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Resumo

O presente trabalho teve como objetivo uma ampliação simbólica de

um conto de Hans Christian Andersen denominado “A Sombra”.

Primeiramente, foi feita uma revisão histórica da origem dos contos

de fadas, bem como foi ressaltada a sua importância para o

desenvolvimento infantil. O capítulo teórico visa criar bases para uma

boa compreensão do conceito junguiano de ‘sombra’, tendo sido

usados para isso alguns autores pós-junguianos. Outras histórias e

mitos são citados, mostrando a relevância do tema abordado. Uma

associação com a alquimia encerra o capítulo, evidenciando a

importância do confronto da sombra como caminho para um processo

maior de individuação. O conto é discutido à medida que vai sendo

recontado, mas o leitor pode encontrar o conto na íntegra em anexo.

As considerações finais levam à conclusão de que trabalhar com

contos e mitos no processo analítico tem importantes conseqüências,

bem como evidenciam a necessidade da integração do princípio de

Eros e de Logos no plano coletivo.
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I - INTRODUÇÃO

Encontrar um significado na vida é um dos trabalhos mais

difíceis enfrentados pelo ser humano em qualquer idade. As histórias

e mitos, assim como os contos de fada, “são a expressão mais pura e

mais simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo” (Von

Franz, 2005, p.9); eles personificam e ilustram conflitos internos.

Eles são a metáfora da impossibilidade de compreensão de si mesmo

do ser humano: criamos histórias, contos, religiões e até mesmo a

própria ciência para descortinar os mistérios da nossa existência.

Essa dúvida e a busca por respostas são inerentes ao ser humano,

bem como a criação de meios que abrandem essa inquietude.

“Mitos são histórias de nossa busca de verdade, de sentido,
de significação, através dos tempos. Todos nós precisamos
contar nossa história, compreender nossa história. Todos nós
precisamos compreender a morte e enfrentar a morte, e
todos nós precisamos de ajuda em nossa passagem do
nascimento à vida e depois à morte. Precisamos que a vida
tenha significação, precisamos tocar o interior, compreender
o misterioso, descobrir o que somos” (Campbell apud
Radino, 2003, p.56).

Para Campbell, o mito é a canção do universo, a música que

dançamos mesmo quando não conseguimos reconhecer a melodia. É

sempre uma metáfora do que repousa atrás do mundo visível.

Marie Louise Von Franz foi provavelmente a maior pesquisadora

dos contos de fadas na área da Psicologia Analítica. Ela ressalta que

embora os mitos e lendas também atinjam as estruturas básicas da

psique humana, por conterem um material cultural muito menos

consciente, os contos de fadas representam os arquétipos na sua

forma mais simples, objetiva e absoluta.

Alguns autores demarcam claramente a diferença entre contos

de fadas, contos fantásticos ou maravilhosos, fábulas e mitos, usando

como critério a estrutura do conto, as personagens e cenários.
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Vladimir Propp, um acadêmico estruturalista russo, estudou os

componentes básicos do enredo de contos populares e ao que

comumente chamamos de conto de fadas, ele deu o nome de conto

maravilhoso. Essa diferenciação foi feita para dar conta da vastidão

de personagens e fenômenos mágicos, absurdos e fantasiosos que

povoam essas histórias. No entanto, a sabedoria popular elegeu as

fadas como representantes desse reino encantado, mas deve ficar

claro que as fadas não devem necessariamente estar presentes. Para

ser um conto de fadas, a história deve sim conter algum elemento

extraordinário, surpreendente, espantoso.

As fadas já foram associadas às Moiras da mitologia grega, seres

responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida

de todos os indivíduos. Durante o trabalho, as Moiras faziam uso da

Roda da Fortuna, um tear utilizado para se tecer os fios: as voltas da

roda posicionavam o fio do indivíduo em sua parte mais privilegiada

ou em sua parte menos desejável, explicando-se assim os períodos

de boa ou má sorte de todos. Às fadas cabia ainda veicular a magia

por serem herdeiras das sacerdotisas dos ritos ancestrais. O lugar a

elas cedido como representantes do mundo mágico parece mais do

que bem merecido.

O caráter fantástico dessas narrativas tem a função de nos levar

a uma outra dimensão, um outro mundo com lógica e possibilidades

diferentes. Nesse mundo, a lógica da razão e a coerência são

barradas. É justamente esse distanciamento que permite que os

conteúdos inconscientes sejam projetados e, ainda, que sejam

elaborados.

Acredito então que as diferenças estruturais que afastariam os

contos de fadas dos mitos sejam menos importantes do que as

possibilidades de uso e benefícios que aproximam os contos e mitos

na vida diária.
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I.a. A Origem dos Contos:

“Era uma vez, no tempo em que os desejos

ainda se cumpriam...”1

A tradição de se contar essas histórias vem de longe; no

Oriente Médio e na Ásia as histórias têm sido contadas e recontadas,

pois elas resgatam uma das formas mais antigas de transmissão da

experiência humana, através do encontro entre o contador e o

ouvinte. O que importa não é o fato das histórias serem novas ou

não, mas sim que a cada vez que são contadas, elas ganham vida

através daquele que as conta.

Justamente por tratar de experiências humanas e por utilizar

uma linguagem de símbolos, os contos viajam no tempo e no espaço,

podendo ser encontrados em qualquer parte do mundo. A linguagem

dos contos de fadas é universal. Na Antiguidade, um filósofo do

século 2 d.C. escreveu um romance denominado “O Asno de Ouro”,

que em muito se assemelha a “A Bela e a Fera”. Foram encontrados

contos de fadas em papiros e colunas egípcias. Na Europa Medieval,

os contos eram a forma principal de entretenimento nas populações

agrícolas. No Ocidente, os irmãos Grimm registraram muitas histórias

populares que lhes foram contadas oralmente; são eles alguns dos

nomes mais reconhecidos como autores de contos atualmente,

embora eles se auto-denominassem compiladores, e não autores

(Radino, 2003: p.83).

Segundo Radino (2003), as fontes dos contos de fadas parecem

difíceis de se precisar, mas há o consenso entre a maior parte dos

pesquisadores de que ele teria se originado do povo celta.

“Na maioria das culturas, não existe uma linha clara
separando o mito do conto folclórico ou de fadas; todos

1 p.7. In: GRIMM, Jakob. Os Contos de Grimm. São Paulo: Paulinas, 1989.
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eles foram a literatura das sociedades pré-literatas. (...)
Algumas estórias folclóricas e de fadas desenvolveram-
se a partir dos mitos; outras foram a eles incorporadas.
As duas formas incorporaram a experiência cumulativa
de uma sociedade, já que os homens desejavam
relembrar a sabedoria passada e transmiti-la às
gerações futuras. Estes contos fornecem percepções
profundas que sustentaram a humanidade através das
longas vicissitudes de sua existência, uma herança que
não é transmitida sob qualquer outra forma tão simples
e diretamente, ou de modo tão acessível, às crianças”
(Bettelheim, 1980, p.34).

As narrativas populares européias que deram origem ao que

hoje chamamos de contos infantis não apresentavam tanta riqueza

simbólica quanto os contos de fadas, e somente após sofrerem

muitas mudanças, por volta do século XIX, passaram a fazer parte da

mitologia universal. Inicialmente, tais narrativas sequer eram

direcionadas ao público infantil. Elas tinham a função de relatar o

mundo bruto e nomear os medos sentidos pelos habitantes das

aldeias camponesas, que recorriam às narrativas para enfrentar as

noites frias de inverno, sentados ao redor de uma fogueira.

Um exemplo disso é a história da Chapeuzinho Vermelho em

que ao contrário da versão mais conhecida, um caçador não surge no

final para salvar a menina e sua avó. Ao contrário disso, a história

termina com o lobo devorando a menina. Não há um final feliz e nem

uma “moral da história”; a narrativa fala dos perigos do mundo, da

crueldade, da violência dos homens e da natureza, enfim, de tudo

aquilo a que o homem está sujeito.

As alterações sofridas no século XIX que levaram às modernas

versões dos contos de fadas se devem principalmente a duas

mudanças na sociedade:

1. com o advento da Revolução Industrial há o fim do trabalho

campesino e artesanal. O espaço de produção passa a ser

separado do espaço familiar, surgindo, então, a noção de

família nuclear.
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2. a construção de uma noção de infância, como conhecemos

hoje. A criança passa a ser reconhecida como sujeito, com

particularidades que a diferenciam dos adultos. São criadas leis

que lhe garantem direitos específicos.

Assim, as narrativas tradicionais se tornaram mais

infantilizadas, ficaram mais suaves e são o que atualmente

denominamos contos de fadas.

No século XIX, um pesquisador chamado Ludwig Laistner

levantou a hipótese de que a origem dos temas básicos dos contos de

fadas e das lendas folclóricas seriam os sonhos. Parecia-lhe natural

que algo sonhado numa noite por uma pessoa, fosse contado como

realidade para outra e assim a história ia sendo passada adiante. Sua

hipótese nunca foi bem aceita no meio científico, mas é interessante

pensar nas relações existentes entre os contos e os sonhos.

I.b. A Importância dos Contos:

“Todas as crianças crescem, menos uma.
Elas logo descobrem que vão crescer, e a
maneira como Wendy descobriu isso foi a
seguinte. Um dia, quando tinha dois anos,
ela estava brincando no jardim e, depois de
colher mais uma flor, correu para junto de
sua mãe. Acho que devia estar linda, pois a
Sra. Darling levou a mão ao coração e
exclamou: “Ah, se você ficasse assim para
sempre!”. Foi tudo o que aconteceu entre
elas com relação a esse assunto, mas a
partir daí Wendy soube que teria que
crescer. A gente sempre sabe, quando tem
dois anos. Dois é o começo do fim”
(BARRIE, J.M. Peter Pan).

Os autores Corso e Corso (2006) colocam que mesmo para essa

geração do vídeo-game e da televisão, para a qual o mais importante

são a velocidade e a quantidade de informações fornecidas em

detrimento da qualidade delas, as narrativas orais não perderam sua

força. Na falta das imagens visuais, as crianças recorrem ao poder da
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imaginação, o que as conecta ao elemento maravilhoso da fantasia e

à multiplicidade de sentidos possíveis. O sentido não é previamente

dado ao ouvinte, ele tem que ser construído e a criança trabalha

então analogamente a um garimpeiro: procura por pepitas em meio

ao cascalho numeroso que lhe é apresentado.

Já Bettelheim (1980), ressalta que os livros infantis atuais

preocupam-se mais em divertir e informar as crianças, mas o fazem

de maneira superficial, deixando de lado o desenvolvimento afetivo

das mesmas. Não há estímulo dos recursos interiores de que as

crianças mais precisam para lidar com seus difíceis problemas e

questões, a leitura é vazia, falta-lhe um significado mais profundo.

Embora todos tendam a apreciar uma atividade pelo benefício

que ela oferece no momento, a criança, por viver o presente mais do

que o adulto, reforça tal comportamento.

“Para que uma estória realmente prenda a atenção da
criança, deve entretê-la e despertar sua curiosidade. Mas
para enriquecer sua vida, deve estimular-lhe a
imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a
tornar claras suas emoções; estar harmonizada com suas
ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente suas
dificuldades, e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para
os problemas que perturbam. Resumindo, deve de uma
só vez relacionar-se com todos os aspectos de sua
personalidade – e isso sem nunca menosprezar a criança,
buscando dar inteiro crédito a seus predicamentos e,
simultaneamente, promovendo a confiança nela mesma e
no seu futuro” (Bettelheim, 1980, p. 13).

Nesse sentido, os contos de fadas são aqueles que mais

atendem tais expectativas, uma vez que conversam com o mais

íntimo do humano, expondo problemas interiores e oferecendo

soluções, alternativas para esses problemas.

O mundo para quem está crescendo e começando a lidar com

ele, por vezes torna-se ameaçador, desconcertante. A criança precisa

de ajuda para organizar sua casa interior, entender o que está se
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passando dentro do seu inconsciente e então dominar os problemas

psicológicos suscitados pelo seu crescimento e se adaptar a este

mundo. Os contos de fada entram exatamente aí: oferecem um

norte, induzem a um comportamento moral não através de conceitos

abstratos, e sim do que parece concretamente correto e por isso,

significativo.

A globalização acelerou o processo de transmissão de histórias

que levou séculos na tradição oral e hoje podemos perceber o

ressurgimento de contos que já se tornaram clássicos e tradicionais,

mesmo que datem deste século. Segundo Corso e Corso (2006), para

a criança não importa se o conto é antigo ou contemporâneo. Por

serem mais abertas às diferentes possibilidades de existência, as

crianças são mais capazes de se identificarem com personagens

atípicas e histórias bizarras. A fronteira entre o real e o fantástico

ainda não foi delimitada, assim, elas podem compor o repertório

imaginário que mais lhes convier.

Mais ainda que os adolescentes e adultos, a criança parece não

se conformar com este mundo onde toda a riqueza subjetiva é trazida

à plena visibilidade. Ao contrário disso, o mistério e o desconhecido

continuam sendo de grande interesse para os pequenos;

principalmente o medo é um forte atrativo. O medo vem justamente

do que não se conhece, do que ameaça e perturba a estabilidade, da

percepção da finitude da vida e, justamente por isso, estimula a

curiosidade e a disposição à coragem, ao enfrentamento. O que dá

medo é também o que desafia. É comum ver que as partes mais

tensas das histórias, aquelas em que aparecem a bruxa do “João e

Maria” ou a madrasta da “Branca de Neve”, são exatamente as partes

que as crianças não se cansam de ouvir.

Ao trazerem à tona problemas universais humanos, os contos

atingem tanto a criança em processo de maturação quanto os

adultos. Os conteúdos manifestos e simbólicos tocam em pontos

importantes e atingem o ego, desenvolvendo-o, bem como validam e
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dão lugar às pressões inconscientes, possibilitando então a sua

integração. A mensagem que o conto de fadas envia é justamente

essa: que obstáculos inevitáveis surgirão no caminho, mas que se o

sujeito, personificado no herói, os enfrenta corajosamente, no final

encontrará o triunfo.

Os temas, embora não conscientes, são mais do que familiares

para as crianças: a rivalidade e a perfeição do amor materno

desmistificado presentes nos contos da “Cinderela” e da “Branca de

Neve”; o abandono e a luta pela sobrevivência de “João e Maria”, o

sentimento de “estranho no ninho” vivido pelo “Patinho Feio”. Tais

histórias ajudam a criança a (re)conhecer-se, dão recursos para que

desenhem o mapa imaginário que indicam seu lugar na família e no

mundo.

É importante ressaltar que de todas as ameaças que atingem o

mundo infantil, as fantasias inconscientes dos pais são as mais

perigosas, uma vez que diante delas, pouco se tem a fazer. Como

Gepeto que dá forma de menino a um pedaço de madeira, mas que é

incapaz de dar-lhe a vida, muitas vezes os pais fazem de seus filhos

marionetes de seus próprios sonhos, o que leva à morte da

criatividade imaginária dos filhos. Nesse sentido, é interessante

pensar que em muitos contos o papel dos pais, sobretudo o paterno,

é reduzido: cabe ao herói seguir seu rumo sozinho. Na história do

“Mágico de Oz” vemos esta função paterna representada pelo próprio

mágico que no final das contas, não era tão poderoso quanto se

esperava. Em “João e Maria”, o pai não desafia a vontade da esposa e

permite que os pequenos irmãos sejam deixados na floresta à sua

própria sorte.

Na luta por tornarem-se sempre jovens, muitos pais estão

perdendo o lugar geracional que lhes cabe diante dos filhos. Corso e

Corso (2006) apresentam sua versão de pais suficientemente bons de

Winnicott: pais suficientemente narradores. Esses pais são capazes

de tecer uma teia de sentido em volta das crianças, mas conseguem
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ainda deixar a teia incompleta para que elas continuem tal tarefa; a

criança reconta a própria história à sua maneira para torná-la sua.

Maria Rita Kehl, psicanalista autora do prefácio de “Fadas no

divã”, faz uma interessante comparação. Ela relaciona a associação

entre a narratividade e os cuidados parentais feita pelos autores com

o relato do romancista Ricardo Piglia sobre a tribo indígena dos

“ranqueles”. Esses índios eram nômades e não obedeciam a relações

fixas de autoridade; o poder não sobrevinha da força ou da coerção,

e sim da capacidade narrativa do chefe.

“Nessas sociedades, que souberam proteger a linguagem
da degradação que as nossas lhe infligem, o uso da
palavra, mais do que um privilégio, é um dever do chefe.
O poder outorgado a ele do uso narrativo da linguagem
deve ser interpretado como um meio que o grupo tem de
manter a autoridade a salvo da violência coercitiva. (...)
como um personagem de Kafka, esse homem, prisioneiro
de seus súditos, continua, todos os dias, construindo
seus belos relatos de ilusão. E porque, apesar de tudo,
continua falando, todos os dias, ao amanhecer ou ao
entardecer, consegue fazer com que suas histórias
entrem na grande tradição e sejam lembradas pelas
gerações futuras. Até que, por fim, um dia, as pessoas o
abandonam: alguém, em outro local, nesse momento,
está falando em seu lugar. Seu poder, então, acabou.”

(Piglia apud Kehl, 2005, p.19).

Ela termina dizendo:

“Como o antigo chefe ranquele, os pais narrativos
servem-se de seu poder de dizer coisas significativas a
seus filhos, dia após dia, até perceber que eles estão
deixando de lhes dar ouvidos. É hora de deixá-los falar
por si mesmos. O amor entre eles continua – mas seu
poder acabou” (Kehl, 2005, p.19).

Embora ela associe o funcionamento dessa tribo ao

relacionamento entre pais e filhos, podemos pensar que essa
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associação pode também ser ampliada para a relação terapêutica

entre analista e paciente.

Toda vida não deixa de ser uma história, seja ela rica em

aventura, frustrações, reflexões ou até mesmo sendo insignificante:

falar dela é sempre uma ficção. Nesse sentido, visitar as histórias

dos outros, seja escutando sobre elas ou ainda vendo filmes, lendo

livros ou em peças de teatro, nos auxilia a pensar a nossa própria

existência, muitas vezes sob ângulos diferentes. Vislumbramos

diferentes possibilidades e caminhos feitos por outros e comparamos

às nossas próprias escolhas numa constante renovação.

Como já dito anteriormente, os contos medievais de origem

camponesa com o passar dos séculos foram direcionando-se mais ao

público infantil, mesmo que muitos deles tenham mantido a sua

estrutura. Cabe então a pergunta: o que mantém as nossas crianças

ainda tão interessadas neles? Bruno Bettelheim ocupou-se em

responder a esta pergunta de forma muito eficiente em “A Psicanálise

dos Contos de Fadas” (1980). Em seu pioneirismo, ele foi o principal

responsável pelo reconhecimento atual da importância dos contos no

desenvolvimento infantil. Tendo trabalhado muito tempo com

crianças gravemente perturbadas, ele ressalta em primeiro lugar o

impacto dos pais e/ou cuidadores da criança em sua formação,

seguido pela herança cultural que é transmitida a ela. Para ele, a

literatura é o meio que melhor canaliza essas informações no caso de

crianças pequenas.

As histórias modernas, diferentemente dos contos de fadas,

fogem dos problemas existenciais como morte, envelhecimento, o

desejo pela vida eterna e os limites da existência humana, mesmo

que tais temas sejam fundamentais para o crescimento. O confronto

nos contos de fadas vem de forma explícita e concisa, o que permite

uma apreensão do problema em sua forma mais essencial. Ao

simplificar as situações e delinear as personagens de forma clara, há

uma maior compreensão do tema vivido.
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Bem e mal são polarizados e o mal, que não é desprovido de

atrações (como o poder do monstro, a inteligência da bruxa, a força

do gigante), por vezes é temporariamente vitorioso. Mas

diferentemente do que pode ser pensado, não é a punição final do

mal que faz com que os contos tenham o caráter de “educador

moral”; é a sensação de que o crime não compensa que faz isso. A

moralidade vem através da identificação da criança com o herói; este

lhe é mais atraente, suas lutas e inquietudes interiores lhe são

familiares.

A polarização ocorre porque é assim que funciona a mente da

criança: não há meio-termo, existe a irmã feia e a irmã linda, o

menino medroso e o corajoso. As ambigüidades só podem ser

assimiladas por uma personalidade firme na base das identificações

positivas. Só então pode-se abarcar a complexidade das diferenças

entre as pessoas e se escolher que tipo de pessoa se quer ser.

Não é a compreensão racional que faz com que a criança

entenda o que está se passando dentro de si. É entrando em contato

com os conteúdos suscitados pelos contos, pensando e repensando-

os, reorganizando-os e adequando-os às fantasias conscientes que a

criança se torna capaz de lidar com eles. Os contos dão uma nova

dimensão à imaginação, estruturam e fornecem imagens à criança,

ampliando seu repertório. Além disso, indo ao encontro das

ansiedades existenciais, o conto de fadas oferece soluções de modo

adequado ao nível de compreensão da criança; o sentimento que

antes não era expresso por palavras ou somente de forma indireta,

agora tem um lugar autenticado e há o vislumbre de uma solução.

Nos tempos atuais, as crianças crescem em famílias pequenas e

muitas vezes desmanchadas e numa comunidade que não oferece

apoio. Fica cada vez mais importante que a criança tenha exemplos

de heróis que partiram para o mundo sozinhos e foram bem-

sucedidos. No caminho o herói é ajudado por elementos da natureza,

como uma árvore, um animal; as crianças estão mais em contato
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com esses elementos do que os adultos. É necessário que a criança

se sinta segura sabendo que seguirá seu caminho sozinha, mas que

terá a ajuda de relações significativas quando precisar.

“Só partindo para o mundo é que o herói dos contos de
fada (a criança) pode se encontrar; e fazendo-o,
encontrará também o outro com quem será capaz de
viver feliz para sempre; isto é, sem nunca mais ter de
experimentar a ansiedade da separação. O conto de
fadas é orientado para o futuro e guia a criança – em
termos que ela pode entender tanto na sua mente
inconsciente quando consciente – a abandonar seus
desejos de dependência infantil e conseguir uma
existência mais satisfatoriamente independente”
(Bettelheim, 1980, p.19).

Os contos de fadas favorecem o crescimento interno da criança,

além de diverti-la. Eles representam o desenvolvimento sadio

humano, iniciando com a resistência contra os pais e o medo de

crescer e terminando com o encontro consigo mesmo, com a

maturidade moral e com o encontro com o seu oposto sexual – o que

antes era ameaçador, agora se torna um companheiro positivo.

O significado de cada conto é diferente para cada pessoa e

diferente ainda para aquela mesma pessoa em diversos momentos de

sua vida, dependendo de seu estágio psicológico de desenvolvimento

e dos problemas mais emergentes. Assim, um mesmo conto pode ser

revisitado sempre que a pessoa estiver pronta para ampliar os velhos

significados ou substituir por novos.

Estamos aqui falando muito sobre o impacto dos contos na vida

das crianças pequenas, mas deve ser reafirmado que os contos

afetam também as crianças mais velhas e os adultos. Ambos podem

ter maior dificuldade em envolver-se com os contos e admitir

conscientemente algumas questões por eles suscitadas, mas os

contos falam diretamente ao inconsciente, dando lugar às pressões

inconscientes e aliviando as mesmas, sem que isso chegue ao

conhecimento consciente. Não podemos saber previamente que conto
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será mais ou menos importante para determinada criança, somente

ela pode nos mostrar isso a partir de sua reação emocional ao que o

conto evoca em sua mente consciente e inconsciente.

A criança demonstrará seu interesse pedindo para que a

história seja repetida a cada noite, até que chegue o momento em

que ela assimilará tudo que podia e outro conto passa a expressar

melhor suas novas questões. Mesmo que os pais percebam

claramente qual é a temática que está tocando tanto a criança, é

essencial que eles não manifestem e não abram tal conhecimento

para a criança. Grande parte do efeito do conto está justamente no

seu acesso ao inconsciente; além de acabar com o encantamento,

explicar a temática para a criança impede que ela descubra por si só

o problema e crie sua solução. Somente quando eu entendo e resolvo

meus problemas por minha conta é que me sentirei seguro e

encontrarei sentido nas minhas escolhas.

“Os temas dos contos de fadas não são fenômenos
neuróticos, algo que alguém se sente melhor
entendendo racionalmente de forma a poder se livrar
deles. Tais temas são vivenciados como maravilhas
porque a criança se sente entendida e apreciada bem
no fundo de seus sentimentos, esperanças e
ansiedades, sem que tudo isso tenha que ser puxado e
investigado sob a luz austera de uma racionalidade que
ainda está aquém dela. Os contos de fada enriquecem a
vida da criança e dão-lhe uma dimensão encantada
exatamente porque ela não sabe absolutamente como
as estórias puseram a funcionar seu encantamento
sobre ela” (Bettelheim, 1980, p.27).

Há fantasias que nos causam vergonha ou repulsa, mas que precisam

e podem ser expressas e vividas simbolicamente através da música, nas

telas de cinema, nas páginas dos livros e principalmente nos contos infantis.

Neles as personagens vão ao encontro dos seus destinos, superam

obstáculos, passam por aventuras e realizações, se afastam do lugar onde

cresceram para só depois poderem voltar a ele, enfim, relatam a trajetória

da busca de si próprio com integração da personalidade, o que Jung
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chamaria de individuação. A própria palavra fada deriva do latim Fata,

Fatum, que significa destino. É só partindo para o mundo, que o herói do

conto irá se encontrar e uma vez que se encontre, encontrará também o

outro com quem será capaz de viver feliz “para sempre”.

A preocupação do conto não é com o mundo exterior, mas representa

os processos interiores que ocorrem num indivíduo, através da linguagem

de símbolos que vão personificar e ilustrar os conflitos internos. A maior

contribuição dos contos de fadas está aí segundo Bettelheim, no campo das

emoções, pois desenvolvem a capacidade de fantasia infantil, fornecem vias

de elaboração e descarga ao falar dos medos, ansiedades, ódios, conflitos

edípicos, sentimentos de inferioridade, disputa fraterna; aliviando as

pressões exercidas por esses problemas, auxiliam na recuperação e na

construção de recursos internos. Nos contos de fadas, a maior vitória é

sobre si mesmo e sobre as partes não integradas do eu que são projetadas

nos rivais do herói. A criança sabe que não se tornará uma princesa e que

não será feliz para sempre, mas entende que poderá governar sua própria

vida, tendo meios para buscar essa felicidade.

“O inconsciente é a fonte de matéria-prima e a base sobre a
qual o ego erige o edifício de nossa personalidade.
Prosseguindo na comparação, nossas fantasias são os
recursos naturais que fornecem e moldam esta matéria-
prima, tornando-a útil para as tarefas de construção da
personalidade que cabem ao ego. Se somos privados desta
fonte natural, a vida fica limitada, sem fantasias para nos dar
esperanças, não temos forças para enfrentar as adversidades
da vida. A infância é a época em que estas fantasias
precisam ser nutridas” (Bettelheim, 1980, p.73).

Esse tema aparece no filme “A História sem Fim” (1984), que

mostra que nada resta quando é tirada a possibilidade de fantasia. É

o fim da esperança; o sujeito se esvazia de si mesmo e vive a

realidade de forma crua, sem espaço para sonhar e simbolizar. A

história em si se aproxima da elaboração onírica, muito próxima do

inconsciente. Ouvida a história, imagens e metáforas podem ser

despertadas. É uma elaboração através da linguagem, funciona como

um tradutor dos processos internos.
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Bettelheim (1980) ainda nos apresenta uma idéia darwiniana ao

dizer que os contos que sobreviveram aos séculos foram aqueles que

melhor se adaptaram às necessidades atuais das crianças, ou ainda,

aqueles contos que melhor representavam os conteúdos

inconscientes das mesmas.

Von Franz, após muitos anos de estudos, concluiu que de certa

forma, todos os contos de fadas se propõem a tratar de um mesmo

tema: o Self. Por self podemos entender a totalidade psíquica de

uma pessoa, mas também o centro regulador do inconsciente

coletivo. Justamente por ser um tema tão complexo há tantas formas

de representá-lo sem nunca esgotá-lo completamente. Assim,

diferentes contos tratam de diferentes faces e aspectos da

totalidade: o embate da sombra na luta do herói para vencer

monstros, a experiência de anima e animus, a busca pelo tesouro

perdido e pela vida eterna... Mas Von Franz ressalta:

“Em termos de valor não há diferenças entre esses
contos, porque no mundo arquetípico não há hierarquia
de valores pela simples razão de que cada arquétipo é,
na sua essência, somente um aspecto do inconsciente
coletivo, ao mesmo tempo que representa, também, o
inconsciente coletivo como um todo” (Von Franz, 2005,
p.11).

Analisar um conto de fadas pode ser um trabalho superficial,

uma vez que seu verdadeiro significado e impacto podem ser

apreendidos na sua forma original, e que atingem cada criança de

formas diferentes. Os contos de fadas, assim como os mitos, não

possuem um sentido próprio, mas são estruturas que permitem gerar

sentidos. Por esse motivo, toda a interpretação será sempre parcial,

uma vez que há aspectos conscientes e inconscientes que nunca

serão abarcados por uma só pessoa. Eles são o que Jung denominou

símbolos, ou seja, uma forma complexa onde se reúnem opostos

numa síntese que vai além da compreensão racional. Nise da
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Silveira, estudiosa e difusora da Psicologia Analítica no Brasil,

esclarece que os símbolos têm vida e nela atuam.

“Um símbolo não traz explicações; impulsiona para
além de si mesmo na direção de um sentido ainda
distante, inapreensível, obscuramente pressentido e
que nenhuma palavra da língua falada poderia exprimir
de maneira satisfatória” (Silveira, 2001, p.71).

A fantasia concretizada no ato de se contar histórias ainda permite

que a criança entre em contato com a sua língua, ajudando na estruturação

de seu discurso. Como já foi dito, fica claro que as histórias são de

importância vital no crescimento e desenvolvimento da criança. O impacto

de um conto pode atingir crianças de idades variadas e adultos, tanto

meninas quanto meninos; não importando o sexo e a idade do herói da

história, as identificações podem ocorrer sempre.

http://www.pdfdesk.com


23

II – MÉTODO

O presente trabalho surgiu de um interesse pela literatura,

principalmente a direcionada ao público infanto-juvenil e seu papel no

desenvolvimento da fantasia e da vida emocional da criança. Este foi, no

entanto, somente o ponto de partida; ao perceber que os contos de fadas e

sua aplicação na Educação já foram abordados por vários autores não

conseguia formular uma nova pergunta.

Alguns fatores me levaram a um afastamento da PUC por um ano,

fiquei impossibilitada de realizar o trabalho de conclusão de curso, mas a

área de interesse a ser estudada e o tema estavam de alguma forma sendo

“decantados”.

Foi em um curso de Contação de Histórias no Instituto Sedes

Sapientiae e na minha própria terapia que vislumbrei a possibilidade de se

trabalhar com contos como recurso terapêutico.

Embora tenha me interessado e estudado mais profundamente

algumas outras abordagens, senti o “chamado” para a Psicologia Analítica.

Foi ela que apresentou uma visão de homem e de mundo e uma

possibilidade de atuação que iam mais ao encontro do que eu procurava.

Um dia caiu em minhas mãos um livro de poucas páginas, com uma

ilustração belíssima. Era um conto de Andersen que até então eu não

conhecia. Quando o li pela primeira vez, fiquei admirada como ele traduzia

perfeitamente um conceito fundamental da Psicologia Analítica: a sombra.

A partir daí, meu caminho tornou-se mais claro. Para a introdução,

foram realizados um levantamento histórico e uma pesquisa sobre a

importância e significado dos contos de fadas para o desenvolvimento

infantil. Diversas vezes foi ressaltado que os contos têm poder também

sobre adolescentes e adultos.

O capítulo teórico traz o conceito de sombra e houve a necessidade

de explicar outros conceitos fundamentais para a Psicologia Analítica. Minha

tentativa foi a de explicá-los à medida que iam aparecendo, mas tendo

sempre como foco sua relação com o conceito de sombra.

Tratando o conto como um símbolo, pretendeu-se então na discussão

fazer associações e amplificá-lo, isto é, enriquecê-lo com associações

pessoais e relações com outros símbolos, outros mitos universais. Acredito

http://www.pdfdesk.com


24

que assim somos capazes de compreender melhor o símbolo e nos vemos

então como uma parte de um contexto arquetípico maior. Aqui encontram-

se também articulações entre a teoria e o conto.

As considerações finais trazem as implicações do conto como recurso

terapêutico; cito um pouco do que aprendi no curso de Contação de

Histórias. A importância da integração de conteúdos inconscientes é

ressaltada tanto no processo de desenvolvimento individual como no

processo de desenvolvimento de consciência coletiva.

Este é um trabalho teórico e acredito que possa auxiliar na prática

clínica, ao relembrar o resgate do cuidado com o outro através do contar

histórias e de permitir uma aproximação deste com seus conteúdos

inconscientes.

http://www.pdfdesk.com


25

III – A SOMBRA: um conceito da Psicologia Analítica de Jung

III.a – A Formação da Sombra:

“Fiz de mim o que não soube

E o que podia fazer de mim não o fiz.

O dominó que vesti era errado.

Conheceram-me logo por quem não era e

não desmenti, e perdi-me.

Quando quis tirar a máscara,

Estava pegada à cara.

Quando a tirei e me vi ao espelho,

Já tinha envelhecido.

Estava bêbado, já não sabia vestir o

dominó que não tinha tirado.”

(Fernando Pessoa – Tabacaria)

A criança quando nasce já está imersa num complexo contexto

de valores, hábitos, comportamentos e temperamentos de pais,

irmãos e outros parentes. O desenvolvimento do ego como princípio

organizador da consciência surge em resposta à necessidade do

homem de adaptar-se à sociedade. O ego é aquilo que nos dá o

nosso senso de identidade, continuidade e personalidade. Dentro

dessa atmosfera do adaptar-se, a criança desenvolve sua noção de

eu, seu ego a partir de uma constante separação entre “certo” e

“errado”, entre o eu-dentro (mundo interno) e o não-eu (mundo

externo) nas experiências que vivencia. O ego vai se estruturando de

modo a realizar e a mediar da melhor forma possível o Eu, enquanto

potencial de personalidade, e a realidade externa. Veja-se que o Eu

refere-se ao potencial da personalidade, ao passo que o ego é a

concretização deste potencial.

Composto de percepções conscientes, lembranças,

pensamentos e sentimentos, o ego é o guardião da consciência,

estando no limiar entre o mundo exterior e o interior. Por meio dele,

somos capazes de nos ver como seres separados, diferenciados dos
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demais. Na realidade, o ego é uma pequena parcela da psique total,

mas como tendemos a pensar que aquilo que conhecemos é tudo o

que existe, muitas vezes cai-se no erro de compreender o ego como

o centro da psique total. No entanto, pensar que o ego é o centro da

psique é a mesma crença dos povos primitivos de que o sol girava em

torno da terra, e não o inverso.

Inicialmente, a família, principalmente os pais, são os

representantes dessa dita realidade externa, oferecendo à criança o

padrão daquilo que é esperado e desejado que ela faça. A criança

ouve desde cedo que cutucar o nariz e cuspir no chão é feio, que

responder aos mais velhos é falta de educação, e assim por diante.

Esse referencial proporciona segurança ao ego em crescimento, no

entanto, tudo o que não se adequa a este perfil vai naturalmente

formando a sombra pessoal. Mais tarde o padrão será ditado por

professores, colegas da mesma faixa etária e instituições como a

religião. O processo de formação dessa máscara diante da sociedade,

Jung denominou persona.

Robert Bly é um poeta americano que se dedica ao estudo da

psicologia profunda. Em um de seus inúmeros livros ele faz uma

interessante analogia ao dizer que ao nascermos, trazemos uma

sacola invisível às nossas costas. Com o passar do tempo vamos

enchendo essa sacola com tudo aquilo que acreditamos que nos fará

perder a aceitação e o amor de nossos pais. Ele diz ainda que

passamos os primeiros vinte anos de nossas vidas decidindo e

escolhendo qual parte de nós colocaremos na sacola, e que passamos

o resto da vida tentando esvaziá-la.

Ao não encontrar uma livre expressão na nossa vida, os

conteúdos rejeitados se organizam numa personalidade relativamente

autônoma no inconsciente, onde fica oculta e protegida. Assim como

não podemos confundir a sombra física propriamente dita com a

escuridão total, já que a sombra surge num espaço onde há a

incidência de luz, a sombra pessoal não deve ser entendida como o
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inconsciente em si. Ela é parte dele, a parte que complementa o ego

e representa as características que a personalidade consciente

recusa-se a admitir. Ela confere tridimensionalidade, já que tudo que

tem substância lança uma sombra: ela é justamente o que nos torna

humanos.

Deve ficar claro que a sombra não é intrinsecamente ruim, não

é imoral per se. Ela é negativa do ponto de vista da consciência, do

ego que teme uma desestruturação que uma vivência e identificação

com a sombra podem oferecer. O medo da perda da soberania e do

controle é característico do ego. Trazendo consigo todo o não vivido,

a sombra abarca também nossos talentos e dons não desenvolvidos.

É nesse sentido que ela oferece um número sem fim de

potencialidades.

A repressão dos conteúdos que estariam em desacordo com os

valores externos não impede que eles ajam, já que continuam a

existir como o que Jung chamou de complexos. Complexos são

grupos de conteúdos inconscientes carregados de afeto, expectativas

e fragmentos de experiências vividas, que apesar de serem

inconscientes, ou muito provavelmente por isso mesmo, agem como

personalidades divididas, parciais, independentes e separadas. São

partes vitais da constituição psicológica de qualquer pessoa, mas à

medida que crescemos, somos capazes de ter consciência deles.

III.b – A Projeção da Sombra:

“Nossos amigos nos mostram o que
podemos fazer; nossos inimigos nos
ensinam o que precisamos fazer”. (Goethe)

Como complexo, podemos ver a sombra se manifestando e

atuando de forma indireta: em sonhos, fantasias e quando reagimos

intensamente a uma qualidade qualquer (sensualidade, avareza, etc)
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de uma pessoa ou grupo, seja com aversão ou admiração. Ao atribuir

tal qualidade a outrem, eu projeto aquilo que não consigo encarar

como meu. Se a projeção atinge um gancho no alvo projetado, então

ela se mantém. Por gancho, pode-se entender um conteúdo que a

outra pessoa realmente apresente. A projeção também não é

negativa em si, já que ela é condição básica e inicial de qualquer

relacionamento humano e é o primeiro passo para exteriorizar os

conteúdos inconscientes.

A projeção está por trás de toda percepção de mudança.

Abordamos qualquer coisa nova na vida projetando algo que já temos

em nós, arquetipicamente, para o mundo. Inicialmente, confundimos

a realidade com a nossa projeção, mas aos poucos nos adaptamos e

algo novo se forma dentro de nós, algo que se adapta mais à

realidade.

William Miller, um analista e escritor junguiano, aponta cinco

caminhos possíveis para observarmos a nossa própria sombra em

ação:

• Pedir que outras pessoas nos digam como nos vêem. As pessoas que

nos conhecem bem são as que estão em melhor posição para poder

nos ajudar a ver os aspectos que relutamos em reconhecer em nós

mesmos. Quando há a identificação por mais de uma pessoa de

determinado traço que não é admitido, uma profunda auto-análise se

faz necessária.

• Descobrir o conteúdo de nossas projeções. Como explicado

anteriormente, nossas projeções estão carregadas de conteúdos

indesejáveis da nossa própria sombra.

• Observar nossos lapsos verbais e de comportamento e as

incongruências entre o que passamos e aquilo que gostaríamos de

passar para os outros. Ao pensarmos a sombra como tudo aquilo que

gostaríamos de ser, mas não ousamos, preparamos o palco para o

surgimento dos lapsos.

• Analisar o nosso senso de humor, aquilo que nos diverte e faz rir e

nossas identificações. Perceber o que nos faz rir numa piada de “mau

http://www.pdfdesk.com


29

gosto” nos leva a um maior autoconhecimento. Mesmo sabendo o

que é errado e tendo a certeza de que não o faríamos, nos divertimos

com algo que gostaríamos de fazer. Um lado da sombra se realiza

nesse momento. Rir de algo previne que eu efetivamente faça esse

algo.

• Trabalhar nossos sonhos, devaneios e fantasias. A sombra costuma

aparecer em sonhos como personagens deformadas e geralmente do

mesmo sexo do sonhador. Tendemos a evitar essas personagens

assim como evitamos a sombra na nossa vida consciente. Como

costumamos reagir a elas com medo, aversão e antipatia, há a

sensação de perseguição.

O autor ressalta que embora estes caminhos sejam possíveis, o

contato com a própria sombra é um processo individual, cabendo a

cada um desenvolver o seu melhor modo de conhecer sua própria

sombra.

III.c. A presença da Sombra na Arte e na Literatura:

O tema da sombra, do lado escuro da natureza humana tem

uma qualidade arquetípica, nos toca profundamente e fala de algo

que é universal e por conta disso a arte e a literatura têm se

esmerado em revelar este lado numa tentativa de aproximação e de

exorcismo do mesmo. Exemplos disso podem ser encontrados nos

clássicos “O Médico e o Monstro”, “Frankstein”, na personagem

Góllum/Sméagol da saga “O Senhor dos Anéis”, no gêmeo bom

versus gêmeo mau, Caim e Abel, Otelo e Iago, enfim, em todas as

histórias que trazem a luta do Bem contra o Mal e a experiência do

Outro oculto como foco. Ao projetarmos nossos impulsos para o Mal

através de representações simbólicas da sombra podemos aliviá-los

ou encorajá-los, contando com a segurança da tela do cinema ou do

livro.
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Anthony Stevens, um psiquiatra e psicoterapeuta britânico, faz

num breve ensaio um histórico da sombra na Literatura e na História.

Ele afirma que o medo de ser possuído pelo poder das trevas e de

cair na perversidade pode ser observado ao longo da história do

cristianismo. Os contos que trazem lobisomens e vampiros nos

acompanham de longa data.

O autor relembra a história de Fausto, uma antiga lenda alemã

registrada por vários escritores e artistas, sendo a versão de Goethe

do final do século XVIII a mais conhecida até os dias de hoje. O

enredo traz o médico Fausto que no afã de obter conhecimento, faz

um pacto com o diabo, Mefistófeles, negociando sua alma em troca

de anos de prazer e sem envelhecer.

O autor cita ainda a história “O Médico e o Monstro”, famosa

obra de Robert L. Stevenson, que trata de um reconhecido médico, o

Dr. Jekyll, que descobre uma poção que o transforma em Mr. Hyde,

um assassino sem escrúpulos, a personificação do Mal que Jekyll

escondia dentro de si. Inicialmente, o médico tem controle sobre sua

transformação e sente-se aliviado por finalmente poder dar vazão aos

seus ímpetos atrozes, mas depois percebe que a transformação

começa a ocorrer involuntariamente. No final, Hyde o possui por

completo.

Stevens ressalta que nossa admiração por essas duas histórias

vem da coragem de seus heróis em viver o lado sombrio e pela

própria numinosidade da sombra.

“O termo (numinoso) ocorre na psicologia analítica (...)
para indicar o caráter com que uma coisa, cujo sentido
é ignorado ou ainda não conhecido, se transforma em
força que fascina a consciência do sujeito” (Pieri, 2002,
p.347).

Ambas as personagens, Fausto e Jekyll, cometem o pecado da

hybris, o pecado da arrogância, pois se deixam ir longe demais. Para

http://www.pdfdesk.com


31

tal pecado, a única pena é a morte. A morte simbólica, de um ego

que agora deverá ser reestruturado, renovado.

Segundo Stevens, Freud compreendeu que a ansiedade

universal do ser humano é que o Mal fuja de controle. Devido ao

contexto social e econômico em que viveu, Freud acreditava que o

Mal reprimido era de natureza sexual e agressiva. Seu trabalho

sistemático com este aspecto da sombra combinado ao declínio do

poder do superego cristão fez com que muitos demônios eróticos

fossem exorcizados. Ele diz:

“Isso permitiu que muitos componentes da Sombra, até
então reprimidos, fossem integrados à personalidade
total de homens e mulheres, sem forçá-los a sofrer a
culpa decorrente do processo, que certamente teria
afligido gerações anteriores. Temos aí um exemplo
impressionante, em escala coletiva, do valor terapêutico
atribuído por Jung ao processo analítico de
reconhecimento e integração dos componentes da
Sombra.” (Stevens, 19822).

Se antes a repressão sexual era o que formava a maior parte

da sombra coletiva nos tempos de Freud, o autor diz que atualmente

o desejo de poder e destruição é que a torna mais espessa. Há um

imperativo biológico para trazer a sombra à consciência, caso

contrário, chegaremos à extinção da nossa e de outras espécies.

2 p.51. In: ZWEIG, Connie; ABRAMS, Jeremiah. (orgs.) Ao Encontro da Sombra: o potencial
oculto do lado escuro da natureza humana. São Paulo: Cultrix, 1991.
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III.d. A Sombra Coletiva:

“Joga pedra na Geni
Joga pedra na Geni

Ela é feita pra apanhar
Ela é boa de cuspir

Ela dá pra qualquer um
Maldita Geni”

(Chico Buarque – Geni e o Zepelin)

Se por um lado a sombra pessoal tem um desenvolvimento

subjetivo, a sombra coletiva é uma experiência objetiva, que

costumamos chamar genericamente de Mal. Não percebemos

diretamente a sua influência sobre nós, o que traz uma completa

sensação de impotência. Uma forma de dar vazão ao desamparo

trazido pela impotência está na fé e na busca por religiões e sistemas

institucionais como forma de proteção contra todo o mal do mundo.

Segundo a mitologia grega, o Mal teria chegado aos humanos

através de Pandora. Conta a história que na criação do mundo, coube

aos irmãos Epimeteu e Prometeu a criação dos animais e a divisão

dos dons que assegurassem sua preservação. Quando chegou a vez

do homem, Epimeteu já gastara todos os seus recursos com os

outros animais, então Prometeu sobe aos céus e rouba o fogo dos

Deuses, entregando-o ao homem. Com o fogo, o homem foi capaz de

construir armas que subjugaram as outras espécies, ferramentas que

lhe permitiram cultivar a terra e pode aquecer sua morada, tornando-

se mais independente do clima.

Zeus, enfurecido, cria Pandora para punir os irmãos pela

ousadia de furtar o fogo dos Deuses e ao homem por tê-lo aceito.

“Foi feita no céu, e cada um dos deuses contribuiu com
alguma coisa para aperfeiçoá-la. Afrodite deu-lhe a
beleza, Hermes, a persuasão, Apolo, a música etc.
Assim dotada, a mulher foi mandada à Terra e oferecida
a Epimeteu, que de boa vontade a aceitou, embora
advertido pelo irmão para ter cuidado com Zeus e seus
presentes. Epimeteu tinha em sua casa uma caixa, na
qual guardava certos artigos malignos, de que não se
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utilizara, ao preparar o homem para sua nova morada.
Pandora foi tomada por intensa curiosidade de saber o
que continha aquela caixa, e, certo dia, destampou-a
para olhar. Assim, escapou e se espalhou por toda a
parte uma multidão de pragas que atingiram o
desgraçado homem, tais como a gota, o reumatismo e
a cólica, para o corpo, e a inveja, o despeito e a
vingança, para o espírito. Pandora apressou-se em
colocar a tampa na caixa, mas, infelizmente, escapara
todo o conteúdo da mesma, com exceção de uma única
coisa, que ficara no fundo, e que era a esperança”
(Bulfinch, 2000, p.20-22).

É curioso pensar que a esperança estava guardada na mesma

caixa em que se encontravam todos os males do mundo e que foi

este ato de Pandora que completou a separação entre os seres

humanos e os deuses imortais: estava destinado aos homens ter que

viver com essas duas polaridades, Bem e Mal.

A sombra coletiva pode manifestar-se em fenômenos de massa,

nos quais grupos inteiros são possuídos pela força arquetípica do Mal.

Esse fenômeno pode ser explicado pelo processo inconsciente

denominado participation mystique, isto é, quando o sujeito ou grupo

se identifica com um objeto de tal modo que se torna incapaz de

fazer distinção entre ele mesmo e a percepção do objeto. No caso da

sombra coletiva, uma nação inteira pode se identificar com uma

ideologia ou com um líder que expresse seus medos e inseguranças

mais profundos. As poucas pessoas que não são envolvidas no

fenômeno da participação mística acabam se tornando suas vítimas;

é o fenômeno do bode expiatório. Hitler foi um homem que soube dar

voz a uma Alemanha atingida moral e economicamente pela Primeira

Guerra. O resultado disso todos nos lembramos.
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III.e. O Trabalho com a Sombra:

“Se despertas aquilo que está dentro de ti,
o que despertas te salvará.

Se não despertas o que está dentro de ti,
o que não despertas te destruirá.”3

Negar o mal talvez seja a coisa mais perigosa a fazer. Quando

nos recusamos a olhar para o lado escuro, nossas projeções nos

levam a ver o mundo de modo sombrio, mostrando-nos a nossa

própria face, mesmo que não a reconheçamos. Viver a sombra não é

o caminho da integração, bem como não o é reprimi-la, pois ambos

deixam a personalidade dividida em dois. A sombra, no entanto,

oferece um primeiro olhar para a parte inconsciente da psique,

representando um primeiro passo para o encontro com o Eu, com

nossa individualidade. Somente através do trabalho com a sombra e

do confronto com o fato de que não somos perfeitos como

gostaríamos e procuramos ser é que pode haver um real crescimento

e uma ampliação de consciência.

É comum que os confrontos com a sombra ocorram na meia-

idade, época em que o indivíduo se vê diante de si mesmo e revê

suas escolhas; seus valores já não batem mais com os da cultura e

surge a pergunta: quem sou realmente eu? Quando a vida começa a

se esvaziar de significado, perde o colorido, está na hora de buscar

na sombra aquilo que por muito tempo foi esquecido.

O processo terapêutico exige a recuperação de tudo que foi

rejeitado em nome de um ideal de ego, e nisso a integração do lado

sombrio não se faz apenas necessária como essencial. De acordo com

o analista Erich Neumann:

3 Citação atribuída a Jesus. In: ZWEIG, Connie; ABRAMS, Jeremiah. (orgs.) Ao Encontro da
Sombra: o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. São Paulo: Cultrix, 1991.
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“O Self fica escondido na sombra; ela é a guardiã dos
portais, a guardiã da entrada. O caminho para o self é
através dela; por trás do aspecto escuro que ela
representa está o aspecto da totalidade, e é só fazendo
amizade com a sombra que ganhamos a amizade do
self” (Neumann, 1969, p.61).

Duas conhecidas histórias nos trazem o embate com a sombra

de uma forma saudável. Uma delas é o trecho do Gênesis em que

Jacó se envolve numa luta com um estranho misterioso:

“Jacó ficou sozinho; e alguém lutava com ele até o
romper da aurora. E quanto viu que não podia vencê-lo,
aquele homem tocou-lhe na articulação da coxa e esta
deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe:
‘Deixa-me partir, porque a aurora se levanta’.’Não te
deixarei partir’, respondeu Jacó, ‘antes que me tenhas
abençoado’. Ele perguntou-lhe: ‘Qual é o teu nome?’;
‘Jacó’. ‘Teu nome não será mais Jacó’, respondeu ele,
‘mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com Deus e
com os homens, e prevaleceste’. Jacó perguntou-lhe:
‘Peço-te que me digas qual é o teu nome’. ‘Por que me
perguntas o meu nome?’, respondeu ele. E o abençoou
no mesmo lugar. Jacó chamou Peniel àquele lugar:
‘Porque’, disse ele, ‘eu vi a Deus face a face, e minha
vida foi preservada” (Gênesis, 32:24-30).

O momento para se envolver com a sombra não deve ser

postergado: quando ela vem, deve ser encarada. Jacó não tenta

derrotar o estranho, mas tão somente detê-lo: não devemos ter a

intenção de exterminar a sombra; isso traria somente a completa

cisão e perderíamos o acesso às mudanças que só a sombra pode

oferecer. A luta toda ocorre até o romper da aurora, ou seja, na

escuridão, no inconsciente. A aurora aqui representa a luz da

consciência que integrará finalmente aquilo que a sombra oferece.

Jacó pede a benção ao estranho; podemos achar intrigante a idéia de

pedir benção a algo que em princípio repugnamos, mas com o tempo

e com o reconhecimento da sua legitimidade, criamos um vínculo
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com a sombra e de certa forma ela realmente nos abençoa, assim

como a abençoamos.

O estranho dá a Jacó um novo nome, Israel. Aqui se caracteriza

um dos principais pontos no lidar com a sombra: uma nova

identidade será realizada. Essa identidade não será quem fomos

antes e nem será a identidade da sombra, mas sim uma terceira,

acima das outras duas, mas que partilha tanto de parte da identidade

original como das qualidades da sombra de que necessitávamos e das

quais agora dispomos. Jacó vê Deus face a face, o que representa

aquilo que já foi dito anteriormente, do caráter numinoso da sombra,

de manifestação do Self. Por último, é importante ressaltar que dessa

luta Jacó sai ferido na coxa. Não há como confrontar a sombra e sair

ileso; a experiência com o numinoso deixa as suas marcas, às vezes

físicas, outras na alma.

A outra história é a de Góllum. O “Senhor dos Anéis”, de J. R.

R. Tolkien é uma obra épica da batalha entre o Bem e o Mal e traz

tantos conteúdos simbólicos e arquetípicos que muitos trabalhos

acadêmicos poderiam ser feitos somente sobre ela. No entanto,

ressaltarei uma personagem em especial. Smeágol era um hobbit que

em função de sua cobiça e desejo por um anel mágico que lhe

conferiria poder e invisibilidade, se torna uma criatura repulsiva e

asquerosa, quase irreconhecível. Depois de ser banido por matar seu

primo pela posse do anel, se refugia nas Montanhas Sombrias e

passa a se chamar Góllum, em referência aos sons guturais que

emitia. Essa personagem representa justamente o processo de

identificação e dominação da sombra; ele fica completamente

sensível à luz (consciência) e vive por mais de quinhentos anos na

escuridão. Somente quando é enganado por Bilbo Bolseiro e perde o

“Um Anel” é que ele cria coragem e sai de sua caverna novamente.

Anos depois, o anel cai nas mãos de Frodo, que fica responsável por

sua destruição, caso contrário o Mal reinará. Ao se deparar com

Góllum, Frodo o acha tão desprezível quanto os demais, no entanto,

http://www.pdfdesk.com


37

ele o trata de forma diferente dos outros, não o ludibria como fez seu

tio, Bilbo, e não o agride, como seu companheiro Samwise aconselha.

Ao contrário disso, trata-o com firmeza, mas de modo justo.

Mesmo que Góllum tente enganar Frodo durante toda a viagem

rumo a Mordor a fim de readquirir o anel, a integridade e compaixão

de Frodo não permitem que Góllum tenha êxito.

Diversas vezes ao longo do caminho Frodo é obrigado a colocar

o anel no dedo para tornar-se invisível e não ser percebido pelos seus

inimigos. A cada vez, seu ganho torna-se também sua perda, já que

o anel ganha poder sobre ele, induzindo-o a cobiçar o anel para si

mesmo. Frodo luta contra esse poder com toda a sua força de

vontade, mas no final já apresentando extremo cansaço e debilidade,

recebe a oferta de ajuda de Samwise. Este se oferece para carregar o

anel, ao que Frodo se nega, dizendo que cabia somente a ele

carregar e destruir o anel. É exatamente assim que se dá o trabalho

com a sombra: de forma individual.

Góllum serve de guia para as terras de Mordor, até que por sua

traição, Frodo e Sam o deixam para trás e seguem sós no caminho.

No exato momento em que Frodo deve destruir o anel, lançando-o às

chamas do vulcão do Monte Fado, em Mordor, onde fora forjado

inicialmente, ele finalmente sucumbe ao poder do anel e se deixa

dominar, desejando o anel para si. É aqui que a personagem de

Góllum entra novamente: ele que continuou no encalço da dupla,

salta agora sobre Frodo, arranca-lhe o dedo e o anel, mas acaba

caindo no vulcão. O anel finalmente é destruído. No fim, é Góllum, a

personagem sombria que “salva o dia”. Fica evidente nessa história

que a sombra se oferece como guia ao longo do caminho, mesmo que

haja uma parte dela que nunca deve ser integrada na consciência.
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III.f. A Individuação:

“Se eu quiser falar com Deus
Tenho que ficar a sós

Tenho que apagar a luz
Se eu quiser falar com Deus

Tenho que aceitar a dor
Tenho que comer o pão

Que o diabo amassou
Tenho que virar um cão

Tenho que lamber o chão
Dos palácios, dos castelos
Suntuosos do meu sonho

Tenho que me ver tristonho
Tenho que me achar medonho
E apesar de um mal tamanho

Alegrar meu coração
Se eu quiser falar com Deus

Tenho que me aventurar
Tenho que subir aos céus

Sem cordas pra segurar
Tenho que dizer adeus

Dar as costas, caminhar
Decidido, pela estrada

Que ao findar vai dar em nada
Do que eu pensava encontrar”

(Gilberto Gil – Se eu quiser falar com Deus)

A individuação é o processo que ocorre ao longo da vida do

indivíduo de tornar-se aquilo que é, um ser único. Em nome do

coletivo, o indivíduo despoja o si-mesmo de sua realidade e se aliena.

Devemos ressaltar que a formação de persona é necessária e, na

medida certa, saudável. No entanto, por volta da meia-idade há uma

quebra de sentido, como já foi dito anteriormente, e os valores do

coletivo são revistos pelo indivíduo que agora entrará em contato

consigo, com seus valores pessoais. É o momento de “prestação de

contas”, segundo Whitmont:

“Agora as repressões da primeira metade da vida que
serviam ao desenvolvimento do ego já não podem mais
ser mantidas. Agora será apresentada a conta daquilo
que se evitou nos anos anteriores. Tudo o que foi
deixado para trás tinha mesmo que ser deixado para
trás porque não era adequado à adaptação externa, ao
sucesso e à utilização prática, exigências essas que
agora devem ser ouvidas e compreendidas” (Whitmont,
1969, p.250).
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Nesse sentido, é chegada a hora de confrontar interiormente

anima, animus e a sombra: elas não podem mais ser projetadas nos

outros. “A força motriz da existência não é mais investida em nós

mesmos ou em outras pessoas, mas em algo que está além de nós

ou por trás do mundo dos objetos” (Whitmont, 1969, p.252).

A experiência de lidar com a sombra e integrar as imagens da

anima e do animus acabam por transformar o homem como um todo,

não apenas e sua personalidade egóica, mas também o próprio

inconsciente, que agora deverá remodelar os símbolos. Lidar com o

lado escuro da psique é um processo individual que podemos

unicamente descrever em linhas gerais, mas jamais poderemos

apreender plenamente a experiência de cada um.

Jung faz uma distinção entre individualismo e individuação,

confusão que comumente pode ocorrer:

“Individualismo significa acentuar e dar ênfase
deliberada a supostas peculiaridades, em oposição a
considerações e obrigações coletivas. A individuação, no
entanto, significa precisamente a realização melhor e
mais completa das qualidades coletivas do ser humano;
é a consideração adequada e não o esquecimento das
peculiaridades individuais, o fator determinante de um
melhor rendimento social” (Jung, 1981, p.163).

Assim, individuar-se é realizar a peculiaridade do seu ser, o que

não se opõe à coletividade, dado que o ser humano é um ser

gregário, voltado para o coletivo. Exemplificando, todo rosto humano

possui um nariz, uma boca, dois olhos, etc: isso é um traço comum;

mas como serão essas partes, tamanho e cor, harmonia na

distribuição, isso é individual.

Jung costumava dizer que a integração da sombra era um

problema moral por excelência, já que demanda os mais altos

esforços da consciência para integrar aspectos que por tanto tempo

rejeitou. Muitas vezes isso é vivido como uma guerra civil interna,

tudo depende de como nos aproximamos do nosso “adversário”. Uma

http://www.pdfdesk.com


40

aproximação excessiva do numinoso, não importa se ele surge como

bem ou como mal, traz o perigo de uma inflação de ego e de sermos

tragados pelos poderes da luz ou das trevas. Uma vez tocado pela

sombra, perdemos para sempre a inocência.

Que benefício esse difícil embate pode trazer? A sombra nos

força a adotar um outro ponto de vista e responder à vida com

nossas qualidades não-desenvolvidas; somos obrigados a olhar de

perto, com humildade e honestidade, o que existe em cada pessoa

que nos irrita: invariavelmente é o que repelimos em nós mesmos; o

que existe em cada pessoa que nos encanta e nos apaixona: temos

essa potencialidade escondida em nós mesmos. Por fim, o embate

leva a uma genuína e profunda auto-aceitação e a um estreitamento

do relacionamento ego-Self e então descobrimos o valor e o brilho do

tesouro que possuímos.

Essa analogia da sombra com o ouro oculto nos faz pensar na

alquimia, área de interesse e que rendeu muitos estudos de Jung.

Não cabe aqui discutir a validade e a possibilidade de real

transformação da matéria, no caso dos metais mercúrio e do enxofre

em ouro; o conteúdo simbólico do trabalho alquímico interessa mais

do que a física envolvida. Desvendando os herméticos textos

alquímicos, Jung constatou que o grande trabalho alquímico

correspondia do processo de individuação.

A alquimia é uma arte complexa que combina elementos de

química, física, astrologia, misticismo e religião. A busca pela pedra

filosofal divide-se em quatro fases principais:

• Nigredo: ou Operação Negra, é o estágio em que a matéria é

dissolvida e putrefata;

• Albedo: ou Operação Branca, é o estágio em que substância é

purificada;

• Citrinitas: ou Operação Amarela, é o estágio em que opera-se a

transmutação dos metais;
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• Rubedo: ou Operação Vermelha, é o estágio final com a obtenção da

pedra.

No sentido psicológico, tais fases correspondem diretamente às

fases da individuação: encontro com a sombra e o encontro com o

princípio feminino (anima), bem como a união com o masculino

(animus). A fusão dos opostos que nos leva a totalização psíquica,

isto é, a individuação. A pedra representa o Self.

Podemos encontrar diversas associações ao símbolo do ouro no

“Dicionários de Símbolos”, mas ressaltarei uma em especial:

“(...) A função noturna do ouro, símbolo do
conhecimento esotérico, liga-se à significação alquímica
deste metal, produto da digestão dos valores diurnos ou
aparentes, e resume a ambivalência da noção de
sagrado, ao consagrar os resíduos da digestão, os
excrementos e as imundícies. (...) Os iniciados
bambaras (...) que se entregam publicamente a
demonstrações de coprofagia, são tidos como os
possuidores do ouro verdadeiro, os homens mais ricos
do mundo” (Chevalier, 2007, p.670,671).

O ouro tem relação direta com os excrementos, com aquilo que é

rejeitado – a sombra.

Não há nenhum homem capaz de abarcar em si todo o Bem e todo

o Mal do mundo, não há quem consiga integrar toda a vergonha, a

inveja, a ira e que tenha parado de projetar nos outros todas as suas

escuras inferioridades ou suas luminosas potencialidades. Mas há

aquele que com grande esforço vai trazendo à luz cada camada de

sombra e que à medida que cada medo é enfrentado, cada aversão é

trabalhada, descobre uma pepita de ouro escondida sob o pó. O

trabalho de mineração nos escuros cantos da psique humana não tem

fim. Abrimo-nos para o outro, o estranho familiar, o desprezado, o

renegado e somente por integrá-lo o transmutamos. Nesse processo,

caminhos em direção à totalidade.
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IV – DISCUSSÃO

Optei neste trabalho por recontar o conto à medida que faço

associações e amplifico alguns dos símbolos encontrados no texto. No

entanto, o conto pode ser encontrado na íntegra em anexo, uma vez

que o conto em si é um símbolo e como tal deve ser olhado pelo

leitor, de modo que este possa entrar em contato com ele da forma

que ele se apresenta.

Antes disso, uma rápida contextualização: o texto foi escrito em

1847 por Hans Christian Andersen, autor que ficou famoso por seus

contos infantis, sendo alguns dos mais conhecidos: A Sereiazinha, A

Princesa e a Ervilha, O Patinho Feio, Os Sapatos Vermelhos, A

Vendedora de Fósforos, A Roupa Nova do Imperador, O Soldadinho

de Chumbo e outros.

Nascido em Odense, Dinamarca, no ano de 1805, Andersen

teve uma vida humilde na infância. Filho de um sapateiro que se

engajou no exército napoleônico e só voltou ao lar para morrer,

Andersen assumiu a responsabilidade sobre a família ainda menino,

aos 11 anos. Já nessa época costumava fazer bonecos de papel e

inventava histórias que divertiam as outras crianças da rua em um

teatro de papel e sombras. Saindo de casa aos 14 anos rumo a

Copenhague em busca de estudos e boas oportunidades, encontrou

apenas fome e miséria até conhecer Jonas Collins, o diretor do Teatro

Real, que passou a lhe dar proteção e a lhe subsidiar os estudos.

Dessa forma, viajou por vários países e teve contato com diferentes

culturas. Escreveu poemas, relatos de viagens, peças de teatro e

romances, chamando a atenção do público desde o início, mas foram

os contos infantis que lhe trouxeram reconhecimento mundial.

Sua obra é rica de simbolismos e de um humor melancólico que

o acompanhou durante toda a vida. Apesar do sucesso obtido ainda

em vida, Andersen experimentava um sentimento de insegurança que

lhe era muito próprio; alguns autores dizem que sua obra é quase
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toda autobiográfica, especialmente “O Patinho Feio”, a famosa

história do cisne que se sente um “estranho no ninho” por viver entre

os patos, só descobrindo sua verdadeira identidade de cisne

tardiamente.

É considerado por muitos o precursor da Literatura Infantil, de

histórias voltadas especificamente a este público. Muitas de suas

obras foram adaptadas para o cinema, a televisão, o teatro e o

desenho animado.

O conto “A Sombra” inicia-se com uma apresentação do local e

da personagem do sábio. Aqui não se nomeiam personagens e não se

identificam lugares, não se determina o tempo: um homem sábio

vindo das terras frias chega a um país quente e sofre com as agruras

do sol, que o obriga a confinar-se em seu quarto, juntamente com

sua sombra. Só a noite lhe permite sair à rua, arejar-se e então, ele e

sua sombra “recomeçavam a viver” (Andersen, 1847, p.286).

Não nomear lugares e personagens é uma forma de fazer com

que o leitor se identifique, mas mantenha uma distância segura:

aquela pode ser a história de qualquer um, em qualquer lugar,

inclusive a sua própria. O caráter arquetípico dos contos fica

evidente, bem como do tema que será abordado por este conto: a

questão do desdobramento da personalidade e do aparecimento do

oposto.

Nesta história, que pode se passar em qualquer tempo e em

qualquer lugar, confrontam-se opostos como quente e frio, dia e

noite, homem e sombra, masculino e feminino, conceitos bipolares

correspondentes entre si, uma vez que sempre o primeiro termo se

refere ao elemento claro, aberto e conhecido, enquanto o segundo

indica algo obscuro, reservado e desconhecido. O homem que vem

das terras frias é visto como estrangeiro, aquele que está longe de

casa, e de certa forma, de si mesmo. Na viagem para as terras

quentes, para o oposto do que lhe é familiar, conhecido, há a
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tentativa de integração da polaridade oposta e a mudança de um

padrão de consciência, que não mais se encontra estratificada.

Um ponto nodal da teoria analítica se encontra justamente aí:

na existência dos opostos complementares, a energia vem da tensão

entre os opostos e a identificação com uma das polaridades apenas é

o trabalho do ego, a atitude da consciência. Assim Jung concebia o

funcionamento da psique humana: um incessante dinamismo, uma

oscilação e tentativa de equilíbrio entre os opostos.

À noite, todas as pessoas saíam de suas casas, tudo se

animava, a vida voltava a reinar. Novamente, essa descrição nos fala

do padrão de consciência reinante, no caso o da inconsciência: viver

apenas na parte da noite é viver no escuro. A exceção era a casa da

frente daquela em que morava o sábio; lá tudo permanecia silencioso

e tranqüilo mesmo quando na rua havia uma algazarra. O sábio

chega a pensar que ninguém deveria habitar aquela casa, mas é

demovido dessa idéia quando percebe as flores muito vivas no

balcão, flores que só poderiam ser regadas por alguém que lá

vivesse. Além disso, uma música incomparável vinha daquela casa,

uma música que atraía o sábio, levando-o a procurar o senhorio a fim

de saber quem ocupava aquela casa. O senhorio diz não saber quem

alugara a casa e que nunca vira ninguém por lá.

Numa noite o estrangeiro é acordado por uma forte luz vinda do

balcão da casa da frente. Ele se levanta e encontra lá uma jovem

lindíssima que parecia “também estar impregnada de luz” (Andersen,

1847, p.287). A luz fere-lhe os olhos, pois como acabara de acordar,

tinha os olhos muito abertos. Ele se aproxima da cortina, mas a

jovem se fora, assim como a luz; permanecera, no entanto, uma

música tão maravilhosa e suave, “que o ouvinte era invadido por

pensamentos delicados” (Andersen, 1847, p.287). A porta do balcão

ficara entreaberta, mas ele não conseguia avistar nenhuma porta de

entrada para a casa, uma vez que o andar térreo era ocupado
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somente por lojas. Voltarei a falar dessa figura feminina e do impacto

por ela causado um pouco mais adiante.

Numa tarde, o sábio estava sentado em seu balcão enquanto

uma vela queimava atrás dele, de modo que sua sombra era

projetada exatamente para o balcão que lhe despertara tanta

curiosidade. “Sempre que o estrangeiro se movia, sua sombra

também se movia, porque era assim que ela sempre se comportava”

(Andersen, 1847, p.288). Andersen descreve aqui exatamente o

comportamento “normal” da sombra no sentido da Psicologia

Analítica: mesmo quando não estamos nos atentando para ela, ela

nos acompanha e atua no ambiente.

Então, o sábio começa a perceber sua sombra quando a vê

sentada entre as flores do balcão da frente. Ele começa a desejar que

ela seja mais esperta e entre pela porta entreaberta, que explore a

casa do vizinho. Este é um momento importante da história, já que é

aqui que a sombra começa a ganhar força e autonomia. O sábio fica

encantado com o poder que a sombra lhe oferece, de explorar aquilo

que ele não pode ver diretamente. Muitas vezes, projetamos nossa

sombra como primeira e única forma de lidar com conteúdos difíceis

de serem assimilados pela consciência. Como foi explicado no

capítulo anterior, esse procedimento é natural e em certa medida até

necessário. No entanto, se nos mantemos unicamente na projeção, a

sombra ganha força e como veremos no conto a seguir, pode ocorrer

a cisão com o ego. No conto, o sábio ainda interage com a sombra,

acena e ela acena de volta, levanta-se e ela também se levanta, vira-

se e a sombra vira como ele, mas Andersen escreve:

“(...) e se houvesse alguém prestando atenção na cena,
teria visto claramente a sombra entrar pela porta
entreaberta do balcão da casa do vizinho da frente no
exato instante em que o estrangeiro entrava em seu
quarto e deixava a longa cortina voltar para o lugar”
(Andersen, 1847, p.288).
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Se houvesse alguém prestando atenção. Mas não havia e

geralmente não há. O embate com a sombra é um evento que

acontece no interior do humano, embora suas manifestações possam

ser percebidas por aqueles que têm um olhar mais apurado.

Ocorrendo a cisão, a cortina volta para o lugar, velando novamente a

possibilidade da consciência de perceber o que está acontecendo.

No dia seguinte, ao tomar o café da manhã, o sábio se dá conta

de que está sem a sua sombra e isso o deixa aborrecido, não pelo

desaparecimento em si, mas por ter ouvido na sua terra uma história

parecida, de um homem sem sombra, e se contasse sua história, as

pessoas pensariam que estava imitando a outra. Assim, decide não

falar sobre o assunto com ninguém. Essa é a atitude dessa

consciência imatura: ela está mais preocupada com o olhar do outro

do que com sua inteireza, sua integridade. Está focada no impessoal,

e não comprometida com seu próprio desenvolvimento.

Naquela noite o sábio sai novamente para seu balcão e

posiciona uma vela novamente atrás de si com o objetivo de assim

atrair sua sombra, “pois sabia que as sombras sempre desejam ter

seus senhores como telas” (Andersen, 1847, p.288). É curioso pensar

nessa imagem que Andersen nos traz, de sermos exatamente a

projeção de nossa sombra, funcionando como uma tela branca.

Nada aconteceu naquela noite, mas ao cabo de oito dias uma

nova sombra começou a crescer de suas pernas sempre que ele saía

para o sol. “A raiz devia ter ficado enterrada” (Andersen, 1847,

p.288). A raiz traz justamente a idéia de que a sombra está embutida

nas profundezas da nossa psique e que nunca podemos acabar com

ela totalmente, pois ela crescerá novamente.

O sábio volta então para as terras frias do norte e sua nova

sombra continua crescendo. Lá chegando, ele escreve livros sobre a

verdade do mundo, sobre o bom e o belo e passam-se muitos anos.

Faz todo sentido que sua nova sombra continue crescendo e de forma

muito rápida, já que ele continua identificado apenas com os aspectos
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positivos, enchendo novamente a sacola atrás de si à qual Robert Bly

se refere. Assim é a dinâmica da psique, a energia que não encontra

saída pela porta da consciência (como o sábio que não encontra a

porta da casa do vizinho) é compensada pelo inconsciente na sombra.

O homem é sábio e escreve sobre o bem, o belo e a verdade,

mas não experimenta realmente aquilo que sabe. Seu contato com os

outros se dá por vias indiretas, pois ele distribui lições de vida sem

vivê-las na pele, fala de sentimentos sem senti-los de fato. Daí o

esfacelamento de sua personalidade, cabendo à sua sombra viver o

que o sábio é incapaz.

Estar totalmente identificado com os aspectos do Self, sejam

eles positivos ou negativos, denota uma inflação de ego. Quando o

ego supera as limitações a ele impostas e vai fundo demais nos

domínios do Self, é invadido por conteúdos inconscientes, tendo se

identificado com o inconsciente coletivo. A diferenciação necessária

entre o ego e a imagem divina é anulada, o que é perigoso para o

ego. Por outro lado, uma pequena inflação egóica pode ser positiva,

já que é ela que faz com que o ego saia da posição em que se

encontra e mude o status quo, que ele almeje mais e realize o mito

do herói.

A inflação manifesta-se geralmente nas sensações de grandeza,

no sentimento de singularidade, de ser “o escolhido”, mas também

em seus opostos: desvalorização exagerada, desvalia e profunda

inferioridade. O perigo está em manter-se nessa posição, como é o

caso do sábio. Podemos dizer que quando inflado, o ego está

identificado com os valores solares, o sol aqui como símbolo do Self e

não como símbolo da luz, da consciência. Ao meio-dia, quando o sol

está a pino, não vemos a sombra que projetamos. É exatamente

assim que funciona a inflação. O ego se percebe Senhor da Totalidade

e não mais como veículo.

Voltemos ao conto. Eis que numa noite, passados muitos anos,

o sábio recebe uma visita. Quem retorna é sua sombra, que
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inicialmente ele não reconhece. Ela agora é dotada de um corpo, um

magro corpo, e está muito bem vestida, cheia de adornos. A sombra

se reapresenta: “desde criança sigo as suas pegadas” (Andersen,

1847, p.289). Novamente, gostaria de lembrar que a formação da

sombra é concomitante à formação do ego.

A Sombra (e a partir de agora usarei com a letra maiúscula,

como nome próprio, diferenciando a sombra da sombra humanizada)

retorna agora para sanar alguma dívida que tenha deixado com seu

antigo amo, mas diz ainda: “(...) fui tomado por uma espécie de

nostalgia, um desejo de voltar a vê-lo pelo menos uma vez antes da

sua morte, pois mais dia, menos dia o senhor vai morrer!” (Andersen,

1847, p.289). A sombra manda um claro aviso para a consciência:

sua cisão vai te aniquilar! A consciência, inflada, não percebe o que

sua velha sombra veio lhe dizer.

O que chama mais a atenção do sábio é o quanto a Sombra

está bem vestida e bem sucedida e lembra-se imediatamente do dia

em que ela adentrou a casa da frente, ainda nas terras quentes.

Pergunta-lhe o que vira por lá. A Sombra promete contar-lhe tudo,

mas pede antes ao sábio que faça a promessa de jamais revelar seu

passado, pois pretende ficar noivo já que seus bens agora lhe

permitem. Andersen nos descreve então as vestimentas da Sombra

em detalhes: roupas negras, botas de verniz e chapéu, correntes de

ouro, anéis de diamante, etc. E acrescenta: “a sombra estava

extraordinariamente bem vestida, e era somente esse fato que a

transformava num verdadeiro ser humano” (Andersen, 1847, p.290).

As jóias que agora a Sombra carrega consigo nos alertam para aquilo

que foi descrito no capítulo anterior: as preciosidades que jazem na

sombra podem ser nossas se soubermos aproveitá-las.

Estar bem vestida era o que humanizava a sombra. A esta idéia

associo o conceito de persona. Persona é o oposto complementar da

sombra, ou seja, a adequação necessária do indivíduo à sociedade e

à realidade. Funciona como uma máscara, produzindo um certo efeito
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sobre os outros e encobrindo a verdadeira natureza do indivíduo; não

é que o indivíduo não seja aquilo que ele representa na persona, mas

ela é aquela parte que ele e os outros acreditam e esperam que ele

seja. É a roupagem externa necessária para a sobrevivência na

coletividade.

A velha Sombra começa então a contar o que vira na casa do

vizinho: “Era a figura mais encantadora deste mundo, a Poesia!

Passei três semanas lá, e foi como se tivesse vivido três mil anos e

lido toda a poesia e todos os textos jamais escritos. (...) Tudo vi e

tudo sei!” (Andersen, 1847, p.290). Ela conta ainda que entrou nos

aposentos com cautela, já que os salões eram amplamente

iluminados, o que poderia tê-la destruído. Antes de continuar seu

relato, a Sombra pede que seu antigo amo reconheça sua nova

condição de homem e a trate com o devido respeito, se referindo a

ela como ‘senhor’, o que o sábio prontamente atende. Está feita a

completa inversão, agora a sombra detém pleno poder sobre a

consciência.

A Sombra então conta que viu tudo que havia para ver: os

deuses da Antiguidade andando pelos salões, os velhos heróis

travando combate, crianças brincando e contando seus sonhos, o

frescor da floresta, a santidade da igreja, um céu estrelado... Ver

tudo isso fez com a sombra virasse um homem. O que permitiu que a

Sombra entrasse em contato com tudo isso foi a Poesia,

representante da anima nesse conto.

As palavras anima e animus têm, etimologicamente, o mesmo

sentido: alma, espírito. São os arquétipos daquilo que representa o

inteiramente outro: a característica contra-sexual de cada indivíduo,

que descende do princípio de complementariedade através do qual a

psique funciona. São princípios gerais de funcionamento, não

devendo ser confundidos com características diretas de homens e

mulheres.

http://www.pdfdesk.com


50

“Numa breve caracterização, a anima representa o
arquétipo do Yin no homem, o feminino que há dentro
dele, e o animus representa a masculinidade da mulher,
seu Yang. É bom lembrar a esta altura que a sombra
representa características pessoais inconscientes e
reprimidas – embora ela também tenha seu nível
transpessoal – enquanto a anima e o animus
personificam os padrões humanos gerais instintivos,
inconscientes e a priori, nos quais se baseiam muitas
dessas características pessoais” (Whitmont, 1969,
p.165).

Assim, como ressalta Whitmont, embora tenha aspectos

coletivos e transpessoais, a sombra nos fala mais do inconsciente

pessoal, enquanto a anima e o animus falam daquilo que é

arquetípico. Assim como a persona faz a ponte da consciência com o

mundo externo, a anima e o animus fazem essa ponte com o

inconsciente profundo, agindo como psicopompos4. Daí a magnitude

da experiência vivida pela Sombra no conto de Andersen. A anima,

representada na figura da Poesia, lhe apresenta um mundo de

imagens, sons e cores.

Jung utilizou os conceitos de Eros e Logos numa tentativa de

expressar as dualidades do arquétipo masculino-feminino. O Eros

seria o princípio feminino, associando-se à conectividade e união; é

dócil e receptivo, continente, iniciador, aquilo que gera impulsos, a

natureza, a sexualidade, simbolizado muitas vezes pela Lua, pela

escuridão. É indiferenciado e coletivo.

Por outro lado, o princípio do Logos, ou Yang, encerra o

elemento criativo; tem características de calor, luz, é objetivo e

divisor. Incisivo, manifesta-se através da disciplina e da separação,

desperta e dá forma e direção ao impulso, voltado mais para o

individual. Relaciona-se com o poder de discriminação e cognição.

4 Psicopompo é um epíteto das divindades que acompanhavam as almas nos processos de
transição, como Hermes que acompanhava as almas até o Hades. É usado na Psicologia
Analítica para designar as figuras que funcionam como guias na imersão ao inconsciente,
fazendo a ponte entre essa dimensão e a consciência.
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O Eros, enquanto figura mitológica, era filho do Caos e coube a

ele coordenar e unificar os elementos, contribuindo para a passagem

do Caos primordial ao Cosmos. Seu poder de união manteve-se

quando passou a ser visto como um dos deuses olímpicos: o deus do

amor.

Fica evidente com essa diferenciação que o sábio encontra-se

totalmente identificado com o Logos, faltando-lhe a vivência da

dimensão afetiva. Não causa estranheza alguma que a figura que

tanto lhe fascina seja a Poesia, seu oposto complementar, do qual é

incapaz de se aproximar de forma direta. Sua música o toca de um

modo incompreensível para ele, deixando-o quase hipnotizado.

Estratificado no Logos, a única forma de viver essa dimensão é de

forma sombria, assim houve a cisão. A Sombra em seu relato diz:

“Em pouco tempo aprendi a conhecer a minha natureza mais íntima,

minhas características inatas, meu parentesco com a Poesia”

(Andersen, 1847, p.291). Uma outra frase é expressiva: “À luz do

luar eu quase ficava mais nítido do que o senhor” (Andersen, 1847,

p.291).

A Sombra passa a contar então do período em que esteve

afastado de seu senhor e os meios que usou para sobreviver,

escondendo-se primeiramente sob a saia de uma mulher que vendia

bolos. Conta que viu coisas terríveis, que via aquilo que mais

ninguém conseguia ver, entre homens, mulheres e crianças.

Novamente o caráter coletivo (“pecados do vizinho”) da sombra aqui

se manifesta. Ela conta ainda que tendo visto os pecados, escrevia

diretamente para a pessoa envolvida, o que causou pânico por onde

passou.

É o medo da sombra que a torna poderosa. Aquilo que ninguém

quer entrar em contato a deixa mais espessa, mais autônoma. Por

outro lado, a Sombra do conto causava fascínio por onde passava, as

mulheres admiravam-na, os moedeiros cunhavam moedas para ela,

os alfaiates lhe forneciam vestes. Coletivamente podemos observar
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esse fascínio pelo Mal: é só lembrarmos das multidões que se juntam

em torno de um acidente, a repercussão que alguns casos policiais

ganham e como alguns serial killers viram verdadeiras celebridades.

Terminado o relato, a Sombra vai embora, voltando anos

depois para encontrar o sábio desesperado, inconformado. Ele que

ainda escreve sobre a verdade do mundo não encontra mais leitores.

Algo que lhe é tão importante parece não fazer mais sentido para as

outras pessoas. A igreja católica continua a disseminar idéias como a

proibição do uso da camisinha, o que é anacrônico. Podemos pensar

que a emergência atual de outras religiões mais abertas e receptivas

para um homem menos polarizado tem forte relação com isso.

Enquanto nos mantivermos polarizados somente no Bem,

contribuiremos cada vez mais para o fortalecimento da sombra

coletiva, o que a Sombra de Andersen já nos alerta: “Estou

engordando, e é unicamente com isso que deveríamos nos

preocupar!” (Andersen, 1847, p.292).

A Sombra, diante do desamparo do sábio, propõe que façam

uma viagem, fazendo questão de arcar com todas as despesas;

inversão de polaridades novamente.

O sábio nega a proposta, mas vai progressivamente

definhando; por todo lado só via sofrimento e desgosto. Por fim,

acaba doente. Quem tem a energia agora é a sombra; quando a cisão

é profunda como esta, o indivíduo fica realmente desvitalizado, sem

forças mesmo para pequenas tarefas.

A Sombra reaparece novamente insistindo na viagem para uma

estação de águas; ela pagaria a viagem e o sábio escreveria um

relato sobre ela. É interessante pensar nessa necessidade da sombra

de ter algo registrado pelo outro, isso é mesmo função da

consciência. É ela quem dá sentido e forma para o vivido, ela quem

concretiza em realidade o que está oculto na sombra como potencial.

A consciência é transformadora, é ela quem significa. A Sombra não
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consegue contar especificamente o que viveu, diz apenas que “viu

tudo”. O arquétipo ganha forma através da consciência.

As águas termais oferecem a cura para o mal do sábio, que

definha, e para algo que acomete a Sombra: ela não consegue fazer

crescer sua barba. A barba é símbolo de coragem, de virilidade e

sabedoria. Deuses, heróis, filósofos e monarcas são comumente

representados com barba. Uma barba postiça era dada aos homens

imberbes e às mulheres que provassem coragem e sabedoria na

Antiguidade (Chevalier, 2007, p.121).

Os dois viajam juntos, ora lado a lado, ora um na frente e outro

atrás. Então o sábio pede à Sombra que abandonem o tratamento de

‘senhor’, já que agora são companheiros de viagem e que estão

juntos desde a infância. Parece que finalmente a consciência se

apercebe do risco que corre e tenta uma aproximação. Mas agora é

tarde, a Sombra se recusa a perder o poder. Ao contrário, ela diz

entender o pedido do sábio, mas que não pode permitir tal coisa; no

entanto, para deixá-lo mais confortável, faz questão de chamá-lo de

‘você’. Agora ela é o verdadeiro amo e o sábio, mesmo entendendo o

absurdo da situação em que se encontra, está desprovido de recursos

para mudá-la.

Então eles chegam à estação de águas, onde encontram outros

estrangeiros que buscam a cura de suas enfermidades. Dentre eles

há a bela filha de um rei, que sofria da doença de ver tudo bem

demais. Ela percebe imediatamente que o real motivo pelo qual a

Sombra está lá não é a falta de barba, como ela alega, e sim o fato

de não projetar sombra alguma. A princesa confronta a Sombra, mas

esta a ludibria, dizendo que se seu mal era ver demais, agora está

curada, pois sua sombra não só existe, como é tão desenvolvida que

têm a aparência de um homem, referindo-se ao sábio. A princesa

realmente via bem demais até que ela assume o ponto de vista da

Sombra; apaixonada, se deixa persuadir e então não vê mais nada.
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Percebe-se que neste conto, somente a sombra se relaciona

com mulheres, seja a Poesia, a mulher dos bolos ou a princesa. Elas

são agentes de transformação para a sombra, já que ela vai se

humanizando e humanizando essa relação com o feminino.

Inicialmente a relação era distante, de admiração por parte da

sombra. Agora com a princesa há uma troca, ela fica encantada com

a “bondade” e cultura da Sombra.

À noite, a princesa e a Sombra dançam juntas no baile. A filha

do rei faz perguntas à Sombra e fica impressionada com a quantidade

de informações que esta possuía sobre seu reino, se apaixonando

completamente. Andersen escreve: “(...) a princesa se apaixonou, e a

sombra imediatamente percebeu, pois o olhar da princesa parecia

atravessá-la” (Andersen, 1847, p.295). Este é o mecanismo que

acontece quando duas pessoas se apaixonam: primeiramente, o que

causa o apaixonamento são projeções feitas sobre a outra pessoa;

não é um olhar sobre a coisa real, e sim esse olhar que atravessa.

Com o tempo, as projeções são substituídas por uma visão mais

concreta e ou a paixão se transforma em amor, ou acaba ali.

Tendo se apaixonado e pensando em escolhê-lo para consorte,

a princesa resolve colocar o conhecimento da Sombra à prova,

fazendo-lhe um interrogatório com perguntas que nem mesmo ela

saberia responder! A Sombra, vendo-se neste apuro, se salva por sua

esperteza, falando que o que lhe era perguntado era tão simples que

até sua própria sombra (na figura do sábio) poderia responder. A

princesa fica admirada com a idéia de que até a sombra de seu

amado seja tão sábia quanto ele. Mas a Sombra lhe faz uma

advertência: sua sombra deve ser tratada como homem para que

responda às perguntas de bom grado. A filha do rei conversa então

com o sábio, “sobre o sol e sobre a lua e sobre os homens tanto por

fora como por dentro” (Andersen, 1847, p.295). Agora o sábio está

mais ciente da situação em que se encontra e fala com propriedade

das coisas; não mais somente sobre o belo e o bom, fala dos opostos.
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Mas essa conversa é sua danação, pois a princesa decide que

se casará com a Sombra. Pensando na simbologia do rei, ele

representa o padrão de consciência dominante, régio. Casar com a

filha do rei mostra então que a Sombra agora se aproxima deste

lugar. Os arranjos para o casamento são feitos em sigilo e apenas no

dia do matrimônio, a Sombra comunica ao sábio a notícia, propondo-

lhe ainda que permaneça para sempre ao seu lado, desfrutando do

conforto do castelo, das riquezas e da carruagem real. Para isso, o

sábio deveria submeter-se para sempre, assumindo o lugar de

sombra da Sombra e uma vez por ano aparecer no balcão diante dos

súditos prostrado aos pés da Sombra.

Embora tenha havido a inversão de polaridade, a atitude da

consciência permanece a mesma: há a necessidade de aprovação, na

polaridade do sábio sendo manifesta pelo sigilo diante da perda de

sua sombra, pois não queria que pensassem que estava imitando

uma outra história; e na polaridade da sombra essa aparição em

público com a submissão total do sábio. A polaridade pode ter

mudado, mas o funcionamento é exatamente o mesmo, mantendo a

cisão. Uma personalidade cindida como esta é incapaz de desenvolver

um relacionamento amoroso verdadeiro com outra pessoa, assim, o

único parceiro possível é essa figura feminina que não vê mais nada,

que é “manca”, cindida como a Sombra.

Por ser a figura feminina que faz a parceria, a princesa poderia

ser compreendida como uma imagem da anima, mas isso seria

errôneo. Ela é apenas portadora da projeção dela, já que a anima é a

Poesia, essa sim conectada com a Totalidade.

O sábio se revolta diante da proposta da Sombra e decide

contar tudo para a filha do rei e para o povo. A Sombra o alerta que

ninguém acreditará nele e ordena que prendam-no imediatamente.

Mais tarde, a filha do rei quer saber o que aflige seu noivo que tanto

treme. A Sombra conta-lhe sobre a revolta de sua suposta sombra e

a princesa sugere dar um “discreto fim” a ela.
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Fazendo-se de rogada, a Sombra se nega, dizendo que seria

severo demais dar este fim a alguém que lhe serviu tão fielmente. O

conto termina de forma abrupta, com a descrição da cena do

matrimônio, a qual todos puderam assistir, com exceção do sábio,

pois haviam lhe tirado a vida.

O sábio sucumbe diante da sombra, assim como Jekyll se perde

diante de Hyde em “O Médico e o Monstro”. Experimentar o lado

escuro da psique sem respeitar os limites do ego por vezes pode

trazer o seu aniquilamento.

Este conto nos mostra a inviabilidade da existência bipartida,

em que saber e viver não se conjugam juntos. O Logos e o Eros

sozinhos são apenas partes potenciais, mas integrados formam um

todo que permite que Eu e inconsciente se conjuguem, estando ao

mesmo tempo distintos, diferenciados, mas em estreita relação.
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V – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância dos contos no desenvolvimento afetivo e no

desenvolvimento psíquico das crianças foi bastante tratada na introdução

desse trabalho. Meu questionamento, no entanto, dirige-se ao trabalho

terapêutico com os contos. Qual é o sentido de se trabalhar com contos e

mitos no contexto analítico?

Acredito que os contos, sendo a ossatura da psique, atingem

diretamente os conteúdos inconscientes coletivos. O trabalho com os

sonhos é muito bem fundamentado na Psicologia Analítica e seu uso como

instrumento é muito difundido, mas há quem ainda não dê o mesmo

reconhecimento para os contos.

Os sonhos, assim como os contos, são representações, imagens de

acontecimentos psíquicos, mas enquanto os primeiros são carregados de

conteúdo pessoal, os contos e mitos trazem à tona experiências de um

homem comum, de todos os homens. Os temas reaparecem em diferentes

culturas e diferentes épocas; é curioso pensar que a “Cinderela” seja bem

recebida por alunos de uma escola de classe A, mas também por alunos de

uma escola pública de periferia.

Justamente por tocar no mais íntimo do ser humano, trabalhando

arquétipos de forma direta, não podemos nunca prever o efeito que um

conto pode causar. As impressões são subjetivas e devem ser acolhidas e

cuidadas pelo contador e pelo psicoterapeuta. Gostaria de enfatizar este

ponto, já que por se tratar de uma linguagem lúdica, “coisa de criança”

como poderiam pensar, muitos podem não dar aos contos o respeito

necessário e usá-lo somente como diversão. No curso de Contação de

Histórias que realizei no Instituto Sedes Sapientiae aprendi que as histórias

não são somente contadas e sim dadas de presente. O momento em que

uma história é contada, torna-se sagrado. Por isso não defendo aqui o uso

indiscriminado dos contos como recurso terapêutico: como um

medicamento, ele deve ser usado com parcimônia, tem que haver uma

preparação do ambiente e da pessoa que vai receber a história. A energia

arquetípica funciona como a energia elétrica: na medida certa, ela ilumina,

anima, clareia e permite fazer coisas que no escuro seria impossível; mas

em demasia, leva ao choque, à morte.
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Alguns contadores de histórias dizem ainda que não se escolhe uma

história para ser dada de presente à outra pessoa; é a história quem nos

escolhe; como se tivesse vida própria, ela se apresenta e tem que “sangrar”

naquele que a conta, tem que ter sido trabalhada para poder deixar sua

semente naquele que a ouve.

Em sua aplicação terapêutica, os contos podem oferecer uma

aproximação e uma postura diferente em relação ao inconsciente,

promovendo uma comunicação saudável. O inconsciente desconhecido que

antes era amedrontador pode agora ser experimentado, torna-se parceiro.

O desenvolvimento de consciência do indivíduo é análogo ao

desenvolvimento de consciência coletiva. Digo análogo porque embora os

símbolos presentes no desenvolvimento da consciência do bebê, por

exemplo, sejam diferentes dos símbolos do homem pré-histórico, ambos

são governados pelo mesmo arquétipo, no caso o materno. Viemos de uma

dinâmica matriarcal, como definida por Neumann e Byington,

indiferenciada, caracterizada por uma consciência muito próxima do

inconsciente. O coletivo exercia força muito maior sobre o indivíduo do que

o contrário. Rituais eram feitos para uma boa colheita, um pássaro voando

poderia trazer mau agouro; o dinamismo matriarcal funciona sob uma

lógica mágica, onde tudo tem conexão, não existe um “eu” e um “Outro”.

Existe uma força que impele à união, à coesão social, à comunhão e à

proximidade humana, mas também existem os impulsos de absorver,

destruir, reproduzir, duplicar e não separar.

A passagem ao dinamismo patriarcal trouxe a discriminação, a

delimitação e a estruturação da consciência. Foi um processo necessário

para o desenvolvimento da consciência no plano coletivo, mas é com o

surgimento das regras e dos limites que há a tendência de formação de

sombra. Passamos ao outro pólo: agora existe um “eu” e um “Outro” muito

bem definidos, e o que eu não aceito é vivido como o oposto, o excluído.

A atitude coletiva dominante nos tempos atuais ainda é a do Logos:

nossa forma de tratar o planeta é exploratória, não respeita os ciclos de

maturação das plantas; as coisas tem um caráter exclusivo de uso, só

valem pelo lucro e benefício imediato que oferecem. Há uma

supervalorização da ciência e da medicina, o homem brinca de Deus ao

recriar a vida e o limite da morte está sendo redefinido com a invenção e
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desenvolvimento de técnicas de transplante de órgãos. Eros foi

parcialmente perdido, a cultura do outro é exterminada para que eu possa

ter meus lucros. A prática religiosa de um povo é vivida como ameaça ao

estilo de vida de outro povo.

Nenhum dinamismo deve e nem será nunca totalmente ultrapassado,

e percebemos hoje o ressurgimento de Eros. Nunca se viu tanta procura por

trabalho voluntário; há um crescimento vertiginoso do número de

organizações não governamentais (Terceiro Setor), os movimentos de

inclusão na educação são cada vez mais expressivos e a preocupação com a

sustentabilidade do planeta e o fim dos recursos naturais ganhou dimensões

globais. A medicina ocidental se abre cada vez mais para a sabedoria

oriental, como pode-se perceber pelo reconhecimento da técnica da

acupuntura por exemplo.

No desenvolvimento de consciência coletiva, caminhamos lentamente

rumo a essa integração, ao dinamismo da alteridade regido pelo princípio

inclusivo, onde o todo é vivido através do “Outro” e é também essa vivência

do todo que dá ao “eu” a consciência da importância do “Outro”. Anima e

animus se integram e trabalhar em benefício do outro é trabalhar em

benefício de si mesmo.

O trabalho com a sombra é, no entanto, o primeiro e importante

passo rumo à individuação; integrar os aspectos antes rejeitados é a

abertura para uma inteireza. O conto de Andersen discutido neste trabalho

alerta principalmente para o risco da polarização em uma única dimensão,

deixando a outra ganhar uma força sombria. Para não sermos aniquilados

pela sombra devemos encará-la de frente e aprender com ela. Fazer isso no

plano individual ajuda a não aumentar a espessura da sombra coletiva.

É nesse sentido que o processo terapêutico se faz tão necessário,

auxiliando na integração desses conteúdos e no estabelecimento de um

compromisso com o caminho da individuação.
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VII – ANEXO

“A Sombra”, de Hans Christian Andersen. Tradução de Heloisa Jahn.

É nas terras quentes que o sol arde realmente! As pessoas

ficam cor de mogno, de tão morenas; inclusive, nas mais quentes

delas, ficam negras. Mas foi apenas para as terras quentes – e não

para as mais quentes delas – que se dirigiu um sábio vindo das terras

frias; ele achava que lá poderia perambular como costumava fazer

em seu próprio país, mas em pouco tempo se desiludiu. Ele e todas

as pessoas sensatas tinham de ficar dentro de casa, com os batentes

das janelas e as portas fechados o dia inteiro; a impressão que se

tinha era de que a casa inteira dormia, ou de que não havia ninguém.

A rua estreita de casas altas onde ele morava também era construída

de forma a ser banhada pela luz solar da manhã até a noite.

Impossível sair! O sábio vindo das terras frias – um jovem, um

homem inteligente – tinha a sensação de estar sentado sobre um

forno repleto de brasas; aquilo o afetou, ele ficou muito magro, até

sua sombra murchou, ficou bem menor do que era antes, o sol

também a consumira. Só à noite, depois que o sol se punha, os dois

recomeçavam a viver.

Era uma verdadeira festa para os olhos; assim que a vela era

trazida ao aposento, a sombra se espichava até o alto da parede,

chegava ao teto, de tão comprida que ficava, precisava se

espreguiçar para recuperar as forças. O sábio saía para o balcão para

desenferrujar um pouco, e à medida que as estrelas iam surgindo na

deliciosa limpidez do ar, ele tinha a impressão de voltar à vida. Em

todos os balcões da rua – e nas terras quentes toda janela tem um

balcão – as pessoas saíam, pois não há quem não tenha necessidade

de ar, inclusive as pessoas habituadas a ser cor de mogno! Tudo se

animava, em cima e embaixo. Sapateiros e alfaiates, todos corriam

para a rua, surgiam mesas e cadeiras e velas acesas, sim, milhares
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de velas acesas, e enquanto um falava, o outro cantava, muita gente

passeava, carruagens rodavam, burros andavam – blim-blão! de

sineta no pescoço; mortos eram enterrados ao som de salmos, os

moleques da rua faziam algazarra e os sinos da igreja bimbalhavam;

sim, a rua ficava repleta de vida. Apenas em uma das casas,

justamente a que ficava na frente daquela em que morava o sábio

estrangeiro, tudo permanecia quieto; e certamente alguém morava

naquela casa, pois havia flores no balcão, flores que cresciam tão

bem naquele lugar ensolarado, flores que não existiriam se não

fossem regadas, e portanto alguém deveria regá-las; alguém morava

naquela casa. À noite a porta daquele balcão também se entreabria,

mas o interior era escuro, pelo menos o aposento da frente não tinha

luz, embora se ouvisse o som de música vindo lá de dentro. O sábio

estrangeiro achava que era uma música incomparável, mas talvez

fosse imaginação dele, porque para o sábio estrangeiro tudo naquelas

terras quentes era incomparável, a única coisa que atrapalhava era o

sol. O senhorio do estrangeiro dizia não saber quem havia alugado a

casa da frente, nunca se via ninguém por lá, e, quanto à música,

achava-a tremendamente aborrecida. “Até parece que tem alguém

ensinando uma peça que nunca consegue conduzir, toca sempre a

mesma peça. ‘Eu acabo conseguindo’, diz a pessoa, mas nunca

consegue, por mais que toque”.

Uma noite o estrangeiro acordou, dormia com a porta aberta, a

cortina balançava ao vento, e teve a impressão de que havia uma

luminosidade estranha no balcão da casa em frente: todas as flores

brilhavam como labaredas nas cores mais fantásticas, e no meio das

flores estava uma jovem esguia, belíssima, que dava a impressão de

também estar impregnada de luz; a luz feriu os olhos do estrangeiro,

mas a verdade é que ele os tinha muito arregalados e que acabara de

acordar; levantando-se de um salto, ele se aproximou devagar da

cortina, mas a jovem se fora, a luminosidade desaparecera; as flores

já não brilhavam, embora tivessem o ótimo aspecto de sempre; a
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porta estava entreaberta e do âmago da casa vinha uma música tão

maravilhosa, tão suave, que o ouvinte era invadido por pensamentos

delicados. Parecia um encantamento, mas quem viveria ali? E onde

ficaria a porta de entrada? Todo o andar térreo era ocupado por lojas,

uma ao lado da outra, não era possível que para entrar para a

residência, em cima, fosse necessário passar sempre por alguma

delas.

Em uma tarde o estrangeiro estava sentado em seu balcão

enquanto atrás dele, no interior do quarto, queimava uma vela, de

modo que era muito natural que sua sombra fosse parar do outro

lado da rua, na parede da casa do vizinho da frente; com efeito, lá

estava ela, sentada entre as flores do balcão; e sempre que o

estrangeiro se movia, sua sombra também se movia, porque era

assim que ela sempre se comportava.

“Acho que minha sombra é o único ser vivo que se avista por

lá!”, disse o sábio. “Veja com que elegância está sentado no meio das

flores, com a porta entreaberta! Agora... A sombra bem que poderia

ser mais esperta e entrar na casa para dar uma olhada e depois vir

me contar o que viu! Vamos, faça alguma coisa útil!”, disse ele,

brincando. “Faça-me o favor de se introduzir na casa! E então?! Vai

entrar ou não vai entrar?”, insistiu ele com um aceno, e a sombra

acenou também. “Entre de uma vez, mas não vá desaparecer”, disse

o estrangeiro, levantando-se, e sua sombra no balcão da casa do

vizinho da frente se levantou também; o estrangeiro se virou, e sua

sombra também se virou; e se houvesse alguém prestando atenção

na cena, teria visto claramente a sombra entrar pela porta

entreaberta do balcão da casa do vizinho da frente no exato instante

em que o estrangeiro entrava em seu quarto e deixava a longa

cortina voltar para o lugar.

Na manhã seguinte o sábio saiu para tomar café e ler os

jornais. “Mas o que é isso?”, exclamou, ao sair para o sol. “Estou sem
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sombra! Quer dizer que ela entrou mesmo na casa ontem à noite e

não saiu mais; que problema eu fui arranjar!”

Aquilo o deixou tão agastado: não tanto por causa do

desaparecimento da sombra, e sim porque conhecia uma história

sobre um homem sem sombra muito divulgada nas terras frias de

onde vinha, e se por acaso chegasse lá contando a sua, todo mundo

iria dizer que estava imitando a outra, coisa que ele não queria de

jeito nenhum. Diante disso, resolveu que não tocaria no assunto, e foi

uma decisão muito acertada.

À noite o sábio saiu novamente para seu balcão, depois de

posicionar a vela corretamente atrás de si, pois sabia que as sombras

sempre desejam ter seus senhores como telas, mas não conseguiu

atraí-la; fez-se pequeno, fez-se grande, mas nenhuma sombra

apareceu! Chegou a falar “Ei! Ei!”, mas não adiantou nada.

Era desmoralizante, mas nas terras quentes tudo cresce de

maneira desordenada; passados oito dias ele observou, para sua

grande satisfação, que uma nova sombra havia começado a crescer

de suas pernas sempre que ele saía para o sol. A raiz devia ter ficado

enterrada. Passadas três semanas, já adquirira uma sombra bastante

adequada, a qual, quando ele rumou novamente para as terras do

norte, continuou crescendo sem parar durante a viagem, de tal modo

que no fim estava tão comprida e tão grande que com metade dela já

seria mais do que suficiente.

E assim o sábio voltou para sua terra e escreveu livros sobre o

que era verdade no mundo e sobre o que era bom e sobre o que era

belo, e passaram-se dias, a passaram-se anos, e passaram-se muitos

anos.

Uma noite ele estava em seu quarto e alguém bateu

suavemente à porta.

“Entre!”, disse, mas ninguém entrou; quando ele foi abrir a

porta, viu diante de si uma pessoa tão extraordinariamente magra
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que o deixou perturbado. No mais, vestia-se com muita elegância,

devia ser um homem distinto.

“Com quem tenho a honra de falar?”, perguntou o sábio.

“Bem que eu estava imaginando que o senhor não iria me

reconhecer!”, disse o homem distinto. “Hoje em dia tenho tanto

corpo, cheguei mesmo a adquirir carne e vestimentas. Imagino que

jamais lhe tenha passado pela cabeça ver-me assim tão próspero.

Então o senhor não reconhece sua antiga sombra? Sim, vejo que o

senhor não acreditava que eu pudesse voltar para casa algum dia. As

coisas correram muito bem para mim desde a última vez que

estivemos juntos, fui muito bem-sucedido, de todos os pontos de

vista! Se for o caso de eu comprar minha liberdade, tenho os meios

para tal!” Dizendo isso, sacudiu um punhado de valiosos selos

pendurados à corrente de seu relógio e enfiou a mão na grossa

corrente de ouro que lhe pendia do pescoço. Todos os seus dedos

cintilaram com anéis de diamantes! E todos eles, pedras sem jaça.

“Não consigo me refazer de minha surpresa!”, disse o sábio. “O

que está acontecendo aqui?!”

“De fato, coisa simples não é!”, disse a sombra. “Mas o senhor

mesmo tampouco se conta entre os simples e eu, como o senhor

sabe muito bem, desde criança sigo suas pegadas. Nem bem o

senhor concluiu que eu estava preparado para sair sozinho mundo

afora, segui meu próprio rumo; minha situação atual é das mais

estupendas, mas fui tomado por uma espécie de nostalgia, um desejo

de voltar a vê-lo pelo menos uma vez antes de sua morte, pois mais

dia, menos dia o senhor vai morrer! Além disso, eu também queria

rever estas terras, pois é fato que sempre nos sentimos ligados à

pátria-mãe! Sei que o senhor obteve uma outra sombra. Devo pagar-

lhe, ou pagar-lhes, alguma coisa? Faça-me o favor de dizer!”

“Mas então é mesmo você!”, disse o sábio. “Que coisa

extraordinária! Eu jamais teria acreditado que nossa antiga sombra

pudesse reaparecer sob a forma de ser humano!”
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“Diga-me quanto lhe devo!”, disse a sombra. “Não quero

permanecer em débito.”

“Como você pode falar desse modo?”, exclamou o sábio. “A que

dívida se refere? Sinta-se inteiramente livre! Sua felicidade me dá

imensa alegria. Sente-se, velho amigo, e me conte um pouco como

as coisas se passaram e o que você viu na casa do nosso vizinho das

terras quentes!”

“Sim, já lhe contarei tudo”, disse a sombra, sentando-se, “mas

o senhor terá de me prometer que jamais revelará a ninguém aqui na

cidade, onde quer que possa encontrar-me, que um dia fui sua

sombra! Tenho a intenção de ficar noivo; meus meios me permitem

manter até mais de uma família!”

“Pode ficar sossegado!”, disse o sábio. “Jamais direi a ninguém

quem você realmente é! Aperte a minha mão! Dou-lhe minha palavra

de honra.”

“Palavra de sombra!”, disse a sombra, que não podia dizer

outra coisa.

Era notável, aliás, até que ponto aquela sombra era um ser

humano; toda vestida de negro, envergando as mais elegantes

vestimentas negras que se podiam encontrar, botas de verniz e

chapéu dobrável, de modo a virar apenas copa e aba; e isso sem

falar no que já sabemos que possuía: selos, corrente de ouro e anéis

de diamante; sim, a sombra estava extraordinariamente bem vestida,

e era somente esse fato que a transformava num verdadeiro ser

humano.

“Agora vou lhe contar minhas aventuras!”, disse a sombra,

apoiando as pernas munidas das botas de verniz com quanta força

pôde sobre o braço da nova sombra do sábio, que estava deitada aos

pés dele como um cachorrinho poodle. Talvez tivesse feito isso por

arrogância, talvez para imobilizar a outra; e a sombra prostrada se

manteve perfeitamente quieta e tranqüila para poder ouvir a história;
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ela bem que queria saber o que era preciso fazer para soltar-se e

igualar-se a seu próprio senhor.

“O senhor sabe quem morava na casa do outro lado da rua?”,

perguntou a sombra. “Era a figura mais encantadora deste mundo, a

Poesia! Passei três semanas lá, e foi como se tivesse vivido três mil

anos e lido toda a poesia e todos os textos jamais escritos. É o que

lhe digo e atesto. Tudo vi e tudo sei!”

“A Poesia!”, gritou o sábio. “Sim! Sim! Acontece muitas vezes

de ela ser uma eremita nas cidades grandes! A Poesia!É verdade, eu

a avistei por um curto instante, mas o sono obnubilou meus olhos!Ela

estava no balcão e brilhava tanto que parecia a Estrela do Norte!

Conte-me, conte-me! Você estava no balcão, depois entrou porta

adentro e viu...!”

“Entrei, e me vi na antecâmara!”, disse a sombra. “E o senhor

permaneceu sentado, olhando na direção da antecâmara. Não havia

vela alguma, só uma espécie de penumbra, mas em seguida abria-se

uma série de portas escancaradas, uma depois da outra, formando

uma longa sucessão de aposentos e salões, estes sim profusamente

iluminados. Eu teria sido fulminado por toda aquela luz se tivesse me

precipitado até a donzela; mas avancei com prudência, dei-me

tempo, que é o que devemos fazer!”

“E o que você viu?”, perguntou o sábio.

“Vi todas as coisas, e pretendo contar ao senhor o que vi,

mas... não se trata de orgulho da minha parte, mas... em minha

qualidade de ser livre e com os meios de que disponho, sem falar em

minha excelente posição, em minha situação confortável... eu lhe

pediria que me desse o tratamento de ‘senhor’!”

“Peço-lhe que me perdoe!”, disse o sábio. “São os velhos

hábitos que se aferram. O senhor tem toda a razão! Não se preocupe,

tratarei de lembrar-me! Mas, por favor, agora me conte tudo o que

viu!”

“Sim, tudo!”, declarou a sombra. “Pois tudo vi, e tudo sei!”
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“Qual era o aspecto dos aposentos mais íntimos?”, perguntou o

sábio. “Tinham o frescor da floresta? Lembravam a santidade da

igreja? Essas salas íntimas eram como um claro céu estrelado quando

o contemplamos das mais altas montanhas?”

“Tudo isso ao mesmo tempo!”, respondeu a sombra. “Na

verdade, não entrei até a parte mais interna, fiquei no aposento da

frente, na penumbra, mas estava muito bem posicionado e tudo vi,

tudo sei! Estive na corte da Poesia, na antecâmara.”

“Mas o que o senhor viu? Todos os deuses da Antiguidade

andavam pelos vastos salões? Os velhos heróis travavam combate?

Crianças gentis brincavam e contavam seus sonhos?”

“Estou lhe dizendo que estive lá, e o senhor pode imaginar que

vi todas as coisas que havia para ver! Se o senhor tivesse estado lá,

não teria se transformado em homem, mas foi o que aconteceu

comigo! E em pouco tempo aprendi a conhecer minha natureza mais

íntima, minhas características inatas, meu parentesco com a Poesia.

Na época em que eu vivia com o senhor, não pensava nessas coisas,

mas, como o senhor bem sabe, toda vez que o sol nascia ou se punha

eu ficava fantasticamente grande; com efeito, à luz do luar eu quase

ficava mais nítido do que o senhor; naquele tempo eu não

compreendia minha natureza; naquela antecâmara é que tudo se

desvendou pra mim! Eu me transformei em homem! Saí de lá

amadurecido, mas o senhor já não se encontrava nas terras quentes;

como homem, eu me envergonhava de andar com aquele aspecto.

Precisava de botas, de vestimentas, de todo aquele verniz de homem

que caracteriza um homem como tal! Saí dali, sim, digo-lhe que saí

dali, mas por favor não divulgue o que lhe conto, saí dali diretamente

para debaixo da saia da mulher que vendia bolos, me escondi debaixo

da saia dela; ela nem desconfiava de que escondia tudo aquilo; eu só

saía de lá à noite; corria pelas ruas à luz do luar; encostava-me nas

paredes para sentir aquele delicioso roçar em minhas costas! Corria

para cá, corria para lá, espiava para dentro das janelas mais altas,
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para dentro das salas, por sobre os telhados, observava todos os

lugares que ninguém mais conseguia ver e via o que ninguém mais

via, o que não era para ser visto por ninguém! Basicamente, nosso

mundo é um mundo muito baixo! Eu nunca teria querido ser homem,

não fosse a crença tão amplamente difundida de que ser homem é

uma coisa excelente! Vi as coisas mais impensáveis acontecerem

entre as mulheres, entre os homens, entre os pais e entre as doces e

admiráveis crianças. Vi”, continuou a sombra, “o que homem algum

deveria conhecer, mas que todos, invariavelmente, dariam qualquer

coisa para saber, ou seja, os pecados do vizinho. Se eu tivesse

escrito um jornal, todos gostariam de lê-lo! Mas eu escrevia

diretamente para a pessoa envolvida e todas as cidades por onde eu

passava eram tomadas pelo pânico. Todos ficaram com tanto medo

de mim! E todos tinham uma estima incomensurável por mim! Os

professores fizeram de mim um professor, os alfaiates me deram

roupas novas. Fiquei muito bem abastecido. Os moedeiros cunharam

moedas para mim e as mulheres disseram que eu era lindo! Foi assim

que me transformei no homem que sou! E agora preciso me

despedir; aqui está meu cartão, moro na calçada do sol e estou

sempre em casa quando chove!” E, dizendo isso, a sombra se retirou.

“Que acontecimento extraordinário!”, disse o sábio.

Dias e anos se passaram, e a sombra voltou.

“Como vão as coisas?”, perguntou ela.

“Nem me pergunte!”, respondeu o sábio. “Escrevo sobre a

verdade a sobre o bem e sobre o belo, mas ninguém se interessa por

esse tipo de coisa. Estou verdadeiramente desesperado, são coisas

tão importantes para mim...”

“Pois para mim não!”, disse a sombra. “Estou engordando, e é

unicamente com isso que deveríamos nos preocupar! É que o senhor

não entende as coisas deste mundo, vai acabar mal. Está precisando

viajar! No próximo verão, farei uma viagem. O senhor gostaria de

viajar comigo? Bem que eu gostaria de ter um companheiro de
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viagem! Aceitaria viajar comigo como minha sombra? Para mim, será

uma grande satisfação tê-lo ao meu lado. Faço questão de pagar suas

despesas!”

“Que proposta extraordinária!”, disse o sábio.

“Depende do ponto de vista!”, disse a sombra. “Viajar vai lhe

fazer bem! Se aceitar ser minha sombra, não precisará pagar por

coisa nenhuma durante toda a viagem.”

“Mas seria muita loucura!”, disse o sábio.

“Contudo, assim é o mundo e assim ele continuará sendo!”,

disse a sombra, e se retirou.

As coisas estavam verdadeiramente complicadas para o sábio;

o sofrimento e o desgosto seguiam-no por todo lado e tudo o que ele

dissesse sobre a verdade e sobre o bem e sobre o belo não

significava mais para a maioria das pessoas do que uma rosa para

uma vaca! No fim, ele acabou ficando gravemente enfermo.

“O senhor está parecendo uma sombra!”, diziam-lhe todos, e o

sábio estremecia, pois era exatamente o que estava pensando.

“Uma temporada numa estação de águas certamente lhe faria

muito bem!”, disse a sombra, que fora visitá-lo. “Não há coisa

melhor! Vou levá-lo em nome de nossa antiga amizade; pago a

viagem e o senhor escreve um relato, e assim me distraio um pouco

durante o trajeto! Também eu preciso de um tratamento com as

águas termais: minha barba não está crescendo tanto quanto deveria

e isso é uma forma de doença, pois ter barba é uma necessidade!

Faça-me o favor de ser razoável e aceite meu convite! Viajamos

como dois bons amigos!”

E assim foi feito; a sombra era o amo e o amo era a sombra; os

dois viajaram juntos de carruagem, a cavalo e a pé, lado a lado ou

um na frente e o outro atrás, ao sabor da posição do sol; a sombra

estava sempre querendo ocupar o lugar do amo; e o sábio não se

incomodava nem um pouco com isso; tinha um ótimo coração, era

um homem amável e doce, e por isso um dia disse à sombra:
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“Já que agora somos companheiros de viagem, como somos, e

já que antes disso crescemos juntos desde a mais tenra infância, não

lhe parece que seria o caso de fazermos um brinde à nossa amizade e

abandonarmos o tratamento formal de ‘senhor’? Acho que seria mais

íntimo, não lhe parece?”

“Vamos pensar um pouco em sua proposta!”, disse a sombra,

que agora era o verdadeiro amo. “Sua ponderação é muito franca e

bem-intencionada, por isso serei igualmente franco e bem-

intencionado. O senhor, como sábio, certamente não ignora a que

ponto é surpreendente a natureza humana. Algumas pessoas não

conseguem nem encostar a mão em papel pardo que logo se sentem

mal; outras ficam com o corpo inteiro abalado quando alguém

fricciona alguma coisa aguda em uma vidraça; sou tomado por

sensação semelhante ao ouvi-lo tratar-me de ‘você’, é como se

estivesse sendo empurrado de encontro à terra, tal como acontecia

em minha primeira permanência ao seu lado. Como o senhor vê,

trata-se de uma sensação, e não de orgulho; não posso permitir que

me chame de ‘você’, mas de minha parte terei muito prazer em

chamá-lo de ‘você’, de modo a realizar seu desejo pelo menos em

parte!”

E assim a sombra passou a chamar o antigo amo de “você”.

“É insensato, isso de eu chamá-lo de ‘senhor’ e ele a mim de

‘você’”, pensava o sábio, sem ter como alterar a situação.

E assim os dois chegaram a uma estação de águas onde havia

vários estrangeiros, entre eles a linda filha de um rei, que sofria da

enfermidade de ver tudo bem demais, o que era, claro, muito

preocupante.

Na mesma hora a moça percebeu que aquele que acabara de

chegar era uma pessoa totalmente diferente das outras que estavam

ali: “Ele está aqui para fazer sua barba crescer, dizem, mas vejo que

a razão verdadeira é o fato de que não projeta nenhuma sombra”.
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“Vossa Alteza Real deve estar melhorando!”, disse a sombra.

“Sei que seu mal é ver bem demais, mas isso acabou, a senhora está

curada! A verdade é que tenho uma sombra muito pouco

convencional. A senhora não está vendo aquela pessoa que anda

sempre ao meu lado? Outras pessoas têm sombras comuns, mas eu

não gosto de coisas comuns. Muitas vezes acontece de gastarmos

mais com a libré de nossos empregados do que com nossos próprios

trajes, e eu permiti que minha sombra se transformasse em homem!

É isso mesmo, a senhora pode observar que cheguei ao ponto de dar-

lhe uma sombra. É uma coisa muito onerosa, mas faço questão de ter

coisas de qualidade!”

“O quê?”, pensou a princesa. “Será possível que eu tenha me

curado? Esta estação de águas é verdadeiramente de primeira

categoria! Nos tempos que correm, a água tem de fato poderes

extraordinários. Mas não vou partir ainda; agora é que as coisas

estão ficando divertidas. Aquele estrangeiro me agrada

sobremaneira. Espero, pelo menos, que a barba dele não cresça,

porque se crescer, ele vai embora!”

À noite, no grande salão de bailes, a filha do rei dançou com a

sombra. Ela era leve, mas a sombra era ainda mais leve; a jovem

jamais dançara com parceiro como aquele. A princesa contou à

sombra de que país tinha vindo e a sombra conhecia seu país, já

estivera lá, mas num momento em que ela não estava em casa, e

espiara pelas janelas mais altas e pelas janelas mais baixas, vira de

tudo um pouco, e desse modo teve condições de responder às

perguntas da filha do rei e dar-lhe informações que a deixaram

boquiaberta; aquela devia ser a pessoa mais bem informada do

mundo! A princesa desenvolveu um respeito imenso pelas coisas que

a sombra sabia, e quando os dois dançaram juntos novamente a

princesa se apaixonou, e a sombra imediatamente percebeu, pois o

olhar da princesa parecia atravessá-la. E assim os dois dançaram

juntos mais uma vez e a princesa esteve a ponto de declarar-se, mas
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era muito ponderada, pensava em seu país e em seu reino e nas

muitas pessoas sobre as quais haveria de reinar. “Sábio ele é, e isso

é bom!”, pensou a moça consigo mesma. “Além disso, é excelente

dançarino, o que também é ótimo. Mas será que possui uma base

cultural sólida? Isso é igualmente muito importante. Será preciso

avaliá-lo com rigor.” Com isso, começou a interrogá-lo sobre algumas

questões particularmente difíceis, questões para as quais nem ela

mesma tinha resposta, e a sombra ficou com uma expressão muito

estranha no rosto.

“Para esta questão, o senhor não tem resposta!”, disse a filha

do rei.

“Mas se são coisas que aprendi quando criança!”, disse a

sombra. “acredito que até minha sombra, que lá está, perto da porta,

sabe responder!”

“Sua sombra!?”, estranhou a princesa. “Isso seria

verdadeiramente extraordinário!”

“Bem, não estou cem por cento certo de que ela saiba!”, disse a

sombra. “Contudo acredito que sim, pois faz muitos anos que me

segue e me escuta... Acredito que sim! Mas permita-me Vossa Alteza

Real uma advertência: veja que minha sombra tem tanto orgulho de

fazer-se passar por homem que para que apresente boa disposição –

e será necessário que seja assim, para que tenha condições de

responder adequadamente – será preciso que a trate como se fosse

de fato um homem.”

“Quanto a isso, não há problema!”, disse a filha do rei.

E então ela se dirigiu ao sábio, que estava junto à porta, e

conversou com ele sobre o sol e sobre a lua e sobre os homens tanto

por fora como por dentro, e ele respondeu muito bem e com muita

propriedade.

“Que homem deve ser aquele, para ter uma sombra assim!”,

pensou ela. “Será uma verdadeira benção para o meu povo e para o
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meu reino que eu o escolha para consorte; e é exatamente isso o que

eu vou fazer!”

E em pouco tempo os dois chegaram a um entendimento, a

filha do rei e a sombra, só que ninguém deveria saber a respeito

enquanto ela não estivesse de volta ao seu próprio reino.

“Ninguém saberá, nem mesmo minha sombra!”, disse a

sombra, que tinha boas razões para dizer isso.

E assim eles chegaram às terras sobre as quais reinava a filha

do rei quando não estava viajando.

“Ouça, meu caro amigo!”, disse a sombra ao sábio, “agora que

sou a mais feliz e poderosa das pessoas, quero fazer alguma coisa

especial por você! Você viverá para sempre ao meu lado no castelo,

viajará comigo em minha carruagem real e terá centenas de milhares

de moedas por ano; em troca, deverá aceitar que todos, sem

exceção, o chamem de sombra; jamais deverá revelar que um dia foi

um homem, e uma vez por ano, quando eu me sentar ao sol no

balcão e permitir que todo o povo me veja, deverá prostrar-se a

meus pés como se fosse mesmo uma sombra! Sabia que vou me

casar com a filha do rei, e que o casamento terá lugar hoje à noite!”

“Não, isso é completamente insano!”, disse o sábio. “Não

quero, não aceito! Isso seria enganar o país inteiro e a filha do rei

também! Revelarei tudo! Direi que sou um homem e que você é uma

sombra, direi que você é uma sombra que usa roupas, só isso!”

“Ninguém vai acreditar!”, disse a sombra. “Comporte-se, do

contrário eu chamo a guarda!”

“Vou imediatamente falar com a filha do rei!”, disse o sábio.

“Mas eu vou primeiro!”, disse a sombra, “e você vai para a

prisão!”

E foi exatamente para onde ele foi, pois as sentinelas

obedeceram às ordens do homem com quem sabiam que a princesa

ia se casar.
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“Você está trêmulo!”, disse a princesa, quando a sombra se

aproximou dela. “Aconteceu alguma coisa? Não vá adoecer logo na

noite do nosso casamento!”

“Tive a mais terrível das experiências!”, disse a sombra.

“Imagine só... Claro, o cérebro de uma pobre sombra não agüenta

grande coisa! Imagine que minha sombra enlouqueceu! Pensa que é

um homem e que eu... Imagine só... Que eu é que sou a sombra!”

“Que horror!”, disse a princesa. “Espero que pelo menos ela

esteja bem trancafiada!”

“E está mesmo. Temo que jamais recupere a razão.”

“Pobre sombra!”, disse a princesa. “Tão infeliz! Seria uma

verdadeira boa ação libertá-la dessa minúscula vida que tem. Na

verdade, agora que penso nisso, acredito que será necessário acabar

discretamente com ela.”

“É uma solução muito severa! Serviu-me tão fielmente!”, disse

a sombra, soltando uma espécie de suspiro.

“Quanta nobreza em seu caráter!”, disse a filha do rei.

À noite a cidade inteira se iluminou, os canhões fizeram bum! e

os soldados apresentaram armas. Foi um casamento e tanto! A filha

do rei e a sombra saíram para o balcão para que os súditos pudessem

vê-los e os saudassem com um último “Viva!”.

O sábio não ouviu nada disso, pois já perdera a vida.
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