho e 

ligeiramente inclinada, como se estivesse caindo para fora do papel. Além disso, abaixo dela e 

do filho, logo no primeiro plano da perspectiva, há várias figuras de crianças que ela disse que 

representam seus sobrinhos.  

Para algumas pessoas, a conjugalidade pode estar associada ao feminino com seus 

aspectos acolhedores, protetores, sustentadores e nutridores da Grande Mãe (NEUMANN 

2006a). Mulheres que apresentam uma atitude consciente de supervalorização da figura 

masculina, aliada à postura excessivamente ligada aos filhos, sugerem que os conteúdos 

femininos e criativos da personalidade podem estar presos à maternidade, o que as impede de 

desenvolver uma postura mais criativa em sua vida conjugal, ou estruturar para si outras 

rotinas fora do ambiente familiar. (LIOTTA, 1997).  

Lucélia nota que sua postura e suas atitudes são um pouco parecidas com as de sua mãe. 

Ela entende que ambas seguem modelos tradicionais de conduta familiar e conjugal.  

Meus pais são casados há mais de cinquenta anos e têm a mentalidade de que 
casamento é para a vida toda. Vejo minha mãe cuidando das coisas do meu pai, 
cuidando da casa. Até hoje ela ainda faz o prato do meu pai nas refeições, que ainda 
reclama quando acha que não está do jeito que ele queria. Minha mãe sempre 
naquela submissão, achando que é dever dela, querendo que os filhos sempre 
estejam por perto e demonstrando a maior alegria quando a casa está cheia com os 
filhos, netos, esposas e agregados. Foi criada assim, para ela esta situação de 
submissão e dependência é normal e faz parte na vida de casada.  

Em comparação com a mãe, Lucélia se sente mais livre por não ser tão dedicada ao 

marido. Talvez por ter a fantasia de que as mulheres atuais não têm tanta obrigação de se 

comprometerem com seus parceiros, principalmente se não houver cumplicidade entre o 
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casal. Ela percebe que em vários momentos pode estar negligenciando os cuidados afetivos 

em relação ao seu marido. Pois, apesar da presença física ser marcante ela não implica 

necessariamente envolvimento emocional autêntico.  

Ainda assim, de acordo com os relatos de Lucélia, de tempos em tempos, ela faz 

tentativas de aproximação que não surtem o efeito desejado e muitas vezes ocasionam grandes 

decepções, uma delas parece ter sido quanto à fidelidade.  

Essa questão nos leva ao terceiro aspecto deste emaranhado que diz respeito à fidelidade 

conjugal. Lucélia disse que descobriu que o marido trocava e-mails românticos com outra 

mulher. Pediu a ele explicações sobre isso, ele deu respostas evasivas e disse que não estava 

fazendo nada de mais, que aquilo era apenas uma paquera sem importância. Ela não acreditou 

e deduziu que foi traída.  

 
Eu fui olhar porque estava desconfiada, ele chegava mais tarde, poucas vezes, mas 
eu achei que tinha alguma coisa. Então eu começava a procurar, sabe aquele negócio 
de pegar roupa do armário para saber se tem algum cheiro diferente (risos)? Nunca 
peguei nada totalmente evidente. Se havia alguma coisinha, como o e-mail, ele 
vinha com uma desculpa, dizia que realmente ele tinha recebido a mensagem, mas 
porque a menina ficava no pé dele, mas que nunca houve nada entre eles. Então a 
gente foi se distanciando, porque eu ficava naquela dúvida se era verdade ou não 
era, se tinha acontecido alguma coisa ou não, aí nossa relação foi esfriando também.  

 
O fato é que, por isso, Lucélia perdeu a confiança no marido, foi ficando mais atenta e 

descobriu algumas traições. Nas primeiras vezes ela discutia, reclamava e procurava manter 

um relacionamento franco, mas parece que ele era sempre dissimulado. O casal foi se 

distanciando e ela se sentindo cada vez mais solitária e carente. Apesar de viverem na mesma 

casa, eles não compartilham a mesma rotina nem se relacionam intimamente.   

 
É estranho porque a gente tá dentro da mesma casa, mas às vezes a gente mal se 
conversa [...] Às vezes eu chego e ele está vendo televisão e não quer parar nem pra 
ouvir nada que eu queria falar. Eu fico muito triste e já nem tento mais falar nada, 
vou para o quarto e fico lá, vendo televisão também. Ele fica vendo televisão na sala 
e eu vendo no quarto. 

Ao relatar esses fatos, ela se mostrou muito triste, chorou e disse que se sente confusa e 

angustiada, por não saber o que fazer para resolver a situação.  

Durante muitos anos as mulheres ocuparam um papel submisso em relação aos homens. 

Essa situação parece estar mudando por força de uma compensação psíquica coletiva, muitas 

vezes inconsciente. Para algumas mulheres, o conflito entre aderir ao relacionamento conjugal 

ou rebelar-se contra ele pode ser mais intenso. Em geral, nota-se que há o desejo de preservar 

os vínculos conjugais e familiares e, ao mesmo tempo, corresponder às expectativas sociais 

com relação a sua reputação, a qual pode estar em risco de ficar comprometida devido a 



108 
  
alguma condição conjugal, aparentemente indigna diante dos olhos da sociedade.  Esse 

conflito pode ser identificado pelos casos de esposas que foram traídas pelo marido e ficam 

em dúvida entre o desejo de preservar o vínculo conjugal, aceitando ou perdoando tal atitude 

do cônjuge e correndo o risco de sofrer recriminações sociais; ou corresponder às expectativas 

sociais, que determinam que as mulheres traídas devam optar pela separação conjugal, pois 

essa seria a única atitude digna e correta para casos de infidelidade. Essa situação pode 

mascarar o conflito interior de algumas mulheres, que têm desejos de realizarem-se 

plenamente como pessoa, porém se sentem presas a padrões sociais de conduta sexual e 

afetiva que as limitam a um único parceiro, ou aos cuidados do lar e da família.  (JUNG, 

2007b).  

 Lucélia comentou que muitas vezes reflete sobre a fidelidade conjugal e percebe que as 

pessoas têm valores diferentes, preocupa-se com a opinião alheia e fica confusa sobre o que 

como seria a melhor maneira de lidar com estas questões. 

 
Então (risos tensos) é complicado, eu nunca pensei em trair. Nossa! Eu achava que 
isso era o fim do mundo. Eu sempre levei a sério aquelas palavras quando a pessoa 
está se casando, “até que a morte vos separe”, que isso, que aquilo. Quando eu vi a 
mensagem romântica pra ele, vi que ele não ligava pra isso, para o compromisso. Eu 
é que era muito certinha em levar tudo tão a sério; de repente percebi que ele não 
estava nem aí, então foi um choque. Eu também pensava no meu filho, na família, e 
no que os outros iriam dizer. 

 

Notamos que Lucélia já fez várias tentativas de aproximação e reconciliação com o 

marido, que não surtiram o efeito esperado. Ela lamenta a atitude distante dele e sente-se 

impotente.  
Eu acho que meu casamento não tem mais jeito, mas eu gostaria que meu marido 
mudasse e fosse mais atencioso, gostasse de sair, que a gente compartilhasse mais as 
coisas como um casal normal, quer dizer unido. Magoa muito, quando chega no dia 
do meu aniversário e ele não lembra, não dá nenhuma atenção, nenhuma 
importância. Eu fico mesmo superdeprimida, aí demora pra eu me recuperar.  

 
Apesar de Lucélia dizer que seu casamento não tem mais jeito, parece que ela ainda tem 

algumas fantasias, ou esperanças, de que o marido mude o comportamento e, assim, possam 

viver melhor.  

A grande insegurança, aliada à supervalorização da opinião alheia, pode ser um 

indicativo do enfraquecimento da conexão do ego com o Self, centro organizado, criativo e 

direcionador. (NEUMANN, 2006b; VON FRANZ, 2009). Os problemas de depressão, muitas 

vezes, denotam que a estrutura psíquica não está suficientemente desenvolvida para lidar com 

decepções que implicam na necessidade de reestruturar a vida pessoal, em bases mais 

condizentes com suas características individuais e com as circunstâncias atuais. (BENEDITO, 
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1996).  

 
Categoria 3 – Assim parece um nó... 

 

Podemos imaginar que deve ser difícil para Lucélia lidar com as questões delicadas e 

doloridas de seu vínculo conjugal. Muitas vezes, os assuntos que são deixados de lado e não 

são totalmente esclarecidos vão ficando confusos e se enroscam com outros de maneira 

caótica; assim, do emaranhado de sentimentos surgem nós afetivos, que sufocam e oprimem 

as forças psíquicas. Consequentemente, a pessoa que vivencia essas situações não sente 

autoconfiança suficiente, então se mostra insegura em relação a sua vida afetiva.  

De acordo com os relatos de Lucélia, há momentos em que busca a separação conjugal, 

mas não encontra apoio e não leva essa ideia adiante.  
 

Há pouco tempo, umas semanas atrás, eu estava muito triste, sentindo aquela 
solidão, queria fazer as coisas e ele não queria nada. Ele não me dá atenção, então eu 
falei sobre separação de novo e ele disse: “Agora não vale mais a pena separar, um 
já se acostumou com o outro, já estamos acostumados assim”. Então eu disse: “É 
mesmo, então deixa assim!” Sei lá, vai ver ele está certo. Eu acho que tenho muito 
medo de que tudo se repita com outra pessoa. Se isto acontecer acho que vou sofrer 
muito mais, porque serão dois fracassos em vez de um só. 

 
As tentativas de Lucélia para obter atenção do marido não surtem o efeito desejado e 

ainda ampliam as dúvidas sobre sua vida afetiva. Ela disse que vive confusa sobre sua 

conjugalidade, sente que fracassou em seu casamento, que talvez devesse agir de outra 

maneira, mais amorosa ou mais ríspida. O fato de não saber como agir faz com que se sinta 

presa e limitada em sua casa, na sua vida familiar e no seu trabalho profissional. 

No desenho de Lucélia (Anexo 7), há um casa com duas portas e uma janela, todas em 

cor rosa, voltadas para o interior da propriedade. Há também um grande muro ao lado da casa, 

delimitando o espaço interno e externo da propriedade. Interessante notar que a porta mais 

central foi pintada de forma densa, em forte contraste com a maior parte do desenho, e a 

janela está fechada com grade.   

O intenso sofrimento causado por problemas conjugais muitas vezes inibe a 

desenvoltura social. Essa situação pode persistir por longos períodos e parecer um pouco 

limitante; contudo, ela favorece a introspecção e a reflexão profunda, sobre a própria 

conjugalidade, sobre os desejos pessoais e as possibilidades financeiras e afetivas, a partir da 

qual a consciência poderá ser ampliada e poderão surgir interessantes mudanças. Convém 

ressaltar que, enquanto não se chega a uma opinião confortável, prepondera a superficialidade 

confusa dos fatos e das emoções. (CAROTENUTO, 2005).  
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Em algumas ocasiões, Lucélia pensa em promover algum tipo de mudança em sua vida 

afetiva, no entanto acaba desistindo por acreditar que não conseguiria empreender uma 

mudança significativa. 

 
Fico pensando em separar e conhecer alguém, mas aí vem aquele medo também de 
as coisas se repetirem, um medo de que talvez seja tudo a mesma coisa, esses 
homens, casamento, só mudam de endereço, filho só muda de endereço, é tudo 
igual. Ficamos bem só alguns aninhos, com tudo bem maravilhoso e depois cai tudo 
do mesmo jeito, então, se é tudo do mesmo jeito, melhor nem pensar nisso. 

 

Ela comentou que, ao conversar com outras pessoas sobre casamento e filhos, percebe 

que as pessoas têm os mesmos problemas e dificuldades. A visão que Lucélia apresentou 

sobre os homens e sobre os casamentos parece desconsiderar os aspectos pessoais e as 

particularidades de cada casal. Tem-se a impressão de que ela generaliza e idealiza os 

sentimentos do casal, o que denota uma atitude pouco realista que não contempla as 

dificuldades inerentes aos relacionamentos humanos e as idiossincrasias de cada casal.  

Parece que a sociedade atual vive uma fantasia de que a conjugalidade pode ser 

fundamentada em imagens estereotipadas, sem interioridade e individualidade, que muitas 

vezes são veiculadas pelos meios de comunicação de massa. (GRAUBART, 2006). O que, por 

sua vez, gera uma proporcional vulnerabilidade a decepções conjugais. (BENEDITO, 1996; 

CAROTENUTO, 2005; HOLLIS, 2002).   

 
Eu acho que o casamento não é isso que eu vivo, só ter uma companhia, tem que ter 
aquele companheirismo, quando você chegar saber que vai sentar e vai conversar, 
vai falar do seu dia... Eu queria chegar em casa e receber uma flor de meu marido, 
acordar de manhã com café da manhã preparado por ele, alguma coisa assim, coisas 
que até alguns anos atrás eu ainda fazia por ele. Mas percebi que nem no meu 
aniversário, nem no dia das mães ele fazia algo assim, ele não fazia nada, nada 
acontecia e ele nem lembrava. Então você vai deixando de lado, porque não tem 
aquela troca, aquela cumplicidade, então você vai deixando passar.  

 

Apesar de algumas pessoas sentirem falta de atenção em relação a suas necessidades 

pessoais, parece que, no mundo atual e globalizado em que predominam a transitoriedade e a 

superficialidade, elas têm a fantasia de que é possível manter uma vida conjugal, amorosa e 

sexual sem grandes envolvimentos, sem se deixarem afetar emocionalmente e sem se 

comprometerem com os sentimentos do outro. (BAUMAN, 2004; GIDDENS, 2000). Pode ser 

que essa seja uma estratégia de defesa psíquica apenas parcialmente consciente, uma maneira 

de proteger-se do intenso sofrimento emocional. (GUGGENBUHL-CRAIG, 1980).  

Lucélia acredita que o casamento implica em uma série de compromisso e 

responsabilidades, que fazem com que a vida conjugal seja muito mais desgastante do que a 
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vida de solteira, principalmente no caso das mulheres.  

 

Acho que é como minha cunhada estava dizendo outro dia, as mulheres têm muito 
mais liberdade enquanto solteiras, pois o casamento vem muito mais tarde[...] 
Porque praticamente tudo que se tem na vida de casado as meninas já têm antes do 
casamento, então não tem por que apressar, vão levando assim sem muito 
compromisso. 

 
Essas afirmações de Lucélia nos levam a pensar que o compromisso e o 

comprometimento são grandes nós que dificultam sua felicidade conjugal. Parece que ela 

idealiza encontrar alguma alternativa de vida em que possa manter-se apenas parcialmente 

vinculada ao seu casamento. Essa parece ser a situação enfrentada por muitas pessoas com 

dificuldades para se envolverem afetivamente e compartilharem sua intimidade, enfrentando 

possíveis reprovações e frustrações. (BAUMAN, 2004).  

Lucélia disse que ainda não se sente capaz de buscar algo melhor para si mesma. 

Possivelmente porque tem a fantasia de que outro relacionamento conjugal poderia implicar 

em um investimento de energia e um comprometimento maior do que ela tem hoje em dia. 

 
Só que hoje eu me vejo uma pessoa meio acomodada em relação ao casamento, 
porque não está nada bom, e eu não estou encontrando coragem para sair dele. Pode 
ser que a qualquer momento eu consiga, mas estou sofrendo muito e não estou 
conseguindo resolver nada.  

 

Apesar do sofrimento, Lucélia não consegue reagir e empreender mudanças em sua vida 

emocional conjugal. Parece que o desconforto e o medo fazem com que fique presa em um nó 

afetivo formado por fantasias em torno dos relacionamentos amorosos e conjugais; em 

consequência, ela não consegue direcionar suas atitudes para um foco viável. Diante de tantas 

tentativas frustradas, parece que ela foi desanimando e se sentindo cada vez mais triste, 

confusa e impotente para lidar com seus problemas afetivos. 
 

Mas é assim, eu era de falar e as coisas não mudavam, sabe aquele negócio de ir 
tentando, aí o tempo vai passando, vai passando, aí você vê que não adianta. Hoje eu 
sou mais de ficar segurando mesmo, tem hora que parece que vou estourar, aí choro, 
choro, choro, então parece que chorou, desabafou, passou. Não sou mais de ficar 
conversando. Mesmo quando eu estou desesperada para dar um jeito na minha vida 
e me separar, não falo mais nada. Também não tenho, acho que ainda não tenho 
certeza do que vou fazer. 

 
Podemos aproximar os relatos de Lucélia sobre seu vínculo conjugal do mito de Eco e 

Narciso. Assim como Eco, Lucélia busca a atenção de seu par conjugal e é rejeitada por ele, 

então se recolhe, suporta o sofrimento, vive a depressão e procura se adaptar da melhor forma 

possível. Talvez ela ainda não esteja segura em relação às próprias opiniões sobre vínculos 

afetivos, não consegue falar por si mesma, pode apenas ecoar a fala alheia adotando padrões 
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de conduta e conjugalidade apoiados em valores sociais e tradicionais. (BENEDITO, 1996; 

BERRY, 1982; BYINGTON, 1988; BRANDÃO, 2008; CAVALCANTI, 2003; FERNANDES, 

2010; FREITAS, 2005; GRAVES, 2004; NEUMANN, 2006b).  

Lucélia disse que está muito desanimada com seu casamento e com sua vida afetiva. Em 

sua opinião, vive uma grande rotina, sem graça e sem emoção. Ela e o marido não conversam 

sobre nenhum tipo de assunto e só se falam para tratar de assuntos do lar. Ela acredita que 

talvez acabe optando pela separação definitiva.  

 
 Acho que qualquer hora eu vou, eu vou sentir que estou mais decidida e preparada 
psicologicamente pra jogar tudo para o alto e ir viver a vida e fazer tudo o que fui 
privada durante anos e anos, conhecer outras pessoas, outros lugares e fazer outras 
coisas diferentes da minha rotina. Meu irmão me disse uma coisa que achei 
superlegal e que tem tudo a ver com meu casamento. “Pode até haver vida depois da 
morte, mas vida depois do casamento eu tenho certeza que é impossível.” 

 

Parece que essa frase expressa e sintetiza os sentimentos de Lucélia diante de sua vida 

conjugal. Ela disse que no momento está mais propensa a se separar definitivamente do 

marido. No entanto, ainda tem muitas dúvidas sobre isso, pois em outras ocasiões também 

pensou dessa maneira, porém acabou desistindo e optando pela continuidade do casamento. 

De acordo com suas afirmações, o maior problema é que ela não consegue definir qual a 

melhor atitude, então vive aflita diante desse conflito emocional. 

  



113 
  
7. DISCUSSÃO 
 
 
As voltas do laço... 
 

Laços conjugais são dinâmicos e representam a forma prazerosa e inquietante de um 

casal se relacionar, na qual os dons pessoais de cada cônjuge interagem e expressam uma 

nova identidade, com possibilidades que vão além da soma das partes. Essa movimentação 

energética parece ser tão intensa que talvez seja impossível manter algumas características 

pessoais; assim, as pessoas vão se transformando, revendo pontos de vista e adquirindo novas 

perspectivas de vida. 

Pensar em laços conjugais nos remete aos aspectos agradáveis do relacionamento entre 

os cônjuges, logo nos lembramos de grandes e pequenas coisas que tornam a convivência 

valiosa e propiciam várias maneiras de satisfação, que nem sempre são conscientes, mas são 

sempre determinantes. Certamente cada laço possui suas peculiaridades, que se configuram 

conforme os diversos conteúdos psíquicos estejam interligados.  

Apresentaremos a seguir os principais aspectos do vínculo conjugal das mulheres 

entrevistadas e os prováveis conteúdos psíquicos a eles associados, assim como as fantasias 

identificadas e seus respectivos fundamentos arquetípicos.  

Analisando os relatos dessas mulheres, podemos perceber que elas apresentam grande 

interesse por seus relacionamentos, especialmente por seus laços conjugais, gostam do 

convívio interpessoal e valorizam a opinião pública; além disso, demonstram considerável 

preocupação em transmitir a imagem social de pessoas bem casadas e sucedidas, sérias e 

responsáveis.  

A valorização dos relacionamentos e da opinião pública pode ser considerada uma 

atitude comum. No entanto, quando se intensificam as necessidades de aceitação social e as 

exigências quanto à qualidade dos vínculos conjugais, algumas pessoas tendem a adotar 

rigidamente uma persona condizente com os parâmetros familiares e sociais vigentes, 

possivelmente como uma defesa contra possíveis sentimentos negativos de rejeição.   

Foi possível notar que as mulheres entrevistadas acreditam que têm dificuldade para se 

expressar e conquistar a aprovação social. Então procuram aparentar que são felizes e têm um 

bom casamento, apoiando-se na desenvoltura social de seus parceiros, pois seus cônjuges são 

vistos como homens idealizados, bem-sucedidos e sociáveis, que lhes propiciam status e uma 

imagem respeitável para sua persona social de mulher casada.  

Considerando a individualidade de cada uma das mulheres entrevistadas, notamos que 
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há certas diferenças quanto aos aspectos idealizados de seus parceiros. Lucia admira a 

aparente maturidade do marido e sua capacidade de lidar com questões financeiras; em seu 

vínculo conjugal, parece viver a fantasia de ser cuidada de forma amorosa e responsável. 

Luana valoriza o cônjuge por sua beleza, sua capacidade de fazer conquistas afetivas e obter 

valorização social; parece viver a fantasia de que pelo casamento com alguém especial obtém 

um status elevado. Lucélia mantém certo distanciamento afetivo do marido, mas admira-o 

pela capacidade de se socializar, interagir e confraternizar com outras pessoas de maneira 

descontraída; parece que ela vive a fantasia de que, por meio de seu casamento, pode estar em 

contato com o parceiro conjugal e com o grupo social sem se comprometer com posturas 

eventualmente reprováveis pela opinião alheia.  

Apesar das peculiaridades próprias de cada casal, há certa tendência de as pessoas 

buscarem em seus parceiros conjugais aquilo que acreditam que lhes falta na própria 

personalidade; nesses casos, algumas pessoas projetam nos cônjuges seus próprios conteúdos 

idealizados e ainda pouco elaborados, ou não totalmente assimilados pela consciência. Assim, 

delegam a eles, de maneira mais ou menos consciente, aspectos relevantes da própria vida. 

(JUNG, 2000a; E. JUNG, 2006; MORAES, 2007; VON FRANZ, 1992; YOUNG-

EISENDRATH, 1995).  

Algumas vivem a fantasia de obter a satisfação evitando o desconforto de enfrentar 

certas adversidades e dificuldades, diante das quais ainda se sentem impotentes. Esta pode ser 

considerada uma maneira alternativa, mesmo que parcial, de realização pessoal. Contudo, 

notamos que, caso a personalidade e a rotina de vida tenham sido pautadas por um modelo de 

fusão com a estrutura conjugal e familiar, na qual a felicidade pessoal depende da presença de 

um parceiro amoroso idealizado, então haverá um comportamento atencioso e receptivo em 

sintonia com o outro, porém também haverá uma importante vulnerabilidade e intensificação 

do medo da solidão afetiva.  

Todas as entrevistadas apontaram como um dos principais fatores que reforçam seus laços 

conjugais o medo da solidão afetiva. Este foi caracterizado pela insegurança e pela fantasia de 

que não serão capazes de conquistar outro parceiro conjugal e com ele ser parte de um grupo 

familiar amplo.  

A princípio, pode-se pensar que o medo da solidão afetiva ocorre apenas com pessoas 

que vivem exclusivamente para a família ou são dependentes financeiramente de seus 

cônjuges, no entanto podemos perceber que afeta também as pessoas que mantêm uma 

estrutura profissional e financeira satisfatória, como ocorre com as mulheres entrevistadas. 

Todas disseram que têm boa desenvoltura no campo profissional, pois conquistaram, por seus 
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próprios meios, uma carreira bem estruturada e consolidada, na qual enfrentam inúmeros 

desafios, resolvem problemas e ocupam cargos de destaque; no entanto, sua energia e suas 

habilidades ficam paralisadas diante dos problemas familiares e conjugais, sua postura se 

torna inquieta, insatisfeita, insegura, ansiosa e temerosa.  

A possibilidade de passar por um período de possível isolamento afetivo e social pode 

ser terrivelmente assustadora, principalmente quando o eixo ego-Self sofreu um dano. Em 

outras palavras, quando o canal de comunicação entre a personalidade consciente e a psique 

arquetípica foi danificado, a conexão entre consciente e inconsciente se torna mais difícil. Em 

consequência, há o risco de ocorrer uma alienação do ego em relação à sua origem e 

fundamento, o centro orientador e organizador da psique, isto é, com o Self. Então, surgem 

sentimentos de insegurança, falta de perspectivas de vida e dificuldade para conciliar aspectos 

distintos de uma situação. (NEUMANN, 2006b).  

A tendência, nesses casos, é a pessoa buscar apoio em referências coletivas ou figuras 

de autoridade que inspirem certa credibilidade. Essa condição pode estar presente nos casos 

de mulheres que se apegam demasiadamente à imagem de seus cônjuges como uma espécie 

de salvador, capaz de trazer solução para todos os problemas que são vivenciados na rotina 

pessoal diária. De certa forma, o cônjuge pode representar um apoio importante para essas 

mulheres; no entanto, colabora para que elas se isentem da responsabilidade pelos próprios 

atos e estados interiores, em atitude positiva e amorosa consigo mesmas; o que, por sua vez, 

compromete a percepção adequada em relação a seus desejos e possibilidades pessoais. 

(HOLLIS, 2002).    

Um dos grandes desafios do processo de individuação, principalmente quando se 

interage de maneira tão próxima e íntima com outra pessoa, parece ser a manutenção da 

fluidez do laço conjugal, assim como o equilíbrio entre adaptação interna e externa, sem 

sufocar o fluxo de comunicação entre o ego e o Self. 

Notamos que muitas vezes os fios de linha, representantes da individualidade de cada 

cônjuge, ficam tão próximos e interligados, que confundem a identidade pessoal com a 

identidade conjugal, ou ainda com a identidade do parceiro. Nos aspectos em que essa 

situação se desenvolve de forma harmoniosa, o vínculo conjugal tem a configuração de um 

laço gracioso e delicado, no qual, apesar de haver união de fios de linha, eles podem ser 

facilmente liberados. Assim, tem-se a impressão de que o casal está unido apenas por uma 

opção consciente e deliberada. Contudo, os vínculos conjugais podem envolver outros 

aspectos que são complexos, dificultam a fluidez do laço conjugal e abalam o equilíbrio entre 

adaptação interna e externa. 
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Quando as voltas e os fios do laço se enroscam e formam um emaranhado... 
 

A ideia de que os vínculos conjugais se configurem apenas como instituições que 

promovem a felicidade dos cônjuges parece ser facilmente questionável diante de desafios 

cotidianos, pois envolvem a satisfação de necessidades confusas e muitas vezes 

contraditórias. Nesses casos, um dos cônjuges pode se ver preso em um emaranhado de 

situações e sentimentos difíceis de serem administrados, que exigem reflexão e sacrifícios 

para serem equilibrados. 

Muitos aspectos conjugais, conteúdos psíquicos e fantasias contribuem para formar esse 

emaranhado que envolve mulheres em uma intensa dependência de seus vínculos conjugais; 

destacaremos os que parecem ser mais relevantes para o estudo em questão.  

Considerando a situação das mulheres entrevistadas, notamos grande ambivalência em 

suas conjugalidades; pois, apesar de encontrarem alguma satisfação em seus relacionamentos, 

sofrem por não conseguirem estabelecer limites confortáveis para as atitudes dos cônjuges. 

Lucia disse que se sente confortável com a atitude controladora do marido, contudo fica 

incomodada com os excessos, não consegue expressar seus sentimentos nem estabelecer um 

limite aceitável para esse controle. Luana sente-se lisonjeada por manter-se casada com um 

homem que faz tanto sucesso com as mulheres; no entanto, não consegue colocar limites nas 

atitudes promíscuas dele. Lucélia prefere manter uma rotina de vida mais próxima de sua 

família de origem do que da atual, sem precisar responsabilizar-se com as refeições, cuidados 

domésticos ou questões afetivas de seu marido; contudo, parece ressentir-se diante do 

afastamento físico e afetivo do parceiro e não consegue estabelecer limites confortáveis para 

essa distância. Todas as entrevistadas se deparam com dificuldades para conquistarem as 

condições conjugais ideais; diante disso, elas dizem que se sentem frustradas, inseguras 

quanto a sua capacidade para fazer escolhas adequadas ou gerir a própria vida.  

Nos relacionamentos conjugais, muitas vezes as ambivalências afetivas e dificuldades 

para estabelecer limites são proporcionais à falta de autoconhecimento e às idealizações e 

expectativas; pois a pessoa pode ser confrontada com a realidade da personalidade e com uma 

gama de emoções, conteúdos psíquicos e fantasias negativas difíceis de serem elaboradas pela 

consciência. (FARIA, 2003). Em alguns casos, o apego a idealizações pode se transformar em 

armadilhas, especialmente quando o relacionamento conjugal é permeado por mecanismos 

sutis de evitamento de confronto interno entre a persona e a sombra. Enquanto a persona 

estiver demasiadamente atrelada à imagem social de pessoa bem casada e sucedida, haverá 

dificuldade em elaborar os conteúdos sombrios e incompatíveis com os ideais de 
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conjugalidade.  

Conforme os relatos das mulheres entrevistadas, quando elas avaliam sua postura diante 

de seu vínculo conjugal, percebem que os problemas que enfrentam no casamento em parte 

são semelhantes aos problemas enfrentados por suas mães e por muitas mulheres da geração 

passada. Parece que elas adotam essa comparação como parâmetro de seu sucesso ou fracasso 

conjugal. 

Luana e Lucélia consideram que, apesar de seus problemas, sentem-se mais 

confortáveis com a ideia de que sua situação é melhor do que destas mulheres, em termos de 

proximidade e fidelidade conjugal. Já no caso de Lucia, ela acredita tem mais 

responsabilidades do que as mulheres da geração passada que, em sua maioria, ocupavam-se 

apenas com as responsabilidades domésticas e eram sustentadas financeiramente por seus 

cônjuges. Interessante observar que, conforme seus relatos, apesar de normalmente não 

demonstrar nenhum tipo de insatisfação ao marido, em certa ocasião descontrolou-se 

emocionalmente e acabou se queixando ao seu pai do excesso de trabalho e responsabilidades, 

na presença do cônjuge.   

Todas as entrevistadas disseram que, apesar de procurarem cumprir da melhor forma 

possível com suas responsabilidades conjugais, familiares e profissionais, também se 

preocupam em transmitir a imagem social de mulheres autoconfiantes e bem-sucedidas. No 

entanto, muitas vezes se sentem esgotadas e inseguras em relação aos seus relacionamentos 

afetivos, não sabem ao certo como interagir com seus cônjuges e manter a boa imagem e a 

respeitabilidade familiar e social. Ao se depararem com essas questões, tentam equilibrar o 

modelo conjugal tradicional que adotaram como referência com a necessidade de adaptar-se 

aos ideais da sociedade atual. Parece que essas mulheres enfrentam o desafio de articular 

forças que apontam caminhos distintos. Nesse sentido, de um lado encontramos a influência 

dos valores familiares e tradicionais, que defendem a indissolubilidade do casamento e a 

submissão da mulher ao homem; e, de outro lado, a influência da sociedade contemporânea 

globalizada, exagerada, acelerada, competitiva e descartável, que valoriza a independência e, 

muitas vezes, banaliza a afetividade e as relações conjugais, apresentando-as como algo 

facilmente descartável, que tem validade enquanto colabora apenas para a valorização pessoal 

imediata. (GIDENS, 2000; GRAUBART, 2006). 

 A excessiva valorização da opinião pública e da necessidade de aceitação social pode 

gerar intensa insegurança emocional especialmente em mulheres que permanecem 

inconscientes de seus próprios processos psíquicos internos e não desenvolvem autoconfiança 

suficiente para assumir compromissos com suas demandas de alma no enfrentamento de 
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possíveis rejeições. (GRAUBART, 2006). 

Outro aspecto importante a ser observado é que a submissão das mulheres aos homens, 

que ocorreu durante muitos anos, pode estar mudando por força de uma compensação 

psíquica coletiva inconsciente. É como se muitas mulheres fossem convocadas a 

concretizarem uma mudança de parâmetros globais, cabendo a elas promover a aproximação 

das polaridades masculinas e femininas nos ambientes profissionais e domésticos. (JUNG, 

2005, 2007b) 

Podemos considerar que a situação vivida por algumas mulheres, nos seus 

relacionamentos conjugais repletos de laços e amarras, reflete a dinâmica de seu processo de 

individuação. Pois, mesmo diante de trajetórias de desenvolvimento muito obscuras, o Self 

pode encontrar caminhos para expressar sua exuberância criativa; principalmente, quando são 

consideradas as influências dos arquétipos no processo de desenvolvimento psíquico.  

Nesse sentido, notamos que os relatos das mulheres entrevistadas podem apresentar 

dinâmicas de relacionamento presentes em vários mitos, entre eles citamos o mito de Eros e 

Psiqué. Assim, notamos que os desafios enfrentados por essas mulheres para conquistarem 

seus ideais de vida, mantendo seus vínculos conjugais e a respeitabilidade social, podem ser 

aproximados do mito de Psiqué, que também enfrentou grandes desafios, impostos por 

Afrodite, para poder viver com dignidade e harmonia ao lado do ser amado. Podemos pensar 

que esses desafios significam, em diversos planos, receber e assimilar diferentes aspectos do 

masculino e do feminino arquetípico e dar-lhes forma sem serem destruídas por sua força 

numinosa.  

Nesse sentido, o afastamento de Eros pode significar que Psiqué não o reconhecia 

verdadeiramente. Quando se dispõe, com seu candeeiro, a descobrir a identidade do amado, 

ela dá início a uma trajetória árdua, na qual se experimenta em contato com as forças da 

natureza, representativas de suas potencialidades.   

As desilusões amorosas vividas pelas entrevistadas podem indicar que elas tinham um 

conhecimento apenas parcial de seus parceiros e de si mesmas. A carência, o sentimento de 

falta de amor, o isolamento afetivo e a insatisfação com a situação conjugal podem 

representar um incentivo para que elas busquem forças em si mesmas e ampliem suas 

possibilidades pessoais. Isso parece ser algo bastante transformador, pois implica em vencer 

desafios e superar dificuldades pessoais. Para isto, é importante que ampliem a consciência e 

percebam que são pessoas com limitações humanas, para as quais só é possível conter apenas 

uma parte do que é infinitamente formado. 

No mito de Psiqué encontramos representações de quatro desafios enfrentados na busca 
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da realização pessoal. Em cada uma das três primeiras tarefas desempenhadas, Psiqué pode 

assimilar uma nova categoria da realidade de Eros. Podemos pensar que o primeiro trabalho 

representa a plenitude germinal, o segundo trabalho representa a perturbadora claridade 

masculina, o terceiro trabalho representa o poder energético fecundante e o quarto trabalho 

representa os aspectos de esplendor e obscuridade do feminino. À medida que Psiqué 

completa as tarefas, ela se desenvolve e se torna mais capaz de articular harmoniosamente sua 

realidade interna e externa. (BRANDÃO, 2008; NEUMANN, 1993). 

Considerando a situação específica de cada uma das entrevistadas, notamos que suas 

dificuldades pessoais podem ser análogas a diferentes desafios encontrados no mito de 

Psiqué. As dificuldades de Lucia podem nos remeter às dificuldades de Psiqué diante da 

primeira e da segunda tarefa imposta por Afrodite. Nesse sentido, tanto Lucia quanto Psiqué 

parecem acreditar que só pelo trabalho árduo poderão conquistar o amor. Psiqué separa grãos 

até se sentir esgotada e sucumbir ao sono; Lucia dedica-se exaustivamente aos cuidados de 

sua família, e de tão casada pensa em desistir de seus ideais. Cabe a ela ponderar e identificar 

quais são as atividades que realmente poderão propiciar-lhe algo vantajoso. Podemos notar 

que Lucia também se vê paralisada diante da possibilidade de ter que enfrentar um debate 

com seu marido; nesse sentido, assim como ocorre com Psiqué em sua segunda tarefa, ela 

deve enfrentar a possível agressividade do masculino inconsciente.  

No caso de Luana, parece que ela apresenta grande dificuldade em abrir mão do status 

social, sente-se humilhada e deprimida. Podemos pensar que, assim como ocorre com Psiqué 

em sua quarta tarefa, ela deve sair do reino de Afrodite, ingressar no reino de Perséfone e sair 

de lá com algo valioso capaz de enaltecer suas qualidades pessoais; isto é, vencer o desafio da 

vaidade e manter o amor por si mesma apesar das condições adversas. 

Podemos estabelecer analogias entre as dificuldades relatadas por Lucélia e o terceiro 

desafio enfrentado por Psiqué.  O mito indica que é preciso saber captar e dosar a quantidade 

de água da fonte, símbolo da exuberância da vida, para não ser esmagada pela pressão de sua 

potência. Lucélia disse que tem muitas ideias e perspectivas de melhoria de vida, contudo tem 

dificuldade para viabilizá-las e concretizá-las; frequentemente se sente frustrada e deprimida. 

Em outras palavras, parece que ela deve receber, assimilar e dar forma aos seus planos, sem 

ser destruída pelo seu aspecto numinoso.  

Esse mito nos leva a pensar que o processo de desenvolvimento psíquico de algumas 

mulheres que passam por problemas conjugais envolve a assimilação consciente de aspectos 

do masculino, o reencontro com a natureza feminina e também a percepção da medida 

humana, que, mesmo diante de grandes feitos, deve se precaver dos efeitos malignos de sua 
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hybris. (BRANDÃO, 2008).  

 Nessas trajetórias podem surgir dificuldades adicionais determinadas por complexos, 

traumas ou conteúdos psíquicos ainda pouco elaborados pela consciência. Quando estes ficam 

mais evidentes ou intensos, surgem as grandes crises ou bloqueios emocionais, que, para 

serem elaborados, exigem investimento de tempo e energia, delicadeza e perspicácia para 

encontrar e desfazer os nós afetivos, que estão por dentro dos emaranhados de emoções, 

sentimentos, pensamentos, expectativas, fantasias...  

 

Quando por dentro dos emaranhados encontramos os nós... 

Podemos imaginar os nós, atados e desatados, como símbolos ambivalentes que se 

aproximam da ideia de crise, constrangimento, delimitação, complexo, complicação, fixidez 

ou bloqueio. Os nós são, pelos fios, ligados ao seu princípio e podem indicar os enredamentos 

do processo de desenvolvimento psíquico.  

Notamos que as mulheres entrevistadas encontraram grandes dificuldades em seus 

vínculos conjugais e em suas trajetórias de vida, que ocasionaram grandes desequilíbrios, 

sofrimentos emocionais e até perturbações físicas e orgânicas. Assim como ocorre com 

muitas mulheres, essa pode ser uma condição relativamente frequente, pois dificilmente um 

vínculo conjugal evolui sem passar por intensas crises que, apesar de dolorosas, podem 

favorecer a ampliação da consciência e o desenvolvimento de habilidades até então pouco 

consideradas. Dependendo da intensidade desses problemas, eles podem ser muito 

desgastantes e agressivos; nesses casos, frequentemente encontramos bloqueios psíquicos que 

se assemelham a nós afetivos, formados por aspectos de suas personalidades ainda pouco 

elaborados. 

Analisando os relatos das entrevistadas, notamos que elas idealizam seus cônjuges e as 

figuras de autoridade familiar, adotam posturas submissas e têm dificuldade em colocar 

limites em suas atitudes. Todas disseram que são mães dedicadas aos filhos, procuram estar 

sempre com suas famílias de origem e valorizam muito o ambiente familiar. De modo geral, 

podemos perceber que elas procuram reproduzir os modelos parentais tradicionais de maneira 

harmoniosa. Elas percebem que estão enfrentando graves problemas afetivos e têm dúvidas 

quanto ao seu papel no casamento, questionam-se e ponderam tentando identificar qual seria a 

postura mais adequada ao papel de esposa.  

Quando essas características aparecem em conjunto na dinâmica psíquica, elas podem 

indicar a presença de complexos parentais originalmente positivos, que se constelam na vida 
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conjugal, gerando padrões de conduta incompatíveis com a realidade presente, mediante 

identificação e projeção. Essa situação pode inibir a expressão assertiva da agressividade, 

assim como a reflexão e expressão criativa que emanam do Self; em consequência, a persona 

da mulher pode ficar limitada ao papel de mãe, filha ou esposa submissa, mesmo diante de 

condições insatisfatórias ou mesmo diante de graves violências psíquicas. (JUNG, 2000b; 

KAST, 1997). 

Outro aspecto interessante observado na análise dos relatos das mulheres entrevistadas é 

que, apesar se dizerem enfaticamente que admiram seus cônjuges, elas fizeram criticas 

severas ao comportamento deles; além disso, também disseram que percebem que são pessoas 

exigentes e bastante autocríticas.  

Mulheres que apresentam posturas excessivamente críticas podem estar sob influência 

de aspectos negativos do animus, que tende a imprimir traços de perfeccionismo e excessiva 

exigência em sua personalidade. (JUNG, 2000a; E. JUNG, 2006; MORAES, 2007; VON 

FRANZ, 1992; YOUNG-EISENDRATH, 1995). Possivelmente, por não assimilarem os 

aspectos positivos do animus à sua consciência feminina, talvez tenham dificuldade para ver 

as coisas de maneira mais objetiva, identificar a origem dos pensamentos negativos e isolá-los 

de seu ego. (E. JUNG, 2006; MORAES, 2007).  

Podemos notar que todas as entrevistadas comentaram que se sentem muito 

constrangidas devido a algumas atitudes de seus cônjuges, assim procuram esconder de 

familiares e amigos os seus problemas conjugais. Conforme seus relatos, mesmo quando 

adotam uma atitude compreensiva, conciliadora e respeitável, frequentemente se veem 

menosprezadas por seus parceiros; além disso, por não terem uma vida social satisfatória, 

também não recebem muitas demonstrações de amor de outras pessoas. Assim, parece que, 

cada vez mais, aumenta a fantasia de que talvez não sejam merecedoras de respeito e 

consideração.  

Quando, por algum motivo alheio a sua vontade, outras pessoas ficam sabendo o que 

ocorre em seus casamentos e expressam algum comentário negativo, isso faz com que fiquem 

extremamente abaladas. 

           Lucia disse que é recriminada por parentes e amigos devido ao fato de ser 

demasiadamente atenciosa e submissa ao marido; percebe que vive tensa, aflita e 

descontrolada emocionalmente. Luana disse que se sente humilhada perante seu grupo social 

devido à atitude promíscua e indiscreta do marido; frequentemente tem crises de depressão e 

síndrome do pânico. Lucélia fica constrangida devido ao distanciamento afetivo do marido, 

fica aborrecida quando ouve comentários maldosos dizendo que ele gosta mais dos carros do 
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que dela; ela contou que tem problemas de depressão e muitas vezes se sente desmotivada 

para as tarefas corriqueiras. Todas as entrevistadas comentaram que temem, principalmente, a 

recriminação de suas mães, pois acreditam que deveriam corresponder às expectativas delas e 

demonstrarem que conseguem manter seu casamento sendo boas esposas e mães de família.  

Devido a fantasias de que sofrerão algum tipo de retaliação, ou ainda serão 

menosprezadas publicamente, é compreensivo que algumas mulheres evitem expor seus 

problemas e conflitos emocionais. Contudo, essa postura reservada contribui para a 

continuidade das fantasias emocionais, que tendem a permanecerem ativas quando não há o 

devido confronto com a realidade concreta dos fatos, o que poderia ocorrer através da 

comunicação e expressão emocional.  

As mulheres entrevistadas disseram que usufruem habitualmente de modernos meios de 

comunicação em massa, no entanto, no ambiente restrito à família, têm dificuldade para se 

comunicarem com seus cônjuges, principalmente de maneira direta. Lucia teme qualquer tipo 

de conversa com o marido que possa expor seus problemas conjugais; Luana não consegue ter 

uma conversa franca com o marido, pois ele age de maneira dissimulada; Lucélia vem 

perdendo a disposição para o diálogo por não sentir boa vontade por parte do marido.  

Diante da dificuldade de dialogar, algumas mulheres adotam o silêncio ou o adiamento 

da busca de solução dos problemas, como estratégias para a manutenção do vínculo conjugal 

e superação de conflitos. (GARCIA E TASSARA, 2001). Podemos observar que muitos 

relacionamentos conjugais atuais são influenciados pela cultura da pós-modernidade, a qual 

induz à fragmentação e dispersão, favorece o aumento da interação discursiva e acelerada 

com máquinas e equipamentos eletrônicos e, inversamente, diminui a interação direta com 

seres humanos. (GIDDENS, 2000). A capacidade de dialogar possibilita examinar os pontos 

de vista dos interlocutores e estabelecer um acordo que seja o mais satisfatório possível, o que 

implica na possibilidade de não agradar totalmente a nenhuma das partes envolvidas. (FARIA, 

2003). Apesar de os resultados almejados com o diálogo nem sempre serem alcançados, a 

prática dessa interação conjugal pode contribuir para o exercício da flexibilidade e 

criatividade pessoal, facilitar a transformação de situações insatisfatórias, assim como facilitar 

a solução de alguns conflitos internos e externos.  

Alguns casais adotam a prática de discutirem a relação, em termos coloquiais adotam a 

prática de “terem uma D.R.”. Nem sempre essa comunicação é fácil, pois para refletir sobre 

problemas emocionais é preciso entrar em contato com aspectos feridos, suportando a dor e a 

tensão, enquanto a função transcendente dos símbolos atua na dinâmica psíquica, 

empreendendo mudanças de postura, que por sua vez podem melhorar a situação afetiva, ao 
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menos a médio e longo prazos.  

Em casos mais graves, nos quais há muita dificuldade de reflexão sobre os problemas 

afetivos, podem ser desencadeadas ansiedades inconscientes e atitudes regressivas sem a 

devida elaboração simbólica, assim como manifestações de desordens narcísicas. Essa 

situação nos remete ao mito de Narciso e Eco. (BENEDITO, 1996; CAVALCANTI, 2003; 

DOWNING, 1994; FERNANDES, 2010).  

Notamos que os relatos sobre os problemas, emocionais e conjugais, das mulheres 

entrevistadas também apresentam dinâmicas de relacionamento presentes no mito de Narciso 

e Eco. Assim como ocorre com Eco, algumas mulheres têm dificuldade para se expressarem; 

além disso, idealizam os vínculos conjugais e seus cônjuges, atribuindo a eles, e 

possivelmente só a eles, a responsabilidade por sua felicidade e realização pessoal. Elas 

buscam a aproximação com o ser amado, para com eles viverem seus ideais românticos de 

conjugalidade, que são fundamentados na priorização da realização criativa do parceiro, 

deixando em segundo plano a sua própria individualidade. Isso sugere que elas ainda 

precisam elaborar a experiência de segurança, fé e confiança em si mesmas e no outro, para 

reconhecerem seu potencial criativo e realizador. Podemos notar que, assim como ocorre com 

Eco, quando algumas pessoas são menosprezadas pelo parceiro, se retraem com posturas 

rígidas, agressivas, negativistas e com profundos sentimentos de abandono e inferioridade. 

Elas não conseguem ver em si mesmas seu valor pessoal, não levam em consideração seus 

atributos e nem suas conquistas em outros aspectos da vida. Então, deprimem e, imobilizadas, 

definham sem forças para prosseguir em busca de outras possibilidades melhores. Portam-se 

como seres diáfanos, cuja personalidade fica oculta para assumirem a identidade do contexto 

social. Assim, ninfas do ar e da terra, podem se envolver em tudo e apoiar a todos, porém sem 

a devida seletividade de discriminação objetal adequada aos seres humanos. Parece que o 

mito de Narciso e Eco retrata as dificuldades que algumas mulheres enfrentam para trazer à 

consciência aspectos do masculino, nos quais prepondera o espírito solar exuberante e 

dinâmico, a objetividade, a racionalidade e a coletividade; em consonância com seus aspectos 

femininos, lunares, criativos, acolhedores e transformadores. (CAVALCANTI, 1995).  

Interessante observar que, quando Eco se coloca a serviço de Zeus, está privilegiando os 

aspectos masculinos em detrimento dos femininos. Nesse contexto, Hera atua como força 

inibidora impossibilitando a fala de Eco, impondo limites à ação indiscriminada e 

desequilibrada que não expressa a identidade pessoal e, ao mesmo tempo favorece a 

introspeção, a reflexão, a ampliação da consiência e a aproximação com o Self.     

Podemos identificar no mito de Hera, e também no mito de Narciso e Eco, alguns 
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conflitos e ambivalências que permeiam o desejo de vinculação, a experiência de ser preterida 

e a dificuldade de o ser humano reconhecer e aceitar, no outro e em si mesmo, a existência de 

características desagradáveis e inaceitáveis, ao lado daquelas agradáveis e aceitáveis. Assim, 

de certa forma, eles podem ser aproximados da dinâmica psíquica de mulheres adultas que, 

apesar da insatisfação com seus relacionamentos conjugais, não encontram maneiras de 

transformar sua situação afetiva ou mesmo desvincular-se de seus parceiros,  

 Esses casos denotam a presença de terríveis nós afetivos que podem ser aproximados 

do nó górdio, que demanda uma atenção especial para ser desfeito. Conta a história que 

Górdio era um rei, e a direção de seu carro era ligada com um nó tão complicado que ninguém 

conseguia desfazê-lo. Contudo, de acordo com o oráculo, aquele que conseguisse desatá-lo 

reinaria sobre o império da Ásia. Após muitos tentarem em vão realizar tal façanha, 

Alexandre, o Grande, cortou-o com sua espada, então conquistou a Ásia, mas perdeu-a logo 

em seguida. Ocorre que o nó górdio só é cortado ilusoriamente e se reconstitui sem cessar, 

quando for atacado pela espada da violência. No entanto, se a espada de Alexandre simbolizar 

um clarão de gênio, talvez desate o laço. A paciência, a delicadeza e a perspicácia que 

desfazem o nó, ao invés de cortá-lo, asseguram uma cura mais estável e uma conquista mais 

duradoura. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2009). 

Mediante o relacionamento conjugal, os dons pessoais de cada cônjuge podem interagir 

e viabilizar a expressão de uma identidade que vai além da soma das partes. Essa 

movimentação energética parece ser tão intensa que leva as pessoas envolvidas a reverem 

seus pontos de vista, adquirirem novas perspectivas de vida. Assim, em meio a laços 

emaranhados, amarras e nós conjugais, a mulher pode fazer um movimento dialógico de 

diferenciação e religação entre ego e Self. Por conseguinte, ela pode separar seus desejos das 

expectativas da sociedade e também pode desfazer-se de suas fantasias românticas e 

limitantes que não contemplam a realidade de que ela é responsável pelo seu próprio 

caminhar, e que isto não representa desamparo, e sim liberdade. Assim, como uma fada tecelã, 

com suas qualidades artífices delicadas e sutis, pode urdir o desenho da tela de sua própria 

vida.   
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Amor, como se sabe, é um conceito vastíssimo, que pode 
alcançar céus e infernos, em que se conjugam o bem e o 
mal, a nobreza e a baixeza. (JUNG, 2008b, p. 7). 
 

Percebemos que na vida pessoal e profissional, especialmente na prática da psicologia 

clínica, os romances quase sempre estão presentes nas conversas, nas fantasias e nos planos 

para uma vida feliz. Muitas mulheres adultas contemporâneas já viveram vários romances 

com diferentes graus de envolvimento, casaram, descasaram e casaram novamente. 

Provavelmente a maioria já se viu presa em um emaranhado emocional e conjugal, alguns 

mais simples outros mais complexos. Parece que esses assuntos costumam gerar as mais belas 

emoções e também os piores conflitos e consequentes desilusões, configurando-se como um 

dos temas mais interessantes, difíceis e preocupantes.   

Considerando esse tema, esta dissertação enfocou os casos de mulheres que não estão 

satisfeitas com seus relacionamentos conjugais e, apesar de muito empenho, não conseguem 

melhorar a situação, também não conseguem se desvincular nem enxergar o que as leva 

viverem presas a esta condição desagradável. Caracterizamos estes aspectos da dinâmica 

psíquica destas mulheres como uma excessiva dependência dos vínculos conjugais. 

Desenvolvemos um estudo com o objetivo de iluminar os conteúdos psíquicos envolvidos 

nessa dinâmica, analisar as fantasias e buscar os fundamentos arquetípicos associados a eles. 

Para isso, procuramos abordar o tema em questão com a devida sensibilidade e produzir um 

conhecimento que pudesse auxiliar pessoas que estejam envolvidas com tal problemática. 

Foram realizadas, então, uma pesquisa teórica e uma pesquisa de campo qualitativa com 

mulheres adultas que apresentam excessiva dependência afetiva de seus vínculos conjugais. 

Os resultados trouxeram informações esclarecedoras que indicam um possível sentido para 

esses laços, emaranhados e complexos nós afetivos, formados por conteúdos que vinculam 

um casal de maneira intensa, misteriosa e angustiante.  

Durante a execução desta dissertação, foi possível notar que o problema da excessiva 

dependência feminina dos vínculos conjugais aflige muitas mulheres. Durante a fase de 

divulgação da pesquisa de campo e convocação de voluntárias para as entrevistas, 

percebemos que havia muitas pessoas dispostas a participar, a maioria eram mulheres que 

sentiam grande necessidade em falar com alguém confiável sobre problemas que elas não 

tinham coragem de expor em seu grupo familiar ou social. Elas só comentavam sobre o 
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assunto de maneira parcial e com uma ou outra pessoa mais próxima. Várias mulheres que se 

dispuseram a participar já haviam se divorciado de seu cônjuge e, mesmo assim, 

consideravam muito importante falar sobre sua conjugalidade e contribuir com seu 

depoimento para ajudar outras mulheres que estivessem passando por dificuldades 

semelhantes.  

Diante da grande quantidade de voluntárias, optamos por manter o foco em mulheres 

que ainda estivessem casadas e que atualmente estivessem passando pelo conflito psíquico 

entre o desejo de separação e o desejo de continuidade do seu vínculo conjugal. Assim, 

poderíamos estudar o problema em questão durante sua ocorrência. Considerando a 

abrangência e a delicadeza do tema, optamos por um número restrito de entrevistas para 

viabilizar a devida profundidade na análise dos conteúdos identificados na dinâmica psíquica 

das mulheres que vivenciam o problema. A escolha se mostrou satisfatória, pois foi possível 

perceber o quanto pode ser grande o sofrimento psíquico decorrente da dependência afetiva, o 

quanto ele abala famílias e grupos sociais. Contudo, percebemos que a dependência vai se 

tornando gradualmente excessiva, devido a vários fatores que se compõem com conteúdos 

psíquicos pouco elaborados. Assim, tem-se a impressão de que essa dinâmica excessivamente 

dependente talvez pudesse ser evitada caso houvesse um trabalho de conscientização 

ocorrendo em paralelo com o surgimento dos problemas emocionais. 

Consideramos que um possível caminho para a continuidade desta pesquisa envolve um 

estudo longitudinal que acompanhe o desenrolar dessa problemática ao longo de alguns anos, 

o que poderia indicar possíveis alternativas para amenizar os sofrimentos, saná-los ou até 

evitá-los em futuras gerações de mulheres. Também seria interessante um estudo similar com 

homens, pois eles também estão sujeitos a problemas conjugais e emocionais, mas, devido a 

diferenças de comportamento e expectativas sociais, provavelmente eles tenham uma 

abordagem e uma problemática diferente das mulheres. 

Um ponto interessante é que o problema da excessiva dependência do vínculo conjugal 

pode afetar inclusive as mulheres que têm um perfil dinâmico, atuante e exigente. Parece que, 

assim como as mulheres das gerações passadas, elas mantiveram sua atuação como esposas 

no lar e foram além, conquistaram independência financeira e espaço social, firmaram sua 

presença em muitas áreas que até pouco tempo eram restritas aos homens, e, em decorrência, 

derrubaram muitas fronteiras que haviam entre os sexos e limitavam sua atuação. Elas podem 

ter sido impulsionadas e incentivadas pelo movimento feminista; pelos avanços tecnológicos 

que facilitaram as atividades domésticas; pelos avanços nos métodos contraceptivos; por suas 
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mães, que lamentavam muito ter dedicado a vida apenas ao ambiente doméstico e familiar; e 

também por características individuais. (BASSANEZI, 2008; GIDDENS, 2000).  

Diante dessas conquistas, é compreensivo que elas tenham esperança de uma vida cada 

vez mais feliz e condizente com seus ideais. Inclusive porque a sociedade atual está passando 

por um momento de muitas mudanças, o que deixa o campo social mais favorável à aceitação 

de novas formas de conjugalidade. Entretanto, ainda há grandes obstáculos a serem vencidos, 

um dos principais parece ser o fato de a sociedade ainda privilegiar os valores patriarcais, 

enaltecendo o logos e os aspectos racionais.  

Apesar de Eros não ser a totalidade da natureza humana, ele representa um de seus 

aspectos principais, pois só na interação com o outro é que se forma o humano. Parece que, de 

alguma maneira, Eros sempre estará presente e exigirá algum tipo de união entre as pessoas. 

Ele pode atuar como um fio fluido ou como um emaranhado, promovendo uniões das mais 

diversas formas entre as pessoas. Em certos casos, a condição humana, incapaz de caminhar 

em trilhas solitárias, pode levar a pessoa a se envolver em um contato tenso e confuso, em 

que os fios de linha em movimento, representantes das personalidades, se emaranham uns nos 

outros e fazem movimentos em direções contrárias, as quais acabam criando nós afetivos. 

Nesses casos, a pessoa envolvida pode se sentir dividida entre tendências e desejos 

aparentemente opostos, que são apenas parcialmente conscientes e intimamente entrelaçados 

com o problema do próprio contexto. Essa situação pode estar representando uma tentativa 

ineficaz de resolver dentro de si um problema universal. (JUNG, 2008b).   

Portanto, ser totalmente independente e não sofrer nada com as ações alheias talvez seja 

algo que esteja além das possibilidades humanas. Afinal, será que a humanidade, cada vez 

mais exigente e intolerante, sobreviveria se todos fossem completamente independentes? 

Talvez as pessoas não conseguissem suportar as diferenças pessoais, as limitações e falhas uns 

dos outros. Sem laços, ou amarras que de alguma forma impõem uma mútua dependência, 

como as pessoas iriam conviver e usufruir dos mesmos espaços e dos mesmos recursos 

naturais? Podemos deduzir que os laços e amarras são necessários à estruturação da 

humanidade, na medida em que apoiam as realizações individuais e coletivas. Diante dessa 

perspectiva, cada pessoa fia e confia sua existência como pode, vincula-se trançando os fios 

de sua personalidade aos de outros, e assim tece a humanidade.  

Assim como tudo que se refere à humanidade, os vínculos conjugais também têm dois 

lados, um iluminado e outro sombrio. Eles parecem ser uma das maneiras mais belas e 

enaltecidas de se constituir a união entre as pessoas; no entanto, muitas vezes desencadeiam 

emaranhados e nós afetivos que envolvem profundos sofrimentos psíquicos.  
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No intrincado tear da vida, algumas mulheres, tais como as entrevistadas nesta pesquisa, 

conseguiram ter boa desenvoltura nos campos intelectuais, profissionais e materiais; além 

disso, casaram-se, tiveram filhos e construíram um lar. Aparentemente, elas perceberam a 

importância de contemplarem em suas vidas os aspectos de logos e eros. No entanto, apesar 

de identificarem os laços afetivos que formam seus vínculos conjugais, sentem que os 

aspectos positivos do relacionamento não são suficientemente bons para deixá-las satisfeitas, 

até porque não conseguem transpor os grandes sofrimentos que enfrentam em decorrência da 

falta de acordo com o cônjuge.  

Diante dessas situações, parece que algumas mulheres passaram a considerar a 

possibilidade de romperem essas ligações afetivas, para poderem se livrar dos sofrimentos 

ocasionados pelos conflitos com o parceiro. Algumas, porém, perdem a perspectiva de suas 

limitações circunstanciais, perdem os parâmetros do que seria possível ou mesmo tolerável, 

do quanto seria adequado investir ou suportar em determinado relacionamento; tornam-se 

confusas ao se depararem com grandes inseguranças, conflitos internos e misteriosas amarras 

que impedem a separação conjugal e as tornam excessivamente dependentes do vínculo 

conjugal. 

A partir das análises realizadas no trabalho em questão, foi possível concluir que esse 

tipo de dependência feminina é composto por diversos conteúdos, os quais se apoiam em 

fantasias e referenciais arquetípicos da humanidade.  

Essa situação é considerada complexa, pois parece que, pelo sistema de autorregulação 

psíquica, coordenado pelo Self, ocorrem processos inconscientes, complementares ou 

compensatórios aos processos conscientes, que irrompem na consciência por meio de 

fantasias, operando com força sutil e sugestiva para formar a totalidade do Si-Mesmo. 

(JUNG, 2008c). Assim, consideramos importante destacar alguns pontos mais relevantes, que 

serão resumidamente apresentados a seguir. 

Em principio, caso a personalidade da mulher tenha se desenvolvido em um contexto 

conservador e preconceituoso, que deixa pouco espaço para a individualidade se expressar, 

seu desejo de adaptação ao ambiente pode acabar exigindo delas inibição, retraimento ou 

desconsideração de diversos aspectos da personalidade, os quais, apesar de não serem 

reconhecidos e ficarem relegados ao inconsciente, não desaparecem e continuam atuando de 

maneira obscura. Essa situação pode tornar-se bastante desconfortável, pois impede a livre 

expressão criativa e a formação de novas estruturas conjugais, mais adaptadas à 

individualidade de cada cônjuge e às suas condições de vida atuais; além disso, dificulta a 
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manutenção de equilíbrio adequado entre logos e eros, isto é, entre os deveres e os desejos 

sensuais. Consequentemente, a falta de consciência sobre a importância de alguns desejos 

pessoais e a falta de flexibilidade, aliadas a um alto nível de exigência consigo mesmo e com 

o outro, podem ocasionar grandes impasses e conflitos psíquicos.  

Para muitas pessoas, o vinculo conjugal é visto como uma relação entre dois adultos que 

decidem compartilhar a vida, contudo nem sempre se percebe que isso implica em 

compartilhar também antigas questões mal resolvidas, que de maneira inconsciente interferem 

nos estados emocionais, nas expectativas e decisões. Muitas vezes busca-se na conjugalidade, 

de maneira inconsciente, a satisfação de desejos da infância que não foram realizados. Espera-

se, então, que o cônjuge proporcione aquilo que, como adulto, poderia obter por seus próprios 

meios. Esses desejos e expectativas secretas podem manter a energia psíquica, que ainda não 

foi educada e humanizada, atada a fantasias do passado, o que por sua vez transforma a 

relação conjugal num campo favorável às vivências regressivas. Vale ressaltar que a 

intimidade física e psíquica, própria do vínculo conjugal, propicia a manifestação de 

complexos, principalmente os parentais, os quais concentram grande parte da energia psíquica 

a apenas alguns aspectos de sua personalidade. (JUNG, 2008b). 

Aparentemente, os complexos parentais podem atuar na dinâmica das mulheres, 

induzindo a atitudes maternais ou filiais que contemplam apenas uma parte muito limitada de 

cada cônjuge, negligenciando vários outros aspectos próprios do vínculo conjugal. (KAST, 

1997). Podemos pensar que a satisfação de algumas necessidades pessoais ligadas a 

complexos parentais, apenas parcialmente conscientes, é potencializada quando as mulheres 

adotam uma postura continente e passiva, quando veem seus maridos como um pai 

arquetípico, capaz de prover suas necessidades e responsabilizar-se por elas, e quando, ao 

invés de concentrarem sua energia no autoconhecimento e autodesenvolvimento, promovem o 

crescimento de outras pessoas, dedicando-se intensamente a suas famílias e carreiras 

profissionais. Nesses casos, possivelmente suas personalidades são fortemente pautadas pelo 

caráter elementar do feminino; assim é provável que os processos de transformação em sua 

personalidade ainda ocorram de maneira inconsciente. Muitas vezes, as configurações 

formadas por esses conteúdos psíquicos acabam sendo tão importantes e significativas, que se 

criam fortes amarras e dependências afetivas de vínculos conjugais, estabelecidos de maneira 

impessoal e com bases coletivas e arquetípicas. (NEUMANN, 2006a).    

Outro ponto relevante a ser destacado é que as dificuldades das mulheres em 

compartilhar seus problemas conjugais podem ser fundamentadas no fato de terem construído 
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uma persona coletivamente adequada, que não lhes permite expor suas fraquezas em um 

mundo pautado pelos valores solares. (CAVALCANTI, 1995). Além disso, deve-se considerar 

que, quanto maior for a concessão ao mundo exterior, maior será a probabilidade de o ego 

identificar-se com a imagem pública e distanciar-se de aspectos da personalidade que 

poderiam ser socialmente reprovados. Assim, muitas vezes a persona  pode estar encobrindo 

conteúdos psíquicos pouco elaborados, dificuldades, confusões e sofrimentos enfrentados, os 

quais tornam-se aspectos sombrios da personalidade ou, ainda, são projetados  em elementos 

externos. (JUNG, 2008c).  

Portanto, a persona da mulher aparentemente bem adaptada à sociedade pode ser 

compensada interiormente por por seu animus.  Na medida em que o animus for inconsciente, 

poderá ser projetado em algo externo e atuar como uma opinião ou convicção forte e secreta 

que, no caso em questão, frequentemente induz à idealização dos vínculos conjugais 

românticos, os quais serão apontados como o único meio possível para se obter amparo 

emocional, segurança e respeitabilidade social. Essa forma de atuação do animus pode ser 

considerada negativa, pois personifica uma espécie de casulo de julgamentos sobre como as 

coisas deveriam ser, afastando as mulheres da realidade da vida, de qualquer relacionamento 

humano e, principalmente, do contato com homens; além disso, ela pode gerar uma estranha 

passividade ou profunda insegurança que induzem à sensação de nulidade, de que nenhum 

esforço surtirá o efeito desejado. Caso o ego também se identifique com tais pensamentos, a 

mulher pode se tornar ambígua e começar a duvidar de suas capacidades pessoais. (VON 

FRANZ, 2009).  

Essa falta de autoconfiança induz à busca por um apoio externo e pode tornar a mulher 

predisposta a idealizações e fascinações. Este parece ser o caso de algumas mulheres que 

apresentam excessiva dependência de seus vínculos conjugais, pois nota-se que boa parte de 

sua energia está sendo mobilizada pela fascinação que elas têm pelo cônjuge, que é visto 

como pessoa radiante, exuberante e extrovertida, que atua no mundo de maneira intensa.  

O fascínio pelo cônjuge denota a existência de conteúdos inconscientes projetados no 

parceiro. Esse fenômeno não é algo volitivo, ele surge do inconsciente e se impõe à 

consciência compulsivamente, como um mecanismo de compensação psíquica. (JUNG, 

2008b). Nesses casos, possivelmente trata-se de uma projeção prospectiva que atua de forma 

criativa e a serviço do desenvolvimento, pois os conteúdos inconscientes projetados atraem o 

indivíduo para uma vivência mais dinâmica e iluminada. (JACOBI, 1991). Deduz-se, então, 

que a dinâmica psíquica de algumas mulheres usa tais mecanismos para transcenderem 

limitações. Assim, por meio do relacionamento com o cônjuge idealizado, elas podem entrar 
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em contato com seus próprios aspectos positivos e negativos, os quais podem ser elaborados e 

assimilados no confronto contínuo e repetitivo do cotidiano.  

Os depoimentos das entrevistadas foram carregados de emoção e evidenciaram que 

esses processos psíquicos vêm se desenvolvendo e intensificando ao longo de um 

considerável período de tempo. Foi possível perceber que gradativamente elas se tornaram 

mais retraídas, introspectivas e talvez menos apegadas aos padrões sociais. 

 Isto pode estar indicando que, em alguns casos, é preciso um período relativamente 

longo para que a energia psíquica se volte para a vida interior e, mesmo de maneira 

inconsciente, busque a revisão de conceitos, posturas e atitudes até então polarizadas. Dessa 

maneira, parece ser mais provável que se consiga identificar a fonte dos desequilíbrios; 

viabilizar o fluxo criativo do inconsciente, pelo contato com os símbolos que trazem em sua 

constituição conteúdos arquetípicos e portadores da bagagem de conhecimento da 

humanidade; e também assimilar novas possibilidades e adaptá-las para viabilizar a solução 

de conflitos e problemas afetivos.  

Nessa perspectiva, parece que não há inércia; a qualquer tempo e em qualquer situação, 

a energia psíquica está em movimento. O nó que representa a intensa vinculação conjugal 

pode estar inibindo ações externas, mas possivelmente está induzindo a energia psíquica a 

fazer um movimento introspectivo e, de certa forma, regressivo.  

Podemos aproximar a imagem desse nó da imagem da semente envolta em água, que é 

elemento representante dos sentimentos; e também envolta em terra, que é um elemento 

representante da passividade acolhedora. Essa situação parece ser muito propícia à decantação 

e transmutação, assim com a germinação de algo novo. Essa imagem também pode ser 

aproximada da Grande Mãe, símbolo de possibilidades regeneradoras e fecundadoras. Nesse 

sentido, podemos pensar que, após um período de recolhimento, a mulher poderá assimilar a 

delicadeza e a força do feminino até então negligenciadas, desenrolar o emaranhado de 

conteúdos psíquicos e encontrar maneiras mais equilibradas e agradáveis de manter a união 

de seus aspectos conscientes e inconscientes; assim como, talvez, manter seu vínculo conjugal 

apoiada em novos parâmetros. Da mesma maneira que Narciso e Eco, o casal arquetípico 

morre ou definha na água e na terra, esta representada pela caverna ou abismos que acolhem a 

ninfa Eco após sua desilusão. O que vem depois fica vago, deixa margem a um renascimento, 

a algo que pode ser mais apropriado a uma vivência equilibrada.  

Muitas vezes é difícil entender as tramas afetivas formadas pelo Self, mas parece que 

cada pessoa expressa aquilo que é capaz. Esta configura-se como a melhor atitude possível no 
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momento, a qual só será alterada quando for assimilada alguma outra maneira viável e melhor 

do que a anterior para atingir os objetivos e manter o equilíbrio psíquico.  

Os resultados da pesquisa sugerem que boa parte dos problemas afetivos de mulheres 

que apresentam excessiva dependência dos vínculos conjugais podem estar associados à 

dificuldade de lidar com a autoimagem e com limites e também a uma perturbação de 

domínio erótico.  

Parece ser adequado que os trabalhos terapêuticos que se proponham a lidar com essas 

questões instiguem o pensamento reflexivo sobre as experiências conjugais e as fantasias a 

elas associadas; estimulem a objetividade na identificação da origem dos pensamentos 

negativos e o discernimento para isolá-los do ego; enfatizem a linguagem e os recursos de 

Eros; ofereçam escuta acolhedora, sensibilidade, flexibilidade e delicadeza para desenrolar fio 

por fio da trama emaranhada e muitas vezes enosada; respeitem o tempo individual necessário 

ao percurso da energia psíquica que se volta para dentro do ser em busca da força propulsora e 

criativa do Self; viabilizem a função transcendente dos símbolos capazes de aproximar as 

polaridades, que na verdade se constituem como visões parciais de uma situação; e, ainda, 

sejam continentes para facilitar a expressões criativas e dinâmicas em um contexto que está 

em constante transformação. Além disso, devem considerar o esforço pessoal e o respeito à 

dignidade, reforçar os aspectos positivos da personalidade, validando as conquistas diante das 

situações complexas em que essas mulheres vivem.  

Com esses cuidados, parece ser mais fácil refletir sobre os acontecimentos, 

considerando algumas mudanças de paradigma, como: relativizar o discurso “Apesar de...” 

para “Por causa de...” ou ainda “Para alcançar tal satisfação...”. Isto pode implicar em uma 

mudança da perspectiva negativa e autodepreciativa dessas mulheres, que podem passar a 

encarar os fatos com uma postura mais autoconfiante, consciente, responsável e favorável ao 

equilíbrio psíquico. Conclui-se que a dor que não paralisa pode ser propulsora para grandes 

ações, talvez não na perspectiva individual e circunstancial, mas na coletiva e longitudinal. 

Nesse caso, podemos refletir sobre o legado que as mulheres atuais deixam para gerações 

futuras, principalmente para as suas filhas.  

Então, assim como ocorre em diversos mitos, podemos ver que, com determinação, 

algumas mulheres insistem em conquistar a felicidade social e conjugal, então se empenham 

fiando e tecendo, refletindo e articulando maneiras de transcender as dificuldades, para 

estruturar uma proposta de vida na qual as individualidades possam interagir com mais laços e 

menos nós, em harmonia com a natureza e com a totalidade.   
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Anexo 1: Folheto de divulgação de pesquisa 

 
CONVITE 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 
LAÇOS E AMARRAS DAS RELAÇÕES CONJUGAIS  

Um estudo sobre a individuação da mulher e os vínculos afetivos. 
 

Histórias de amor são emocionantes e muitas vezes dramáticas, algumas são tão 

complexas que confundem os sentimentos, pois os laços afetivos se transformam em nós, que 

amarram, sufocam e oprimem. Assim, notamos que os problemas amorosos fazem parte dos 

grandes sofrimentos da humanidade. Algumas pessoas acreditam que não conseguem viver 

sem seu relacionamento conjugal. Procuram manter esses vínculos a qualquer custo, 

principalmente, por acreditarem que tem extrema necessidade de partilhar sua vida afetiva 

com seus parceiros, por meio de relações íntimas e estáveis, que lhes garanta disponibilidade 

e confiabilidade. Contudo, algumas não se sentem satisfeitas ou confortáveis com esta 

situação, sofrem por perceberem que esta dependência excessiva impõe a elas sacrifícios, que 

limitam suas ações e impedem a realização de projetos pessoais..   

 

Sou psicóloga clínica e mestranda pela PUC-SP. Estou desenvolvendo uma pesquisa 

com o objetivo de compreender melhor os conteúdos psíquicos envolvidas na excessiva 

dependência feminina do vínculo conjugal.  

Se você é mulher, tem entre 30 e 45 anos, é heterossexual, tem um vínculo conjugal, 

está vivendo uma situação deste tipo e pode ajudar nesta pesquisa, entre em contato comigo.  

Caso você tenha alguma amiga, ou conhecida, que se encaixe neste perfil e relatou a 

você que está vivendo esta situação, transmita a ela este convite e peça que, caso ela se 

interesse em ajudar esta pesquisa, entre em contato comigo.  

A participação é sigilosa, voluntária e gratuita. 

As pessoas que desejarem colaborar participarão de uma entrevista individual, com 

duração aproximada de duas horas, em local apropriado.  

Em caso de necessidade, será fornecido o devido esclarecimento e suporte às 

participante, com possibilidade de encaminhamento para psicoterapia. 

Os dados obtidos serão analisados e poderão servir de base para futuros estudos e 

tratamentos psicológicos.  

 

Informações: (11) 22834606 ou (11) 84264261 
Pesquisadora: Patrícia C. De Conti Bertaglia 
Orientador: Prof. Dr. Durval Luiz de Faria
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Anexo 2: Comunicado de pesquisa 
 

 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

NÚCLEO DE ESTUDOS JUNGUIANOS 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

 

 Estou desenvolvendo uma pesquisa de Mestrado na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), sob orientação do Prof. Dr. Durval Luiz de Faria, cujo objetivo é 

compreender melhor os conteúdos psíquicos envolvidas na excessiva dependência feminina 

do vínculo conjugal.  

 A participação voluntária na pesquisa consistirá em encontro de aproximadamente duas 

horas, que poderão ser realizados em consultório psicológico ou em local de preferência da 

participante.  

 Vale ressaltar que todas as condições éticas que regulamentam a atuação em pesquisa 

científica serão garantidas ao participante: 

- Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios 
relacionados à pesquisa, inclusive para diminuir eventuais dúvidas. 
- Liberdade para retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do 
estudo. 
- Informação de que a entrevista será gravada e transcrita. 
- Possibilidade de publicação do material coletado, com salvaguarda da confidencialidade e 
sigilo. 

Além disso, por se tratar de tema complexo e de grande mobilização emocional, serão 

garantidas e asseguradas as condições para um bom atendimento das demandas que surgirem 

durante a pesquisa. Em caso de necessidade, será fornecido o devido esclarecimento e suporte 

às participante, com possibilidade de encaminhamento para psicoterapia. 

 Caso haja dúvidas a respeito da participação na pesquisa, estarei disponível para 

quaisquer esclarecimentos: 

 
Pesquisadora: Patrícia C. De Conti Bertaglia 
CRP: 06/46437 
Telefone: (11) 84264261 
E-mail: patriciabertaglia@yahoo.com.br 

mailto:patriciabertaglia@yahoo.com.br
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Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM PSICOLOGIA CLÍNICA 
NÚCLEO DE ESTUDOS JUNGUIANOS 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Este termo, em duas vias, é para certificar de que 
eu,.........................................................................................................................................., 
RG:......................................................, concordo em participar na qualidade de voluntária, do 
projeto científico “Laços e Amarras das Relações Conjugais”: um estudo sobre a individuação 
da mulher e os vínculos afetivos”, cujo objetivo é compreender melhor os conteúdos 
psíquicos envolvidas na excessiva dependência feminina do vínculo conjugal, realizado pela 
psicóloga Patrícia C. De Conti Bertaglia. Por meio deste, dou permissão para ser entrevistada 
e para esta entrevista ser gravada em áudio-cassete. Estou ciente de que as fitas serão 
apagadas após o término desse estudo.  
 Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo foram-me completamente explicados, 
conforme texto descritivo. 
 Estou ciente de que sou livre para recusar a dar resposta a qualquer questão durante as 
entrevistas e se, em qualquer momento, quiser interromper a participação na pesquisa, esta 
autorização não mais será válida, sem ser em nada prejudicado.  
 As informações obtidas serão utilizadas com ética na elaboração de trabalho científico, 
que poderá ser utilizado para publicação em meios acadêmicos e científicos. Meu nome não 
será utilizado nos documentos pertencentes a esse estudo e a confidencialidade será garantida. 
 Desse modo, concordo em participar do estudo e cooperar com a pesquisadora. 
 

 

 

Nome:       Assinatura: 

____________________________   _________________________________ 

 

São Paulo, ___ de ______________ de __________. 

 

 
 
Pesquisadora: 
Patrícia C. De Conti Bertaglia 
RG: 19.896.822.X 
CRP: 06/46437 
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 Anexo 4: Roteiro de Entrevista 

 

Questões 

 

Dados pessoais 
1. Nome: ______________________________________________________________ 
2. Idade: ________________________________________________________________ 
3. Estado civil: ___________________________________________________________ 
4. Profissão: _____________________________________________________________ 
5. Escolaridade: __________________________________________________________ 
6. Local de nascimento: ___________________________________________________ 
7. Estrutura da família de origem: ____________________________________________ 
8. Número de vezes que se casou ou manteve relação conjugal:  ____________________ 
9. Tempo de duração de cada uma dessas uniões: _______________________________ 
10. Número de filhos: ______________________________________________________ 
11. Idade dos filhos: _______________________________________________________ 
 
Relação conjugal 

1. Como você vê a situação das mulheres hoje frente aos vínculos conjugais, tanto as 
solteiras quanto as casadas? 

2. Como você vê o vínculo conjugal de seus pais, especialmente a condição de sua 
mãe?  

3. Como é seu relacionamento conjugal, considerando aspectos positivos e 
negativos?  

4. Quais são suas perspectivas na vida e qual a relação delas com seu vínculo 
conjugal? 

5. Elabore um desenho que seja uma imagem representativa de como você se percebe 
no seu vínculo conjugal. 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 
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