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RESUMO

Para Jung, o ser humano já nasce com uma tendência a se transformar no

que realmente é – realizar o si-mesmo. A isto chamou processo de individuação.

Em um contexto arteterapêutico, facilita-se este processo através do uso de

materiais expressivos, fazendo com que o indivíduo entre em contato com essa

potencialidade inconsciente, gerando imagens que fornecem uma cartografia desse

processo.

O objetivo deste trabalho é o de observar como a imagem mítica da valquíria

funcionou como um estímulo gerador e foi sendo trabalhada e compreendida ao

longo de um processo símbólico, propiciando auto-conhecimento e consequente

empoderamento.

Palavras-chave: arteterapia – jornada da heroína – valquíria – feminino – processo

de individuação.



ABSTRACT

According to Jung, the human being is born with an inclination to become who

he or she really is – the self-realization. He called it individuation. In an art-therapy

context this process is facilitated by the use of expressive materials, leading the

individual to contact this unconscious potentiality, creating images that provide us a

cartography of this process.

The aim of this paper is to observe how the mythic image of the valkyrie

worked as a stimulus and was developed and understood in a symbolic process,

providing self-knowledge and empowerment.

Key-words: art-therapy – heroine’s journey – valkyrie – feminine – individuation.
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APRESENTAÇÃO

A mitologia germânica sempre foi fonte de grande fascínio para mim. Sendo

fruto de uma geração que se deparava direta ou indiretamente com algumas de suas

imagens em desenhos animados, quadrinhos e literatura para dizer o mínimo (o que

dizer de alguém que passou a adolescência jogando RPG, lendo revistas do Thor e

“O Senhor dos Anéis”?), estive sempre, de alguma forma, em contato com essas

imagens, que passaram a surgir também em sonhos, o que me motivou a estudar

ainda mais sobre o tema.

Ora, sendo também uma apreciadora de ópera (e cantora lírica nas horas

vagas), tomar conhecimento da obra de Wagner sobre um mito fundamental era

uma questão de tempo. Ainda assim foi necessária uma fase de latência até que um

dos personagens, a saber, Brünnhilde, se colocasse como um enigma para mim.

Inicialmente ela surgiu apena como a figura da Valquíria, a partir de um outro sonho,

plasmando-se em personagem de um romance, escrito por mim. Além disso, a

imagem da Valquíria também se colocou como questão de estudo, tendo sido citada

na monografia de conclusão de curso da Pós Graduação em Psicologia Junguiana,

e se tornando objeto de estudo mais aprofundado em um projeto de doutorado em

literatura comparada, que não foi aceito.

Agora percebo que o estudo sobre a figura arquetípica da Valquíria enquanto

heroína só poderia ser trabalhado por mim a partir do ponto de vista da Arteterapia,

especificamente de abordagem junguiana, uma vez que a partir de seus

pressupostos podemos contemplar não apenas aspectos teóricos, mas também

observar como essa imagem arquetípica pode funcionar como catalisadora de um

processo de transformação pessoal, expresso em diversas formas de produção

artística.
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INTRODUÇÃO

Imagem 1 – A valquíria

Disponível em: http://www.howarddavidjohnson.com/Die%20Walkurie!%20(The%20Valkyrie).jpg)

Torna-te quem tu és.
F. Nietzsche

A frase de Nietzsche soa ao mesmo tempo como um imperativo, mas também

como um grande desafio. Afinal, tornar-se quem realmente se é esbarra, muitas

vezes, no ponto nodal de não se ter consciência sobre quem se é. O processo, no

entanto, não para a despeito disso, antes, encontra-se em constante movimento

desde o momento em que nascemos, podendo levar a níveis diversos de

desenvolvimento, ao longo de um tempo imensurável. A esse processo, Jung deu o

nome de processo de individuação, e a terapia viria a auxiliá-lo, no sentido em que

ajudaria a produzir uma opus contra naturam, transformando matéria amorfa em

ouro, acessando conteúdos do inconsciente, trazendo-os para a consciência –

símbolos que terminam por oferecer quais caminhos seguir.
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Nesse contexto, o que se dizer de um processo terapêutico que trabalha com

símbolos, ou melhor dizendo, que os produz através do fazer artístico? Essa é a

proposta da arteterapia. E se, dentro desse contexto, for considerado um símbolo

especificamente?

Assim posto, questiona-se de que forma um mito, a saber, o das valquírias,

poderia ser utilizado em contexto arteterapêutico. Destarte, o presente estudo, que

foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de modelos

bibliográficos de pesquisa, teve por objetivo analisar como a imagem arquetípica da

valquíria pode funcionar como estímulo gerador, facilitando a criação de uma série

de produções artísticas (escrita criativa, imagens e uma esquete de teatro) que

acredita-se fornecer uma espécie de cartografia do que Jung chamou de processo

de individuação.

Neste sentido, o primeiro capítulo tem como objetivo delimitar o conceito de

arteterapia, examinando como a produção de imagens nesse contexto facilita o

acesso a conteúdos do inconsciente. Além disso, serão abordados alguns conceitos

junguianos pertinentes a este estudo como arquétipos, inconsciente coletivo e

processo de individuação.

No segundo capítulo, serão estudadas algumas questões referentes ao mito,

visando a uma delimitação de seu conceito, e a forma como este pode ser utilizado

de maneira a auxiliar o processo terapêutico. Uma vez abordadas estas questões,

será observado o monomito do herói, conforme proposto por Campbell (2007) e a

jornada da heroína, conforme proposta por Murdock (1990), uma vez que estão

estritamente relacionados à serie de produções artísticas que serão observadas

nessa monografia.

No terceiro capítulo, será dada atenção à imagem da valquíria, considerando

seu aspecto mitológico, como narrado nos textos antigos e na ópera, bem como será

traçado um breve painel de seu conteúdo arquetípico. No quarto capítulo, serão

observadas as produções artísticas em contexto arteterapêutico que surgiram tendo

a imagem da valquíria como estímulo, analisando o que foi trabalhado através do

percurso.

Espera-se, ao fim da monografia, oferecer um retrato de como a imagem da

valquíria pode servir de estimulo para a produção de outras imagens em contexto

arteterapêutico com mulheres, especialmente as que se encontram em uma situação

de identificação com a imagem da “filha do pai”, ou que estejam já quebrando este
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ciclo. É claro que um símbolo não se esgota em uma única análise, nem pode-se

almejar isso. Entretanto ele pode ser utilizado de outras tantas formas, despertando

outros processos, sendo este apenas um exemplo, cabendo ressaltar que o

processo prossegue enquanto se estiver vivo.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Uma vez que o objetivo deste trabalho é o de estudar como a imagem

arquetípica da valquíria pode catalisar um processo de individuação feminino a ser

trabalhado à luz da arteterapia, torna-se necessário, portanto, delimitar bem tais

conceitos, a saber, o de arteterapia e processo de individuação, além de outros

conceitos junguianos relacionados aos temas.

Imagem 2 – Arteterapia

Disponível em: http://artemisiaarteterapia.com.br

1.1 - O QUE É ARTETERAPIA?

Definir arteterapia não é uma tarefa fácil por vários motivos. O primeiro deles,

segundo Philippini (2013), é que existem muitas formas de defini-la, e escolher seria

restringir. Além disso, trata-se de um campo multifacetado (RUBIN, 1999),

construído na confluência de muitos saberes (Philippini,2013). Neste trabalho, serão

oferecidas algumas visões possíveis, no intuito de fornecer uma visão mais ampla

do que seja a arteterapia, com a certeza, no entanto, de que não será possível

esgotar todas as definições já propostas.

Uma primeira definição possível busca dar conta da questão da união entre

arte e terapia. Citando Ulman, Rubin oferece uma visão da Arteterapia a partir da

união de arte e terapia, ressaltando que esta deve se manter fiel aos dois campos,
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definindo terapia por “procedimentos planejados para assistir mudanças favoráveis

na personalidade e na vida que ultrapassarão a própria sessão” (RUBIN, 1999, p.

25)1 e arte como “meios de descobrir ambos self e o mundo , e de estabelecer uma

relação entre os dois”, acrescentando ainda a noção de um ponto de encontro entre

o mundo interno e externo. Assim sendo, o objeto da arte deve ser terapêutico, o

que inclui tanto avaliação quanto tratamento.

Philippini oferece uma outra definição possível, qual seja:

[...] considerá-la como processo terapêutico, que ocorre por meio da
utilização de modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas
utilizadas configurarão uma produção simbólica, concretizada, em inúmeras
possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes, etc. Esta
materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de significado
às informações provenientes de níveis muito profundos da psique que
pouco a pouco serão apreendidos pela consciência. (2013, p. 11)

Ainda tentando definir Arteterapia a partir de seus objetivos e de sua

dinâmica, Diniz (2015) acrescenta que, fornecendo suportes materiais adequados, a

arteterapia possibilita tornar visível o que é invisível, expressando o campo

simbólico. Desta forma, este processo colabora com a compreensão e a resolução

de estados objetivos conflitados, favorecendo a estruturação e expansão da

personalidade através da criação.

Trata-se, portanto, basicamente, de uma terapia através da arte, sendo esta

compreendida como processo expressivo, da forma mais ampla que se puder

concebê-lo, ou seja, sem abordar questões particulares de ordem estética, técnica

ou acadêmica, assim como vínculos do processo criativo a qualquer escola artística

(PHILLIPINI, 2013). A respeito disso, mais especificamente, pode-se recorrer aos

registros da AATA (Associação Americana de Arteterapia – 2003), onde encontra-se

que:

a Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças,
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor
com sintomas, stress e experiências traumáticas, desenvolver recursos

1 Livre tradução da autora.
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físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico. (AATA apud PHILIPPINI 2013, p. 11)

Desta forma, a arteterapia pode ser utilizada como produtivo processo

terapêutico em hospitais, clínicas, consultórios, escolas, empresas, em grupos de

características diversas e faixas etárias distintas. É, portanto, aplicada no contexto

de uma relação profissional tanto por pessoas que experienciam doenças, traumas

ou dificuldades na vida, como por pessoas que buscam desenvolvimento pessoal.

Este processo é facilitado pela figura do Arteterapeuta , que é um profissional

com treinamento tanto em arte quanto em terapia, e que tem conhecimento sobre

desenvolvimento humano, teorias psicológicas, práticas clínicas, tradições

espirituais, multiculturais e artísticas e sobre o potencial curativo da arte. No Brasil, a

Arteterapia foi incluída no Código Brasileiro de Ocupações (CBO) em janeiro de

2013, no grupo das Terapias Criativas, com o número de registro 2263-10.

Mas qual é a origem da Arteterapia? Na busca de suas origens, é possível

voltar há cerca de 50 anos atrás, quando Florence Cane, Margareth Naumburg e

Edith Kramer, nos EUA, Adrian Hill, na Inglaterra, e Nise da Silveira e Ulisses

Pernambucano, no Brasil, começaram a se utilizar da arte de maneira terapêutica.

Apesar do termo arteterapia ter sido usado pela primeira vez no século XX, o

uso da arte de maneira terapêutica remonta a tempos imemoriais. Em Cartografias

da Coragem (2013), Philippini diz que já por volta do século V, na Grécia Antiga,

mais especificamente em Epidauro, centro de cura dedicado ao deus Asclépio, os

indivíduos enfermos assistiam a apresentações teatrais e musicais, contemplavam

manifestações artísticas diversas, para depois, à noite, recolherem-se para a prática

da incubação, quando receberiam um sonho revelador que conteria uma chave para

transformar a situação que havia gerado a doença. Caminhando ainda mais

retroativamente, é possível observar as pinturas nas paredes das cavernas, que já

configurariam “uma ponte expressiva entre o dentro e o fora, entre um espaço

protegido e interno, para o mundo além, pleno de perigos, desafios e adversidades”

(PHILLIPINI, 2013, p. 12).

Ainda sobre esse aspecto, Diniz acrescenta:

Muito antes do homem escrever, desenhava. A arte sempre foi uma função
estruturante da consciência. Ao desenhar os bisões na caverna, por
exemplo, o homem já vivia a formação estruturante da consciência. As
mãos que marcavam as cavernas pré-históricas já podem ser
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compreendidas como uma vivência de identidade. A arte, como a
compreendemos, tem uma fundamental importância na trajetória humana,
auxiliando o homem a estruturar seu ‘eu’, a lidar com seus medos, dúvidas
e perplexidades frente ao desconhecido (DINIZ,2015)2

Desta forma, a arte vem sendo usada de maneira terapêutica ao longo dos

séculos uma vez que, segundo Rubin (1999), é intrinsecamente curativa por muitas

razões, dentre as quais é possível citar a descarga de tensões, a experiência de

liberdade com disciplina, a representação de pensamentos proibidos, a visualização

do invisível e a expressão de ideias que são difíceis ou impossíveis de serem

colocadas em palavras. Ainda a respeito disso, cabe ressaltar que, segundo a

mesma autora, quando alguém entalhava imagens de deidades de fertilidade, ou

pintava um sarcófago com símbolos que protegeriam o morto no pós-vida, ou fazia

mandalas no Tibet, ou fazia fetiches mágicos, estaria se utilizando da força criadora

do inconsciente, presente em todos os seres humanos, não apenas nas mentes

mais primitivas mas em todos nós, não apenas quando somos crianças mas

eternamente, em uma parte não acessível ao pensamento racional.

Apesar dessas origens, Rubin ainda acrescenta que não teríamos descoberto

tantas formas de usar a arte em, para e como terapia se não fosse o fascínio

causado pelo conceito de inconsciente, trabalhado principalmente por Freud e Jung

entre o final do século XIX e início do século XX, como também nos romances de

James Joyce e a poesia dos poetas simbolistas franceses.

Quanto ao trabalho dos dois pensadores no que diz respeito à relação entre

inconsciente e arte, Freud chegou a escrever alguns textos como em O delírio e os

sonhos na Gradiva de Jensen (1907)3, Leonardo da Vinci e uma lembrança da

sua infância (1910), e O estranho4 (1919) – todos eles analisando a obra em

questão. É possível ainda citar as noções de sublimação e a arte como aspecto

importante no processo civilizatório, conforme proposto em Mal Estar na Civilização

(1930). Entretanto, Freud não fala da arte enquanto facilitador da terapia.

Enquanto isso, Jung, médico suíço que colaborou com Freud inicialmente,

mas que dele se distanciou por divergências teóricas – e na teoria do qual baseia-se

este trabalho – escreveu sobre a arte e o inconsciente de outra maneira.

2 http://www.ligiadiniz.com/htm/publicacoes.htm (Acessado em 12/06/2015).
3 Ainda no rastro de sua colaboração com Jung.
4 Sobre o conto Sandman, de Hoffmann.
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Baseando-se em seu livro de memórias, pode-se dizer que o próprio Jung,

desde muito jovem interessava-se por arte, história, e mitologia, e já havia se

utilizado do fazer artístico em sua vida, podendo citar como exemplo o pequeno

homúnculo na caixa em seu sótão, ou a pequena cidade feita de pedrinhas

empilhadas (Sonhos, Memórias, Reflexões, 2006). Isto sem contar com a

produção de imagens de Filemon, por exemplo. Porém, foi na década de 1920 que

ele começou a utilizar a arte como parte do tratamento, considerando-a a expressão

mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um, sendo que,

nesse contexto, as imagens seriam uma simbolização do inconsciente e a

criatividade uma atividade humana natural capaz de estruturar o pensamento. (Jung

apud Diniz, 2015). Assim, estimulando a criatividade, humaniza-se ainda mais o

próprio homem, colocando-o em contato mais estreito com sua própria alma.

Imagem 3 – Filemon

Disponível em: http://www.sandracoelho.com.br/wp-content/gallery/red-book/filemon.jpg
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Entretanto, para compreender melhor essa noção de arte para Jung, é

necessário melhor compreender alguns de seus conceitos, tais como a noção de

arquétipo, símbolo, inconsciente coletivo e processo de individuação.

1.2 – ARQUÉTIPOS, SIMBOLOS E INCONSCIENTE COLETIVO

Imagem 4 : Arquétipos e Inconsciente Coletivo

Disponível em: http://www.libertas.com.br/libertas/inconsciente-coletivo-de-carl-jung/

Segundo Stein (2006), é provável que a noção de arquétipo tenha sua origem

no pensamento junguiano no período entre 1909 e 1912, quando, ainda colaborando

com Freud, Jung teve acesso às fantasias da Srta. Frank Miller, publicadas em um

livro de seu amigo e colega de Genebra, Gustav Flournoy 5. A proposta inicial era a

de explorar a significação daquelas fantasias.

5 Cabe aqui ressaltar que essas fantasias surgiam na forma do que em arteterapia bem poderíamos chamar de
uma escrita criativa, na forma de poemas.. Em símbolos da transformação, lemos: “No início evitei também toda
companhia, mantendo-me à distância inteiramente perdida em minhas fantasias, onde tudo o que eu conhecia
parecia grandioso, belo e bom me voltava à consciência com nova força e nova vida. Empreguei também boa
parte do de meu tempo para escrever a meus amigos, ler e esboçar pequenos poemas sobre os lugares visitados.
(apud JUNG, 1986, p. 33)
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Nessa pesquisa, que deu origem a Transformações de Símbolos da Libido

(que mais tarde deu origem a Símbolos da Transformação, 1986), Jung analisou

as fantasias sexuais da senhorita em questão: uma jovem solteira, viajando sozinha

pela Europa, atraída por um marinheiro italiano, mas incapaz de agir de acordo com

seu interesse erótico, represando a libido sexual não usada e caindo numa profunda

regressão. Jung sugeriu que a libido, na época entendida como a própria

sexualidade, tivesse uma natureza dual. Por um lado, procura realizar-se no

envolvimento e no prazer sexuais; por outro, inibe tal envolvimento e busca o

oposto, a morte. Por outro lado, talvez as inibições sexuais da senhorita Miller

refletissem um conflito mais profundo em sua psique. Cabe ressaltar que àquela

época, Jung e Freud já haviam chegado ao acordo de que haveria em certos sonhos

e fantasias de conteúdo obsessivo e de grande carga emocional, elementos que não

seriam individuais, mas sim, resíduos arcaicos6. Entretanto, as relações com o

antigo “mentor” já não iam tão bem assim, uma vez que Jung se questionava sobre

os fundamentos da psicologia freudiana, e sobre o valor atribuído a esses resíduos

arcaicos nessa teoria.

Prova disso seria, além dos pedidos constantes por parte de Freud para que

deixasse de lado seu interesse por mitologia (que aflorava na época), a

interpretação de um sonho de Jung. A imagem do sonho era a de uma casa de dois

andares, que Jung dizia ser sua. O segundo andar estava decorado com móveis

estilo rococó e quadros valiosos. Ele (Jung) pensava então que deveria explorar o

restante da casa, descendo ao andar inferior, onde tudo era mais antigo. Datou esta

parte da casa como sendo do século XV ou XVI, e de instalação medieval.

Entretanto, continuou descendo, em direção a uma adega, uma sala muito antiga e

com teto em abóboda e, observando as paredes, reconheceu que datavam da época

romana, até que achou uma espécie de alçapão, que por sua vez o levou a uma

gruta baixa e rochosa, com o solo coberto de ossadas, restos de vasos e vestígios

de uma civilização primitiva, e dois crânios.7 O que mais chamou a atenção de Freud

no contexto do sonho foram os crânios, e apontou para um eventual desejo de Jung

de morte, e logo associou os crânios aos dois.

6 JUNG, “O Homem e seus Símbolos” (2002), p. 67.
7 JUNG, “Memórias sonhos, reflexões”, 2006, pp. 193-4.
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Entretanto, Jung não concordou com a interpretação de Freud, e a imagem

onírica tornou-se para ele como uma imagem-guia de como conceber a estrutura

psíquica, no que foi sua primeira suspeita da existência de um a priori coletivo

subjacente à psique pessoal (STEIN, 2006).

Além do sonho, ocorrido durante a viagem de Freud e Jung aos Estados

Unidos em 1909, no ano seguinte, Jung entrou em contato com um texto do filólogo

Albrecht Dieterich, uma tradução de um papiro egípcio da Biblioteca Nacional de

Paris, com prescrições religiosas para a invocação do deus Mitra. Talvez esta

pudesse ser apenas mais uma informação para Jung; porém chamou-lhe a atenção

sobremaneira, uma vez que quatro anos antes ele havia tido a oportunidade de

observar, em um de seus pacientes, um delírio de cunho religioso que tratava

basicamente do que era descrito no papiro. Nas palavras de Jung:

Certo dia encontrei-o junto à janela, movendo a cabeça de um lado para o
outro, piscando para o Sol. Pediu-me que fizesse o mesmo, prometendo
que eu veria algo muito importante. Ao perguntar-lhe o que estava vendo,
ele espantou-se porque eu nada via, e disse: ‘O senhor está vendo o pênis
do Sol – quando movo a cabeça de um lado para o outro ele também se
move e esta é a origem do vento’[...] (JUNG, 2002, p. 60-1)

Mais adiante, no mesmo texto, encontra-se uma citação do que Jung

encontrou no texto de Dieterich:

Procura nos raios a respiração, inspira três vezes tão fortemente quanto
puderes e sentir-te-ás erguido e caminhando para o alto, de forma que
acreditarás estar no meio da região aérea... O caminho dos deuses visíveis
aparecerá através do Sol, o Deus, meu pai; do mesmo modo, tornar-se-á
visível também o assim chamado tubo, a origem do vento propiciatório. Pois
verás pendente do disco solar algo semelhante a um tubo. E rumo às
regiões do oeste, um contínuo vento leste; se o outro vento prevalecer em
direção ao leste, verás de modo semelhante, a face movendo-se nas
direções do vento. (DIETERICH apud JUNG, 2002, p. 61)

Aquilo foi o suficiente para deixar Jung intrigado. Como explicar que um

homem sem muito estudo, doente mental e interno produzisse um delírio com um

motivo tão parecido com o de uma religião há tantos anos perdida?

Além disso, havia ainda o trabalho sobre as fantasias da senhorita Miller, para

o qual Jung reuniu uma série de mitos, contos de fadas e motivos religiosos afins,

provenientes das mais diversas épocas e partes do mundo. Ficou impressionado

com os surpreendentes paralelos e tentou procurar uma explicação para o fato
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daquela mulher produzir espontaneamente imagens e temas semelhantes aos da

mitologia egípcia, de aborígenes australianos e de índios americanos. Unindo esta

observação à do paciente interno, surgiu então a questão: haveria então a

possibilidade de que cada indivíduo trouxesse consigo um lastro psíquico onde, de

alguma forma, estivesse gravada toda a história da humanidade?

Jung responde a esta pergunta através da noção de um inconsciente coletivo:

O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um
inconsciente pessoal pelo fato de que não deve a sua existência à
experiência pessoal, não sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto
o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já
foram conscientes e que no entanto desapareceram da consciência por
terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo
nunca estiveram na consciência, e portanto não foram adquiridos
individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade.
Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de
complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído
essencialmente de arquétipos. (2002, p. 53)

Para Jung haveria, portanto, a psique, ou personalidade total, dividida entre

consciente e inconsciente que por sua vez se dividiria em pessoal e coletivo. A

respeito do conceito de inconsciente, cabe ainda ressaltar que para o próprio Jung

este existe a priori, não se tratando apenas de um produto da repressão, mas o solo

materno e criador da consciência e cujos conteúdos não são, apenas como Freud

postulava, desejos incompatíveis, mas, principalmente, partes da personalidade até

então pouco desenvolvidas e inconscientes que lutam por uma integração no todo

do indivíduo. (JUNG apud DINIZ, 2015).

Ainda a respeito do inconsciente para Jung, Diniz nos fala:

Presente nas funções instintivas mais importantes, fonte legítima das
potencialidades do ser, origem da atividade criativa e artística, ele é nossa
essência que nos irmana. Nascemos inconscientes e trazemos muitos
conteúdos herdados dos ancestrais. (2015)8.

Esses conteúdos herdados dos ancestrais estão relacionados com a noção

de arquétipo, que confeririam o reconhecimento da existência de um inconsciente

coletivo. Eles consistiriam, como apontou Jacobi (1990), em todos os motivos

oriundos da mitologia, lendas e contos, capazes de expressar, em um retrato vivo,

8 http://www.ligiadiniz.com/htm/publicacoes.htm (Acessado em 12/06/2015).
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comportamentos comuns do homem que se repetem como motivos típicos pela sua

essência e que ocorrem no mundo inteiro. Esses motivos se apresentam, ao longo

da história do homem, de maneiras incontáveis, nas antigas imaginações dos povos

primitivos, nas ideias religiosas de todos os povos e até mesmo nos sonhos, visões

e fantasias do homem moderno.

Entretanto, isto pode levar a crer que o arquétipo se restringe a esses motivos

que se repetem nas mais diversas culturas e épocas, como de maneira autóctone.

Porém, ele apenas se manifesta através disso que é possível chamar de imagens. O

arquétipo, portanto, seria algo muito mais profundo, uma virtualidade, inatingível à

observação que só se daria através das imagens produzidas por ele. Segundo Paul

Schmitt (1990):

A primeira parte, ‘arque’, significa início, origem, causa e princípio, mas
representa também a posição de um líder, e uma soberania e governo
(portanto, uma espécie de ‘dominante’); a segunda parte, ‘tipo’, significa
batida e o que é produzida por ela, o cunhar das moedas, figura, imagem,
retrato, prefiguração, modelo, ordem, norma... transferido ao seu sentido
mais moderno é amostra, forma, básica, estrutura primária (algo que jaz no
fundo de uma série de indivíduos parecidos, quer sejam seres humanos,
animais ou vegetal (apud JACOBI, 1990, pp. 51-2).

Tal visão de arquétipo como um formador de imagens pode impelir a pensá-lo

como a noção de ideia platônica. O próprio Jung reconheceu isto. Em “Os

Arquétipos e o Inconsciente Coletivo” (2002), conta: “Arquétipo’, nada mais é do

que uma expressão já existente na antiguidade, ‘sinônimo’ de ‘ideia’ no sentido

platônico.” (JUNG, 2002, p. 87). Entretanto, neste ponto, cabe ressaltarmos a

observação feita por Jacobi (1990):

Existe, evidentemente, certa relação com a noção de ‘ideia’ de Platão; mas
essa relação é apenas parcial, no sentido de que os arquétipos
representam algo como a ‘ideia platônica com base empírica’. Ambos os
conceitos significam algo como ‘figurado’, ‘imaginado’, mirado, mas, ao
contrário do arquétipo, ‘as ideias contém a característica da imutabilidade’
e, por isso, devem ser entendidas como formas eternas do além, que têm
existência anterior a qualquer experiência. Nesse ponto, é fácil estabelecer
uma relação com a distinção feita por Jung entre o ‘arquétipo em si’ (o não
perceptível) e o ‘arquétipo manifestado’ (o já percebido), admitindo-se que o
primeiro ‘transcende’ o espaço psíquico, que a sua natureza é apenas
psicóide e que ele também existe antes de qualquer experiência pelo
consciente, tal como a ideia platônica, e que as noções de ‘além’ e ‘eterno’
não devem ser entendidas metafisicamente, mas, de maneira empírica,
como ‘além do consciente’. Quando, no entanto, a ideia aparece dentro das
categorias de espaço e tempo, na esfera da criação, isto é, na esfera da
psique consciente, na forma de um eidolon, então neste, tal como no
‘arquétipo perceptível’, o eterno (ideia) e o temporal-material (fenômeno)
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são ‘unificados’, isto é, manifesta-se uma bipolaridade. Nesse sentido,
pode-se dizer, com Jung, que as ideias eternas de Platão, ‘guardadas num
lugar paracelestial’ seriam uma expressão filosófica dos arquétipos
psicológicos. Em face da clareza da ideia o arquétipo tem a vantagem de
ser vivo. É um organismo dotado de força geradora. (1990, pp. 52-3)

Neste ponto, deve-se considerar, portanto, a importante distinção entre os dois

aspectos do arquétipo (arquétipo em si e não perceptível e arquétipo ‘manifestado’,

perceptível e visível na esfera psíquica), e que gera inúmeros mal entendidos e

polêmicas desnecessárias, tal como ressalta o próprio Jung:

Tenho sido acusado muitas vezes de acreditar supersticiosamente em
ideias herdadas, mas injustamente, porque tenho enfatizado expressamente
que estas concordâncias não provêm de ‘ideias’ mas de disposições
herdadas que nos levam a reagir exatamente daquela maneira como
sempre reagiram os outros antes de nós (2000, p. 47)

Desta forma, o que seria herdado, seria a possibilidade de criar essas ideias,

como uma virtualidade, uma potencialidade, o eidos platônico, e não a imagem em si

que seria um produto onde o arquétipo seria a função, a saber, a capacidade

humana de criar imagens.

Como diz Silveira:

Seja qual for sua origem, o arquétipo funciona como um nódulo de
concentração de energia psíquica. Quando essa energia, em estado
potencial, se atualiza, toma forma, então teremos a imagem arquetípica.
Não podemos denominar essa imagem de arquétipo, pois o arquétipo é
unicamente uma virtualidade (2006, p. 69).

Desta forma, pode-se chegar a uma definição de arquétipo, cunhada de próprio

punho por Jung, que servirá de guia para este trabalho, a saber, como o de um

sistema axial de um cristal que confere a forma, apesar de não possuir existência

material:

[os arquétipos] são determinados apenas quanto à forma e não quanto ao
conteúdo, e no primeiro caso, de um modo muito limitado. Uma imagem
primordial só pode ser determinada quanto ao seu conteúdo, no caso de
tornar-se consciente e portanto preenchida com o material da experiência
consciente. Sua forma, por outro lado, como já expliquei antes poderia ser
comparada ao sistema axial de um cristal, que pré-forma, de certo
modo,sua estrutura no líquido mãe, apesar de ele próprio não possuir uma
existência material. Esta última só aparece através da maneira específica
pela qual os íons e depois as moléculas se agregam. O arquétipo é um
elemento vazio e formal em si, nada mais sendo que uma facultas
praeformandi, uma possibilidade dada à priori da forma de sua
representação. O que é herdado não são as ideias, mas as formas, as quais
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sob esse aspecto particular correspondem aos instintos igualmente
determinados por sua forma. (JUNG, 2002, p. 91 )

Destarte, não se pode acessar o arquétipo em si, mas apenas a imagem

produzida a partir deste. Seriam, segundo fala Diniz, possibilidades de imagem,

fôrmas que ganham forma através da imagem e do símbolo, que ao contrário do

arquétipo, seriam acessíveis à consciência. Assim sendo, cabe salientar que ao lidar

com as imagens dos pacientes, bem como as produzidas pela humanidade ao longo

dos tempos, não se está lidando com o arquétipo da Grande mãe, do pai ou do

herói, por exemplo, mas com imagens criadas a partir destes, variando conforme a

época, a etnia e os indivíduos que as produzem, tendo, no entanto, uma estrutura

preservada. (Diniz, 2015)

Tratam-se, portanto, de imagens com um poder de transpor o que é

inacessível, inconsciente, para a consciência, o que nos remete à noção de símbolo.

Segundo Edinger (apud Philippini, 2013), símbolo vem do grego, significando aquilo

que é colocado junto. Para Jung seria “o termo que melhor traduz um fato complexo

que ainda não foi apreendido pela consciência” (JUNG 2000, p.7). Chevalier e

Geerbrant (2007) falam do símbolo como a chave do mistério, o único jeito de dizer

o que não pode ser dito de outra forma, jamais podendo ser explicado de modo

definitivo, havendo sempre a necessidade de decifra-lo de novo.

Para Diniz:

O símbolo traz para a consciência que o contempla o sentido oculto de
uma situação concreta, possibilitando inúmeras percepções até então
desconhecidas, alcançando dimensões que o racional não pode atingir. Por
isso mesmo, apresenta diferentes facetas, com inúmeros significados que
vão muito além da sua representação imediata.
O símbolo nasce da própria alma e surge do conflito psíquico inerente a
esta. Conjuga-se, de um lado, o arquétipo, fonte de sua numinosidade em
si mesmo irrepresentável; de outro, apresenta uma imagem concreta,
retirada de seu contexto e que, ao revestir e dar forma ao arquétipo, de
certo modo também lhe dá existência, diferenciando-o do caos do
inconsciente de onde se origina, como que realizando o próprio ato
cosmológico da criação. Por fundar-se na gênese da alma humana, o
símbolo adquire a capacidade de tocar interiormente o homem e mostrar-
se carregado de afeto. É o símbolo que media a relação entre consciência
e inconsciente (...)
Com sua capacidade de síntese, o símbolo permite, portanto, que
consciência e inconsciência realizem a união dos opostos e formem uma
totalidade. A construção de pontes entre os opostos dinamiza e mantém a
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vida psíquica em constante movimento, redistribuindo a libido e
canalizando-a para a atividade útil. (DINIZ, 2015)9

A respeito do símbolo, Philippini ainda acrescenta que:

O símbolo tem uma função integradora e reveladora do eixo de si mesmo –
ego (eixo ego-self), entre o que é desconhecido (inconsciente individual) e
o coletivo e a consciência. O símbolo aglutina e corporifica a energia
psíquica, permitindo ao indivíduo entrar em contato com níveis mais
profundos e desconhecidos do próprio ser e crescer com essas
descobertas. (2013, p.18)

O objetivo da arteterapia de abordagem Junguiana é a de trabalhar símbolos:

Em arteterapia com abordagem junguiana, o caminho será fornecer
suportes materiais adequados para que a energia psíquica plasme
símbolos em criações diversas. Estas produções simbólicas retratam
múltiplos estágios da psique, ativando e realizando a comunicação entre
inconsciente e consciente. Este processo colabora para a expansão da
personalidade através do processo criativo. Estes símbolos, presentes nas
criações plásticas poderão estar também presentes nas imagens oníricas e
até mesmo no próprio corpo, através de alterações no funcionamento do
organismo, gerando as chamadas ‘doenças criativas’, que indicam a
urgente necessidade de reflexão e transformação de padrões de
funcionamento psíquico.” (PHILIPPINI, 2013, p. 15)

Uma vez que as produções simbólicas em arteterapia contribuem para a

expansão da personalidade, pode-se propor que contribuam também para o

processo de individuação, conforme foi proposto por Jung, e que aqui será estudado

a partir da leitura de Grimberg (2003).

Por individuação pode-se compreender a realização do vir-a-ser do homem,

com objetivo final de integração entre consciência e inconsciente. (GRIMBERG,

2003, p. 177). A fim de uma maior compreensão de como isto seria possível, cabe

uma breve explicação sobre a estrutura psíquica e seu desenvolvimento.

No nascimento, o ego existe apenas como uma potencialidade dentro do Self,

ou Si-Mesmo. Seria, dessa forma, indiferenciado em relação ao todo. Ocorre,

porém, que com o desenvolvimento, o ego passa a se diferenciar do Self, passando

a se relacionar com o último como “Outro”. Esse processo de diferenciação no

sentido da organização da consciência e formação do ego a partir do distanciamento

do self é o principal produto de toda a atividade arquetípica. Tal processo é

intermediado pela ação dos símbolos. O que operacionaliza essa ação dos símbolos

9 http://www.ligiadiniz.com/htm/publicacoes.htm (Acessado em 12/06/2015).
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na estruturação da consciência é o próprio eixo ego-self no qual ocorre a

comunicação entre consciente e inconsciente. Assim sendo, o ser humano expressa,

exerce e elabora seus símbolos por intermédio das funções psicológicas, que atuam

nesse eixo. Desta forma:

Conforme avança o processo de amadurecimento e o eixo ego- Si-Mesmo
vai se formando, o ego adquire, gradualmente, um sentido de
independência em relação ao Si-Mesmo, sem contudo, perder sua íntima
relação com ele. Pouco a pouco, o ego transforma-se no sujeito da
totalidade psíquica, incluindo o inconsciente. (GRINBERG, 2003,173)

A partir de então, o ego passa a funcionar como um administrador que

promove a intermediação entre a realidade objetiva do mundo e a subjetiva do Si-

Mesmo. Esse eixo tende a aumentar, à medida que o ego se distancia do self, na

primeira etapa da vida. Segundo Jung, o indivíduo estaria, assim, às voltas com o

objetivo natural. Os objetivos maiores dessa fase estão relacionados à conquista de

uma identidade, à autonomia, adaptação social, aquisição de recursos e usualmente

a criação de uma família e criação dos filhos (GRINBERG, 2003). O ápice desse

movimento aconteceria em torno da metade da vida, quando ocorreria o que Jung

chamou de metanóia, que basicamente dá conta de uma mudança nesse

comportamento. Se por um lado a coletivização é necessária para o

desenvolvimento, por outro, haveria uma perda da individualidade em detrimento da

massificação. Ao se distanciar muito do Self, o indivíduo pode entrar em profunda

desarmonia consigo mesmo, chegando até a experimentar um sentimento de vazio,

de falta de significado na vida. É nesse momento que é necessário voltar-se para o

si mesmo, iniciando, assim, uma espécie de descida buscando integrar-se

novamente ao Si-Mesmo, visando um estado de sabedoria. Nesse momento da vida,

o indivíduo estaria envolvido, portanto, com um objetivo cultural, que diz respeito a

questões mais inconscientes do que conscientes.

Assim sendo, a metanóia mostra-se uma importante fase da vida, heroica,

pode-se dizer, em que muitos dos valores construídos e conquistados, e que tanto

serviram ao crescimento e à diferenciação, precisam ser deixados de lado. É

necessário permitir a morte do velho para que, outra vez, o novo tenha lugar.

Mas o que é esse novo? Ao entrar em contato com níveis cada vez mais

profundos, pode-se perceber que nossas experiências estão subordinadas a um

certo objetivo, como se estivessem arranjadas em uma espécie de plano.



30

Pode-se afirmar que em nosso caminhar pela vida existe uma
intencionalidade, um objetivo a ser alcançado: o da realização da totalidade
individual, com a integração de todos os aspectos de nossa personalidade
originária. A esse processo, o pilar de sustentação de toda nossa busca,
Jung denominou individuação, termo que significa tornar-se um indivíduo,
aquele que não se divide. Implica tornar-se si-mesmo, ou seja, aquilo que
de fato somos [...]. (GRINBERG, 2003, p. 176)

Cabe, no entanto, ressaltar ainda que, para Jung, a individuação se faz entre

os seres humanos. Ninguém se individua sozinho, uma vez que a existência do ser

humano pressupõe sempre a relação com o outro. Destarte, o processo de

individuação deve levar a relações coletivas mais intensas e não ao isolamento.

Como consequência disso, o ser individuado poderia (e deveria) trazer colaborações

para o coletivo, fazendo com que a cultura também possa se desenvolver e se

transformar:

[...] é somente no indivíduo que novas ideias, sejam inspirações artísticas,
sejam intuições científicas, podem ser gestadas. Apenas depois de
germinar e desenvolver-se no indivíduo, pode o novo passar ao coletivo
para nele cofigurar uma nova forma de comportamento. (GRINBERG,
2003, p. 177)

Outro aspecto importante a respeito da individuação é que ela não ocorre

passivamente, exigindo assim a colaboração ativa do ego consciente que deve

buscá-la e conquistá-la, o que não é feito de forma fácil.

Assim sendo, acredita-se que a arteterapia tem muito a oferecer nesse

percurso pois, uma vez que trabalha com símbolos, que são criados no próprio eixo

ego-Self, estaria, além de estimulando essa ligação, oferecendo uma espécie de

cartografia dos processos que estão ocorrendo, promovendo uma ampliação da

consciência sobre estes.

Uma das formas que estes conteúdos podem surgir no contexto

arteterapêutico é através dos mitos. Não apenas da narrativa destes, mas através

das narrativas dos pacientes que podem contar, através de suas produções,

histórias que dizem respeito não apenas ao seu processo, mas a toda a

humanidade. A questão dos mitos e como eles podem ser utilizados em contexto

arteterapêutico será elaborada no próximo capítulo.
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CAPÍTULO II

MITOLOGIA

Após apresentar o que é arteterapia, bem como os pressupostos teóricos que

fundamentam sua prática, a saber, a psicologia junguiana, cabe agora deter-se em

outro aspecto da pesquisa: a mitologia. Busca-se, no presente capítulo, delimitar

melhor o conceito do que se entende por mito neste trabalho e estabelecer as

possíveis formas de trabalhar com ele na prática arteterapêutica.

Imagem 5: Yggdrasil

Disponível em: http://derlaine.tumblr.com/post/62268078217/the-world-tree-yggdrasil-felt-like-doing

2.1. – O QUE É MITO?

Antes de continuar, é necessário especificar o que se compreende por mito

nessa pesquisa. Ao contrário da ideia do senso comum de que o mito é uma

narrativa fictícia ou fabulosa a respeito de deuses e heróis, Campbell fala de uma

visão de mito muito mais profunda. Segundo este autor, é possível definir mito como:

[...] bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, que têm a ver
com os temas que sempre deram sustentação à vida humana, que
construíram civilizações e enformaram religiões através dos séculos, têm a
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ver com os profundos problemas interiores, com os profundos mistérios,
com os profundos limiares da travessia, e se você não souber o que dizem
os sinais ao longo do caminho, terá de produzi-los por sua conta. (1990, p.
15)

Segundo Boechat (2009, p. 17), mitologia vem do grego miéin, que significa

“manter a boca e os olhos fechados”. A expressão estaria, assim, relacionada aos

antigos mistérios de iniciação (a própria palavra mistério estando também

relacionada ao termo), ao que não pode ser expresso pelo discurso lógico da

consciência, ou seja, pelo logos propriamente dito. Citando Ortega y Gasset, o autor

ainda fornece uma imagem de mito como “uma roupagem ou escafandro com o qual

o homem das sociedades tribais se veste para entrar no mundo exterior”

(BOECHAT, 2009, p. 17).

Mircea Eliade, em Mito e Realidade (2002), nos fala do mito como uma

história verdadeira. Verdadeira pois narra as ações dos deuses, Entes Sobrenaturais

que viveram no illo tempore, ou seja, uma espécie de tempo primordial que gerou o

princípio de todas as coisas. Diferenciam-se, deste modo, das histórias falsas, ou

contos, pois estes falam apenas das aventuras de animais miraculosos e heróis que

apesar de terem causado mudanças no mundo, não modificaram a condição

humana como tal.

De acordo com as palavras do autor:

Os mitos, efetivamente, narram não apenas a origem do Mundo, dos
animais, das plantas e do homem, mas também de todos os
acontecimentos primordiais em conseqüência dos quais o homem se
converteu no que é hoje — um ser mortal, sexuado, organizado em
sociedade, obrigado a trabalhar para viver, e trabalhando de acordo com
determinadas regras. Se o Mundo existe, se o homem existe, é porque os
Entes Sobrenaturais desenvolveram uma atitude criadora no "princípio".
(2002, p. 13)

Para o homem moderno, isto pode não fazer muito sentido. Embora saiba

que ele mesmo é o resultado do curso da história universal, não se sente obrigado a

rememorá-la. E se isto ocorre em relação à própria história humana, que se dirá

sobre a história mítica (Campbell ressalta que a leitura de mitologia greco-romana e

da Bíblia, tão comuns antigamente, agora foi praticamente banida dos bancos

escolares). Para o homem arcaico, entretanto, o mito é uma questão da mais alta

importância, pois ensina as "histórias" primordiais que o constituíram

existencialmente, e tudo o que se relaciona com a sua existência e com o seu
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próprio modo de existir no Cosmo. Assim sendo, o homem das sociedades arcaicas

é obrigado não somente a rememorar a história mítica de sua tribo, mas também a

reatualizá-la periodicamente em grande parte. Isto porque, através dos rituais, pode

repetir-se o que aconteceu ab origine. Os mitos oferecem ao homem dessa

sociedade uma explicação do Mundo e de seu próprio modo de existir no Mundo e,

mais ainda, ao rememorar os mitos e reatualizá-los, ele é capaz de repetir o que os

Deuses, os Heróis ou os Ancestrais fizeram. Conhecer os mitos é aprender o

segredo da origem das coisas (ELIADE, 2002). Cabe ainda ressaltar que, desta

forma, o homem primitivo vive o mito, no sentido de ser impregnado pelo poder

sagrado e exaltante dos eventos rememorados ou reatualizados:

O indivíduo evoca a presença dos personagens dos mitos e torna-se
contemporâneo deles. Isso implica igualmente que ele deixa de viver no
tempo cronológico, passando a viver no Tempo primordial, no Tempo em
que o evento teve lugar pela primeira vez. É por isso que se pode falar no
"tempo forte" do mito: é o Tempo prodigioso, "sagrado", em que algo de
novo, de forte e de significativo se manifestou plenamente. Reviver esse
tempo, reintegrá-lo o mais frequentemente possível, assistir novamente ao
espetáculo das obras divinas, reencontrar os Entes Sobrenaturais e
reapreender sua lição criadora é o desejo que se pode ler como em filigrana
em todas as reiterações rituais dos mitos. Em suma, os mitos revelam que o
mundo, o homem e a vida têm uma origem e uma história sobrenaturais, e
que essa história é significativa, preciosa e exemplar. (ELIADE, 2002, p. 18)

Assim sendo, segue-se, portanto, uma abordagem conforme a postulada por

Boechat (2009), na qual encontra-se quatro abordagens possíveis do mito, a saber:

a) a questão cosmológica: uma vez que dá sentido à própria ordem do mundo,

o mito tem a função de responder, de forma simbólica e abrangente, a

questões fundamentais da alma tais como “por que estamos no mundo?” ou

“qual o sentido da nossa existência?”. Pode-se ressaltar aqui as

cosmogonias, mitos que dão conta da origem do mundo;

b) a questão metafísica: a metafísica procura fornecer uma explicação última

sobre a realidade das coisas. Assim, quando através da razão encontra-se

um caminho sem saída, o mito confere uma saída possível. Pode-se verificar

isso em Platão, que lançava mão do mito toda vez que o logos o levava a

uma “aporia filosófica”;

c) questão sociológica: citando Malinowski e sua noção de mito vivo, Boechat

ressalta que o mito tem uma importância essencial na cultura em que ele
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surge. “O nascimento, a infância, o casamento, a caça e a guerra, o comércio

e a morte, todas as atividades, enfim, são ritualizadas ou mitologizadas para

ganharem sentido” (BOECHAT, 2009, p. 19) Os rituais têm, portanto, uma

importante função organizadora da consciência coletiva, e a sua ausência em

nossa cultura tem produzido efeitos destrutivos. Segundo o autor, o homem

contemporâneo passa por transições em seu desenvolvimento de forma

extremamente individual, ao contrário do homem tribal, e essas transições

marcam fases definitivas no processo de individuação;

d) questão psicológica: Para Boechat, além de compreender o cosmo e a

natureza à sua volta, e de se inserir em uma ordem social significativa, o

homem precisa, finalmente, entender-se a si mesmo.

Ainda segundo o autor:

a imagem é a linguagem fundamental da alma e os símbolos são a chave
para a compreensão das imagens. Os mitos, por sua vez, são estórias
simbólicas que se desdobram em imagens significativas, que tratam das
verdades dos homens de todos os tempos. Daí decorre que C.G. Jung
tenha proposto com ênfase o que chamou de mythologein – mitologizar – a
psique para a maior compreensão de seus processos. Ele enfatizou
também que cada pessoa deveria descobrir o seu mito pessoal para
compreender seu papel no mundo e seu destino. (BOECHAT, 2009, pp. 21-
22).

Essa dimensão do mito parece, portanto, apontar diretamente para a questão

do processo de individuação, no qual podemos ver o mito pessoal como “os bocados

de informação” que guiariam o caminho de cada um, fazendo menção ao

pensamento de Campbell citado anteriormente. A respeito desses bocados de

informação provenientes de tempos antigos, cabe ainda recordar que não se trata de

um privilégio do homem tribal, mas este conteúdo está também no homem

contemporâneo, em seu inconsciente. A respeito disso, o autor acrescenta que, em

todo mundo habitado, em todas as épocas, e sob todas as circunstâncias, os mitos

humanos têm florescido, e têm sido a inspiração para todos os demais produtos das

possíveis atividades do corpo e da mente humanos. Para ele, não seria demais

considerar o mito a abertura secreta através da qual as inexoráveis energias do

cosmos penetram nas manifestações culturais. Todas as vezes que alguém entra

em contato com uma história, seja ela contada através de um livro ou por um

feiticeiro, ou ainda como produção onírica de um paciente, é sempre a mesma



35

história. Ela apenas muda de forma, mas ainda assim mantém a sugestão de que

resta muito mais por ser explorado do que se pode contar.

O prodígio reside no fato de a eficácia característica, no sentido de tocar e
inspirar profundos centros criativos, estar manifesta no mais
despretensioso conto de fadas narrado para fazer a criança dormir [...].
Pois os símbolos da mitologia não são fabricados; não podem ser
ordenados, inventados ou permanentemente suprimidos. Esses símbolos
são produções da psique e cada um deles traz em si, intacto, o poder
curador de sua fonte. (CAMPBELL, 2007, pp. 15-16)

O mito estaria também na gênese do pensamento racional. Boechat chama

atenção para a transição do pensamento mitológico para o racional e a mitopoese

da psique, ao que o autor remonta aos filósofos pré-socráticos, aos quais se atribuiu

durante muito tempo o começo do pensar reflexivo na cultura ocidental, no sentido

em que interrogavam-se sobre a origem do mundo. Seguindo o que é proposto por

Cornford, que propõe que o pensamento racional desses filósofos não diferiria muito

do pensamento mitológico que lhe antecedera, uma vez que pensavam a essência

da natureza a partir do arché, que seria uma substância primordial do cosmo.

Seriam quatro os archái – equivalentes aos quatro elementos – e que nada mais

seriam que os deuses mitológicos elevados a uma grande abstração. O fogo, por

exemplo, seria um Zeus, a água Poseidon, o ar Hades e a terra Gaia.

Boechat ainda ressalta que, elaborando sobre esta linha de pensamento,

Jean-Pierre Vernant propõe que o pensamento racional é inseparável do

pensamento mitológico. Isto porque, no tempo histórico, a gênese do pensamento

racional ocidental se dá a partir do pensamento mitológico e não fora dele.

Essas duas formas de pensamento foram analisadas por Jung em relação ao

funcionamento mental humano em sua obra Símbolos da Transformação, em que o

autor postula duas maneiras de pensar: uma, consciente, linear, adaptativa, que

serviria às funções do ego, de adaptação e à realidade, e outra circular, mitológica e

que ocorreria ao sonhar, fantasiar, assim como o pensamento infantil. (BOECHAT,

2009)

O autor ainda ressalta que uma forma de pensamento é inseparável da outra.

Se por vezes o indivíduo se encontra mergulhado no sonho e na fantasia, possuído

pelo pensamento circular, outras vezes as necessidades de adaptação ao mundo

exigem o pensamento linear. Quando unimos essas duas formas de pensar tem-se o

pensamento simbólico, importante no processo analítico e essencial à individuação:
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No instante em que o individuo alcança essa junção, o processo de
individuação se processa com grande vigor, pois a função simbólica do
inconsciente está plenamente operativa, produzindo representações
eficazes ao desenvolvimento do todo. É quando o símbolo se constela em
terapia, modificando toda a condução dela; dentro de um sonho, em meio a
diversos conteúdos que seriam resíduos do dia (Freud) aparentes
repetições do cotidiano, uma imagem nova surge, modificando toda a
condução do processo e trazendo algo realmente novo. Ocorre aí a junção
das duas formas de pensamento, produzindo novas soluções para o
sonhador, novas formas de adaptação possível saídas para seu impasse
existencial. (BOECHAT, 2009, pp. 26-27)

Seguindo esta linha de pensamento, Boechat propõe que haja, assim, uma

mitopoese da psique, uma vez que o tecido dos mitos antigos é o mesmo de sonhos

e fantasias. Quando uma criança ouve os contos de fada e contos infantis percebe

modelos de organização psíquica altamente estruturantes. Da mesma forma, com

um paciente em análise, o mito irá trazer uma amplificação à sua situação

existencial.

Mas como trabalhar o mito em um contexto terapêutico? Murdock (1990)

ressalta que a criação de mitos é um processo contínuo, uma vez que os mitos são

necessários para a própria organização da vida. Citando Mark Schorer, encontra-se

que:

Mitos são os instrumentos pelos quais nós lutamos continuamente para
fazer nossa experiência inteligível para nós mesmos. O mito é uma grande
imagem controladora que dá significado filosófico para os fatos da vida
comum, ou seja, que possui valor organizador por experiência. A mitologia
é um corpo mais ou menos articulado de tais imagens, um panteão. Sem
essas imagens, a experiência é caótica, fragmentada e meramente
fenomenal. É o caos da experiência que as cria, e delas é esperado que o
retifique. (apud MURDOCK, 1990, pp, 142-143).

Os mitos narram as histórias dos entes sobrenaturais e como isso modificou a

ordem do mundo. A criação, o nascimento, a morte, o casamento, a guerra são

temas comuns a toda a humanidade. Encontramos mitos sobre esses temas em

todas as culturas. E uma vez que surjam do terreno em comum do inconsciente

coletivo, não é de se espantar que muitos temas presentes nesses mitos se repitam.

Fala-se, portanto, de mitologemas (BOECHAT 2009), quais sejam, núcleos

essenciais do mito que se repetem nos mais diversos mitos, nas mais diversas

culturas. Cabe aqui relembrar que foi a partir dos mitologemas presentes nos delírios

dos pacientes e de Miss Müller que Jung conseguiu aventar a hipótese de um

inconsciente coletivo.
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Existem, portanto, vários mitologemas, que se agrupam de várias maneiras

nas narrativas míticas bem como nas vivências simbólicas dos pacientes. Essas

imagens potentes tomam forma em sonhos, rituais, e se repetem, podendo ser

substituídas apenas por outra história igualmente persuasiva ou por outro símbolo

(MURDOCK, 1990). É nesse sentido que Campbell (2007) comenta que a mais

recente edição de Édipo ou do romance da Bela e a Fera pode estar cruzando a rua

saindo da análise.

Assim sendo, o que é proposto por Boechat é que se trabalhe com o processo

de amplificação, criado por Jung. Esse processo corresponde, na psicoterapia

moderna, aos arcaicos modos de contar estórias que sempre existiram em todas as

culturas. É a circum-ambulação, ou seja, andar em torno de uma área sensível, de

uma ferida psíquica da qual devemos nos aproximar com cuidado, indo portanto em

círculos, vez que, ao mesmo tempo em que é terreno sensível, é receptáculo de

mistério (BOECHAT, 2009, p. 42). Essa área nunca poderá ser reduzida por uma

singela explicação lógica e racional.

Assim sendo, uma vez detectada a imagem que domina o quadro clínico de

um paciente, podemos não só perceber o diagnóstico, isto é, qual figura arquetípica

mitológica que está dominando seu prognóstico e evolução. A partir de uma imagem

trazida pelo paciente, pode-se chegar a um mitema e a partir daquilo a uma narrativa

mítica que tenha a ver com o desenvolvimento do paciente. Esse conteúdo,

simbólico pode e deve ser amplificado, no que acredita-se que a arteterapia pode

contribuir consideravelmente.

2.2 – A JORNADA DO HERÓI

Dentre tantos mitemas, será dada ênfase ao do herói, que para Jung

constituiria o núcleo do complexo egóico, que vem a ser o centro da consciência.

Desta maneira, os mitos de heróis são basilares para se perceber a organização da

consciência, sob o prisma arquetípico. Do ponto de vista do processo de

individuação, o mito do herói configura a libido que flui no eixo ego-si-mesmo,

organizando o ego, principalmente no curso dos chamados episódios de transição.

(Boechat, 2009) Nesta parte será trabalhada a jornada de herói conforme proposta

por Campbell (2007).
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O percurso padrão da aventura mitológica do herói segue uma fórmula que

pode ser resumida em três partes: a separação, a iniciação e o retorno.

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios
sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o
herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios
aos seus semelhantes. (CAMPBELL, 2007, p. 36)

O ciclo da jornada do herói pode ser representado pelo seguinte diagrama:

Imagem 6 – A jornada do herói

Disponível em: http://www.heroisemitos.com.br/2012/12/a-jornada-do-heroi.html

O herói inicia sua jornada com o chamado à aventura, ou seja, o destino

convoca o herói, transferindo o centro de gravidade do seio da sociedade para uma

região desconhecida. São várias as circunstâncias dessa convocação, que
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geralmente é exercida por um arauto, que vem a ser um representante daquela

camada profunda e inconsciente, não surpreendendo assim, a sua aparência muitas

vezes repugnante, animalesca, inumana. A mensagem do arauto pode ser viver,

morrer, um grande empreendimento histórico, ou marcar a grande alvorada da

iluminação religiosa:

[...] pequeno ou grande, e pouco importando o estágio ou o grau da vida, o
chamado sempre descerra as cortinas de um mistério de transfiguração –
um ritual, ou momento de passagem espiritual que, quando completo,
equivale a uma morte seguida de um renascimento. O horizonte familiar da
vida foi ultrapassado; os velhos conceitos, ideais e padrões emocionais já
não são adequados. (CAMPBELL, 2007, p. 61)

Entretanto, pode acontecer do herói recusar o chamado.

A recusa à convocação converte a aventura em sua contraparte negativa.
Aprisionado pelo tédio, o sujeito pode perder o poder da ação afirmativa
dotada de significado e se transforma numa vítima a ser salva. Seu mundo
florescente torna-se um deserto cheio de pedras e sua vida dá uma
impressão de falta de sentido [...] a recusa é essencialmente uma recusa a
renunciar aquilo que a pessoa considera interesse próprio (CAMPBELL,
2007, pp. 66-67)

Porém, nem todos que hesitam deixam de partir em sua jornada. O castigo

que vem em seguida pode ser a ocasião da providencial revelação de algum

princípio insuspeito de liberação. Isso porque é da natureza do herói partir. É o que

precisa ser feito e, para tal, o destino encontra seus meios.

É neste ponto que o herói encontra o auxilio sobrenatural, que vem a ser o

primeiro encontro da jornada do herói caso ele não tenha recusado o chamado.

Trata-se de uma figura protetora, geralmente uma anciã ou ancião, que fornece ao

aventureiro amuletos que o protejam contra as forças com as quais está prestes a se

defrontar. São representantes desse auxílio a figura da fada madrinha, a mãe

cósmica, algum habitante da floresta, um mago, eremita, pastor ou ferreiro que

aparece para fornecer amuletos e conselhos dos quais o herói necessitará. Essa

figura representa o poder benigno e protetor do destino e a promessa de que a paz

do paraíso não se perderá e de que,

[...] embora a onipotência possa parecer ameaçada pela passagem de
limiares e pelo despertar da vida, o poder protetor está para todo sempre
presente no santuário do coração [...]. Basta saber e confiar, e os
guardiões intemporais surgirão. (CAMPBELL, 2007, p. 76)
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Esse protetor pode aparecer também àqueles que não atenderam ao

chamado, convertendo-se assim no agente do destino.

Após o encontro com o mentor, tendo a personificação do seu destino a

ajudá-lo, o herói segue em sua aventura até encontrar o guardião do limiar – aquele

que guarda os limites do mundo conhecido para o herói. Além desses limites estão

as trevas, o desconhecido e o perigo. Porém, é somente ultrapassando esses limites

que o indivíduo passa, na vida ou na morte, para uma nova região de experiência.

A aventura é, sempre e em todos os lugares, uma passagem pelo véu que
separa o conhecido do desconhecido; as forças que vigiam no limiar são
perigosas e lidar com elas envolve riscos; e no entanto, todos os que
tenham competência e coragem verão o perigo desaparecer (CAMPBELL,
2007, p. 85).

Para ultrapassar esse limiar, o herói pode derrotar essa força, bem como

entrar em acordo com ela, penetrando, assim, no reino das trevas - uma esfera de

renascimento, simbolizada na imagem mundial do útero, ou ventre da baleia. O herói

é jogado no desconhecido, passando a ideia de auto-aniquilação, morte. Porém,

nesse caso, ao invés de ir para fora, para além dos limites do mundo conhecido,

cabe ressaltar que o herói vai para dentro. Trata-se, portanto, de uma ideia de

metamorfose: para evoluir é necessário deixar de existir como era para dar lugar à

uma outra forma. Além do limiar, portanto, o herói inicia uma jornada por um mundo

de forças desconhecidas e, não obstante, estranhamente íntimas, algumas das

quais o ameaçam fortemente (provas), ao passo que outras lhe oferecem ajuda

mágica (auxiliares).

Essa é a fase favorita do mito-aventura, produzindo uma literatura universal

plena de testes de provações. Entretanto, é apenas quando se chega ao adir da

jornada mitológica, qual seja, a suprema provação, que o herói obtém a sua

recompensa, podendo seu triunfo ser representado pela união sexual com a deusa

mãe (hierosgasmos), o reconhecimento pelo pai criador (sintonia com o pai), sua

própria divinação (apoteose) ou através do roubo da benção que ele foi buscar.

A respeito da provação suprema enquanto hierosgasmos, considerando-se a

imagem da deusa-mãe, pode-se dizer que:

Ela [a deusa mãe] é o modelo dos modelos de perfeição, a resposta a
todos os desejos, de onde provém as bênçãos da busca terrena ou divina
do herói. É a mãe, a irmã, a amante, a noiva. Tudo o que o mundo possui
de sedutor, tudo o que nele for promessa de gozo, constituí indício de sua
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existência tanto nas profundezas do sono, quando nas cidades e florestas
do mundo. Pois ela é a encarnação da promessa de perfeição; a garantia
concedida à alma de que, ao final do exílio num mundo de inadequações
organizadas, a bênção antes conhecida voltará a sê-lo; a confortadora,
nutridora e “boa” mãe – jovem e bela – que outrora conhecemos, e até
aprovamos, no passado mais remoto. (CAMPBELL, 2007, p.112)

Essa imagem da deusa, no entanto, não evoca apenas conteúdos positivos,

mas também negativos, como a mãe ausente e inalcançável, a mãe repressora e

punitiva, a mãe que mantém junto de si o filho em crescimento sem deixá-lo viver, a

mãe desejada, porém proibida.

A mulher representa, na linguagem pictórica da mitologia, a totalidade do
que pode ser conhecido. O herói é aquele que aprende. À medida que ele
progride, na lenta iniciação que é a vida, a forma da deusa passa, ao seus
olhos, por uma série de transfigurações: ela jamais pode ser maior do que
ele, embora sempre seja capaz de prometer mais do que ele já é capaz de
compreender. Ela o atrai e guia e lhe pede que rompa os grilhões que o
prendem. E se ele puder alcançar-lhe a importância, os dois, sujeito do
conhecimento e seu objeto, serão libertados de todas as limitações. A
mulher é o guia para o sublime auge da aventura sensual. Vista por olhos
inferiores, é reduzida a condições inferiores; pelo olho mau da ignorância é
condenada à banalidade e à feiura. Mas é redimida pelos olhos da
compreensão. O herói que puder considerá-la tal como ela é, sem
comoção indevida, mas com a gentileza e a segurança que ela requer, traz
em si o potencial do rei, do deus encarnado, do seu mundo criado.
(CAMPBELL, 2007, p. 117)

Portanto, encontrar-se com a deusa é uma grande provação para o herói,

visando obter a benção do amor. Trata-se de um amor diferente, o amor fati, a

caridade, uma vez que a mulher se entrega para ele. O casamento mítico com a

grande deusa mãe, ou sua encarnação em outras personagens, representa o

domínio total da vida por parte do herói, pois a mulher é a vida, enquanto o herói e o

seu conhecedor e mestre. Os testes pelos quais passa para chegar até ali

simbolizam a crise de percepção através da qual a consciência é ampliada e

capacitada a enfrentar a plena posse da mãe destruidora, mas também benigna.

Trata-se, portanto, de uma consciência que possa entrar em contato com o aspecto

do feminino, e a partir disso, é possível começar a se desprender da vivência

incestuosa, a partir da visão de que ele está no lugar do pai.

Para Campbell, quando a criança ultrapassa o enlevo cotidiano do seio da

mãe e se volta para o mundo da ação adulta especializada, passa em termos

espirituais à esfera do pai, que se torna para o filho símbolo da futura tarefa. Assim,

o pai perde o perfil de ogro devorador típico da relação incestuosa para assumir o
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papel de sacerdote iniciador por meio do qual o jovem faz sua passagem para um

mundo mais amplo (CAMPBELL, 2007). Assim, ao passar pela privação suprema o

herói pode também receber do pai (ou substituto dele) os símbolos do ofício. Ele

está no lugar do pai; entretanto, é necessário, para isso, ter deixado para trás todas

as catexes infantis impróprias.

Em termos ideais, o filho investido do ofício afasta-se de sua mera
condição humana, e representa uma força cósmica impessoal. Ele é aquele
que nasceu duas vezes: tornou-se, ele mesmo, o pai. Em consequência,
agora é competente para representar, por sua vez, o pai. (CAMPBELL,
2007, p. 133)

Ao fazer as pazes com o pai, o herói consegue abrir sua alma além do terror,

em um grau que ele está apto para compreender de que forma as repugnantes e

insanas tragédias do cosmo são completamente validadas na majestade do ser.

Tendo transcendido a vida, ultrapassando os últimos temores da ignorância, o herói

alcança a divindade. É a apoteose, o momento em que o sujeito toma conhecimento

da dualidade dos opostos.

Aqueles que sabem, não apenas que o Eterno vive neles, mas que eles
mesmos, e todas as coisas, são verdadeiramente o Eterno, habitam os
bosques e árvores que atendem aos desejos, bebem o licor da imortalidade
e ouvem, em todos os lugares, a música silenciosa da harmonia universal.
Esses são os imortais (CAMPBELL, 2007, p. 157)

O herói alcança, então, a suprema benção que foi buscar, a residência no

paraíso do leite que jamais falta, a conquista do elixir da imortalidade, que pode ser

concedido ao herói (caso ele seja “o eleito”), ou roubado/conquistado por ele. A

conquista dessa benção trata, portanto, da expansão da consciência, representada

pela iluminação, transfiguração, libertação. Todo o percurso de ultrapassagem de

limitações pessoais é a agonia do crescimento espiritual.

O trabalho final é o do retorno. Terminada a busca do herói, por meio da

penetração na fonte, ou por intermédio da graça de alguma personificação

masculina ou feminina, humana ou animal, o herói deve ainda retornar com o seu

troféu transmutador da vida. O herói deve iniciar o trabalho de trazer os símbolos da

sabedoria de volta ao reino humano, onde a benção alcançada pode servir à

renovação da comunidade. Mais um limiar precisa ser cruzado, o que não acontece

de forma fácil. O retorno do herói é como um retorno do mundo dos mortos, e o



43

contato com o mundo ordinário não se mostra tarefa fácil, na maioria das vezes.

Porém, ao estabelecer o contato e passar o que aprendeu em sua jornada, o herói

vira o senhor de dois mundos.

2.3. – A JORNADA DA HEROÍNA

Após observar o que é proposto por Campbell, pode-se perguntar se o

mesmo se aplica em termos do feminino. Esta é a pergunta da qual Maureen

Murdock partiu. Para a autora, a partir do seu trabalho clínico com mulheres, ela

pôde observar que alguns estágios da jornada da heroína incorporavam aspectos da

jornada do herói, apesar de acreditar que esta estaria focada no desenvolvimento

espiritual feminino, curando a cisão entre a mulher e sua natureza feminina. O

próprio Campbell lhe respondeu a respeito disso:

Em toda tradição mítica a mulher está lá. Tudo o que ela tem que fazer é
perceber que ela é o que as pessoas querem alcançar. Quando a mulher
perceber que personagem maravilhoso ela é, ela não vai mais se
preocupar com a questão de ser um pseudo-macho (MURDOCK, 1990, p.
2)10

Porém, para Murdock, as mulheres que atendia em sua clínica não pareciam

dispostas a não fazer a jornada, a estar sempre no lugar onde as pessoas querem

estar. Para ela, as mulheres têm uma demanda em nosso tempo e cultura, a saber,

a de abraçar sua natureza feminina, aprendendo a se valorizar enquanto mulheres,

curando uma ferida profunda do feminino. Assim sendo, a autora propõe uma leitura

da jornada da heroína a partir da perspectiva de mulheres que buscam a aprovação

de sistemas patriarcais – filhas do pai, quais sejam, mulheres que se identificam

primariamente com seus pais, geralmente rejeitando as mães, e que buscam

aprovação do pai e de valores masculinos. Uma ideia que pode-se associar ao que

foi proposto por Jung como complexo materno negativo.

A jornada, conforme proposta por Murdock, seguiria a mesma estrutura

proposta por Campbell de separação, iniciação e retorno, que pode ser observada

no seguinte diagrama:

10 Livre tradução da autora.
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Imagem 7 – A Jornada da Heroína

Disponível em MURDOCK, 1990, p. 5. 11

A jornada se inicia com a busca da heroína por sua identidade. Não existiria

uma idade específica para isso, que aconteceria quando o antigo Self não se

adequasse mais, o que pode acontecer quando a mulher deixa a casa dos pais, ou

no início de sua carreira, ou em um momento de mudança desta, quando atinge a

meia idade ou se divorcia, ou se depara com um “ninho vazio”, ou simplesmente

quando ela percebe que sua vida é marcada por uma falta de sentido. Essa fase

inicial da jornada, segundo a autora, geralmente inclui uma rejeição do feminino,

definido como passivo, ou não produtivo.

Neste ponto, a autora faz uma ressalva. De acordo com Campbell, a

verdadeira tarefa do herói seria derrubar a ordem estabelecida e criar uma nova

11 Livre tradução da autora
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comunidade. No nível cultural, esta ordem está profundamente baseada em valores

patriarcais, como dominância e controle. Assim sendo, tanto o herói quanto a

heroína estariam desafiando o mundo patriarcal, porém há um agravante para a

mulher. No plano pessoal, a velha ordem é representada pela mãe, e a primeira

tarefa da heroína rumo à sua individuação é se separar dela. Para Murdock, quanto

mais a mãe de uma mulher representa o status quo, o contexto restritivo de papéis

sexuais, e o sentimento de inferioridade do feminino em uma sociedade patriarcal,

mais essa mulher buscará se separar da mãe. (MURDOCK, 1990). Por mãe deve-se

compreender não somente a mãe real, mas também a mãe arquetípica, que

representa não somente aspectos do inconsciente como também é um símbolo do

próprio inconsciente coletivo, que contém a união de todos os opostos. Desta forma,

a mãe boa é também a mãe terrível, o que facilita o distanciamento, de certa forma,

ao mesmo tempo que causa angústia no sentido em que a mulher se identifica com

aquilo.

Em uma atitude de fuga, a mulher pode negar o feminino, passando, então, a

tentar adequar-se ao “mundo patriarcal”, provando ter boas ideias, mostrando-se

financeira e emocionalmente independente. A mulher busca realizar-se no trabalho,

na vida acadêmica, conseguindo prestígio, subindo a escada do sucesso.

Muitas dessas mulheres são consideradas filhas do pai, o que Murdock, de

acordo com Schmidt define como:

a filha com uma poderosa, e positiva relação com seu pai, provavelmente à
exclusão da mãe. Tal jovem se baseará em homens conforme ela crescer,
e terá uma atitude de alguma forma depreciatória em relação às mulheres.
As filhas do pai organizam suas vidas de acordo com o princípio masculino,
seja permanecendo conectadas a um homem externo ou sendo guiadas
por um modo masculino interno. Elas provavelmente encontrarão um
mentor ou guia, mas podem ter problemas aceitando ordens de um homem
ou aceitando ensinamentos de um. (MURDOCK, 1990, p. 30)

Seguindo esse modelo de realização patriarcal nossa heroína, segundo a

autora, coloca sua armadura, pega sua espada, escolhe seu cavalo mais rápido e

vai para a batalha. Ela cruza a soleira da porta, deixa a segurança de casa para

cuidar de si. Sua tarefa é buscar a espada da sua verdade, encontrar o som da sua

voz, e escolher o caminho do seu destino. Só então ela buscará o tesouro de sua

busca. É claro que ela encontrará obstáculos pelo caminho, ogros e dragões que ela

deverá derrotar, até ela encontrar o sucesso.
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Porém, acontece que muitas vezes a heroína, ao alcançar todos esses feitos,

pode sentir um sentimento de vazio e se perguntar qual a verdadeira razão daquilo

tudo. Ela percebe um sentimento de falta. Esse sentimento de perda, de vazio, é,

segundo a autora, um anseio pelo feminino, uma saudade de um sentimento de

casa em seu próprio corpo e comunidade (MURDOCK, 1990). Nesse ponto ela

percebe que para sobreviver e ter uma vida saudável, ela deverá fazer algumas

mudanças. As suposições que ela fez sobre as recompensas de sua jornada heroica

estavam erradas. Ela ganhou sucesso, mas perdeu um pedaço do seu coração. É

como se ela fosse traída pelo pai a quem se aliou. Em compensação, ao ouvir a sua

voz interior, é possível criar um espaço dentro dela para uma relação nova com o

masculino. Não o masculino que tem separado o mundo do contato com o feminino

por séculos, mas uma figura masculina que guia a mulher em direção à Grande

Mãe, onde é possível curar essa cisão da natureza feminina.

Nesse ponto tem início a catabasis da heroína, sua descida ao mundo inferior,

ao ventre da baleia, onde ela encontrará a deusa da escuridão. Ali não há noção de

tempo. Há apenas uma escuridão úmida, fria, onde prevalece o silêncio, mas é ali

que a heroína, despida dos pertences do ego, e muitas vezes de sua própria carne,

irá encontrar aquilo, que não se decompõe, o que há de indestrutível em seu ser.

Cabe ressaltar, porém, que trata-se do encontro com a deusa da escuridão,

em última instância, do encontro com a Grande Mãe arquetípica, que dadas as

circunstâncias, apresenta-se em sua face negativa, de destruição, escuridão – a

mãe morte. Entretanto, por se tratar de um arquétipo, o encontro com essa figura

configura também um encontro com a Mãe criadora. Murdock ressalta que os

princípios criativos das deusas da escuridão foram usurpados pelos deuses-pais. “O

símbolo da divindade feminina como criadora fértil foi erradicado durante a tentativa

bem sucedida do cristianismo de eliminar o arquétipo da mãe, substituindo-o pelo

Pai como criador e Filho como redentor.” (MURDOCK, 1990, p. 91)

Quando a heroína reconhece sua filiação espiritual do patriarcado há,

portanto, uma escavação a fazer, através da qual ela reclamará as partes de si

mesma que foram encobertas pela cultura. É preciso morrer para uma velha forma

de ser, para nascer para uma nova.

A partir de então ela sentirá um anseio de se reconectar ao feminino. Ela

perceberá que corpo e espírito são um só. Se ela ignorou suas emoções, começará

a reclamar o que sente como mulher. Os mistérios do reino do feminino aparecerão
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para ela, entrando em contato com sua sexualidade, seu corpo. Segundo Murdock:

“Conforme a mulher retorna de sua descida, ela retoma seu corpo, e ao reclamá-lo,

ela retoma não apenas sua forma física pessoal, mas ela encarna a sacralidade do

feminino para todos nós.” (MURDOCK, 1990, p. 117)

Para a autora, descobrir que ser é mais importante do que fazer é a tarefa

sagrada para a mulher. Ser requer aceitação e não fazer algo para se provar

alguém. Nesse ponto, Murdock traz a imagem da mulher enquanto vaso. Ele é onde

tudo se processa, e é necessário trabalhar a qualidade do vaso pois isso define o

que acontecerá ali dentro. E é por isso que

É tão necessário redefinir herói e heroína em nossas vidas atualmente. A
jornada heroica não é sobre poder, sobre conquista e dominação, é uma
jornada para balancear nossas vidas através do casamento dos aspectos
femininos e masculinos de nossa natureza. A heroína dos dias de hoje tem
que confrontar seu medo de reclamar sua natureza feminina, seu poder
pessoal, sua habilidade de sentir, curar, criar, mudar estruturas sociais, e
moldar seu futuro. Ela nos traz conhecimento sobre as interconexões de
todas as espécies, ela nos ensina como viver juntos nesse vaso global e
nos ajuda a reclamar o feminino em nossas vidas. (MURDOCK, 1990, p.
129).

Imagem 8 – Mãe e filha

Disponível em: http://ncronline.org/news/people/art-and-spirituality-name-mother
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Assim sendo, para dar prosseguimento à sua jornada, a heroína deve curar a

cisão entre a mãe e a filha dentro de si. Não se trata aqui de uma mãe real, mas da

mãe enquanto arquétipo. Há uma necessidade de senso de pertencimento, de

conexão, um anseio pelos aspectos positivos e nutritivos do feminino que faltam na

sociedade.

Ou seja, o feminino que antes era visto como inferior é agora valorizado e até

buscado. Se a heroína se nega a isso, ou ainda se ressente, ela permanece no

papel de filha. Mas se ela consegue se aceitar enquanto mulher, ela está então apta

para a etapa seguinte, que prepara para a união dos opostos que é o objetivo de sua

jornada – a cura do masculino ferido. Neste ponto cabe ressaltar que:

O masculino é uma força arquetípica, não um gênero. Como o feminino, é
uma força criativa que vive dentro de toda mulher e todo homem. Quando
se torna desequilibrado e não relacionado com a vida, torna-se combativo,
crítico e destrutivo. Esse masculino arquetípico pode ser frio e inumano,
sem levar em conta nossas limitações humanas. Seu machismo nos diz
para seguirmos em frente, não importa a que custo. Ele demanda
perfeição, controle e dominação, nada é suficiente. (MURDOCK, 1990, p.
156)

Para curar esse masculino ferido, é necessário conseguir enxergar o

feminino. A autora se utiliza da imagem do rei pescador e de Sir Parsifal. A única

coisa capaz de curar o rei é o Graal, um vaso, e portanto, símbolo do feminino. Ele é

carregado pela donzela do Graal e passa pelo cavaleiro e pelo rei, mas não eles não

conseguem percebê-lo. Apenas quando expandimos nossa visão é que podemos

percebê-lo. Para isso, é necessário deixar o aspecto do rei tirano de lado, pois só o

homem de coração é capaz de perceber o Graal, o valor do feminino, e é com esse

aspecto que a heroína realiza o hierosgasmos, o casamento sagrado, que simboliza

a união dos opostos, que gerará a criança divina. Desta forma, o casamento sagrado

é um símbolo da completude, de uma personalidade integrada.

Essas transformações podem ser acompanhadas, da mesma forma que

acontece com a jornada do herói, nos mitos, nos contos de fada, nos filmes e até

mesmo, nos consultórios, nas vidas de pacientes. No intuito de melhor compreender

como isto é possível, será estudado no próximo capítulo o mito das vaquírias, dando

ênfase à figura arquetípica da heroína, a saber, a valquíria, especialmente de acordo

com o que é narrado na ópera de Wagner.
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CAPÍTULO III

A VALQUÍRIA NO MITO, NA ÓPERA, E ENQUANTO

REPRESENTAÇÃO ARQUETÍPICA

Tendo sido contempladas a jornada do herói e da heroína no capítulo anterior,

pretende-se, neste capítulo, estudar a imagem da valquíria em contexto mitológico,

considerando especialmente sua inserção na trama do Anel dos Nibelungos.

Entretanto, cabe primeiro considerar quem são as valquírias em um contexto

mitológico mais amplo.

Imagem 9 – Valquíria

Disponível em: https://www.flickr.com/photos/113082307@N06/15225215341

3.1. – A VALQUÍRIA NA MITOLOGIA

Muito antes da ópera de Wagner, a imagem da valquíria já povoava o ideário

mitológico dos povos germânicos. Segundo Langer (2009), a palavra deriva do
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nórdico antigo valkyrja, que significa “a que escolhe os mortos”, mas existem

menções muito anteriores, datando da literatura anglo saxã do século VIII,

wӕlcyrge, com o mesmo significado. Trata-se, basicamente, de entidades

sobrenaturais relacionadas diretamente à marcialidade e ao destino dos guerreiros

mortos. Temos notícias sobre elas através de textos antigos, especialmente os

poemas e sagas presentes nas Eddas (poética e em prosa). Langer, no entanto,

chama a atenção para a transformação que essa imagem sofre ao longo desses

textos, destacando quatro fases importantes, que podem ser consideradas aqui

como quatro aspectos arquetípicos importantes da mesma imagem, a saber, as

valquírias como entidades monstruosas; as guerreiras servas de Odin, condutoras

para o paraíso; a valquíria enquanto donzela-cisne e as valquírias como agente do

destino heroico.

3.1.1. – As valquírias como entidades monstruosas

Partindo da própria etimologia do nome, Davidson (1990) propõe que seria

possível dizer que desde o início os germanos pagãos acreditavam em espíritos

femininos furiosos às ordens do deus da guerra, incitando desordem, tomando parte

em batalhas, carregando e até mesmo devorando os mortos. Esta seria a

representação mais antiga do mito, provavelmente herdada dos antigos germanos.

Nela, as valquírias corresponderiam a seres grotescos, sanguinários, sobrenaturais,

sedentos de sangue, promotores de carnificina em batalhas e mortandades.

Verdadeiros “augúrios de vida e de morte; elas às vezes apareciam aos homens em

sonhos” (DAVIDSON, 1990, p. 64).

A mais importante fonte onde é possível encontrar essa representação da

valquíria é um poema tardio islandês Darraðarljóð (A canção da lança), integrante da

Saga de Njal, do século XIII. Numa visão de sonho que teria ocorrido antes da

batalha de Clonraf em Dublin (1014), um estranho grupo de 12 mulheres foi visto

tecendo uma macabra tapeçaria feita de cabeças e entranhas de homens:

A urdidura é feita de entranhas humanas
Cabeças humanas são usadas como pesos
As varas do tear são lanças encharcadas de sangue
As hastes são firmes
E flechas são as lançadeiras.
Com espadas nós teceremos
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A teia da batalha.
É horrível agora
Olhar para o redor
Uma nuvem vermelha de sangue
Escurece o céu.
O firmamento está manchado
Com o sangue dos homens
E as valquírias
Cantam sua canção.
(NJAL’S SAGA apud LANGER, 2009, p. 61)

Aqui é possível perceber uma imagem das valquírias que em muito remonta

às nornir (nornas), as tecelãs do destino na mitologia nórdica. Assim, ao tecer o

destino da batalha, elas pareciam de fato deter o poder de escolher aqueles que

tombariam no campo de batalha.

Imagem 10 – Nornas

Disponível em: http://radiomongagua.blogspot.com.br/2010/12/29122010-quarta-feira-dia-das-

deusas.html

Cabe aqui ressaltar que essa imagem da valquíria parece ser um estágio

bastante inicial do mito, e dá conta de uma tentativa de simbolizar um poder muito
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superior: a morte em batalha ou em decorrência dela, à qual o homem não teria

como escapar e só poderia ser causada por alguma força do além ou relacionada a

ele. Algo que, da mesma forma que os nascimentos, habita a noite escura dos

mistérios da vida, a noite escura de um feminino primordial, que ao mesmo tempo

em que tem o poder de dar a vida (que é próprio da simbologia do feminino) pode

chamar o filho de volta para as entranhas da terra. Essa questão será abordada

mais adiante neste capítulo, considerando as ideias de C.G. Jung e E. Neumann.

3.1.2. - A idealização guerreira: servas de Odin, condutoras para o paraíso

Foi durante a Era Viking (799 – 1066) que o mito das valquírias foi amenizado

em uma representação mais “dignificada, heroica e nobre”. (LANGER, 2009, p. 64).

Durante esse período, as figuras monstruosas a serviço do deus da guerra se

transformam em belas donzelas, ainda a serviço de Odin e também dos einherjar

(singular einheri - guerreiro que combate sozinho).

É na Edda em prosa (cerca de 1220 d.C.) que pode-se encontrar uma das

imagens mais famosas das valquírias, a saber, a de servas de Odin no Valhalla: “Há

também aquelas cujo ofício é servir no Valhalla, servir a bebida e se ocupar de servir

à mesa e os cornos de cerveja” (STURLUSON, 2006, p. 47 )12

Valhalla é o nome do salão de Odin, no qual ele recebe parte dos mortos, que

são levados para lá justamente pelas mesmas valquírias que, segundo Sturluson

(2006), são enviadas por Odin para todas as batalhas, onde elas escolhem quem vai

morrer, e as regras sobre a vitória.

Imagem 11 – Imagem de prata segurando cálice

Disponível em: http://en.wikipedia.org/wiki/Valkyrie#/media/File:Valkyrie.jpg

12 Tradução livre da autora
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Além da descrição de Sturluson, há ainda referencias às valquírias

relacionadas ao Valhalla na Edda Poética (2004). Em um dos poemas, intitulado

Völuspá (“a visão da profetisa”), elas são representadas como guerreiras portando

escudos, e ao listar o nome de algumas delas, percebemos que estavam todos

relacionados à batalha.13

Nesta representação das valquírias há, portanto, um papel duplo: ao mesmo

tempo em que são guerreiras e escolhem o destino das batalhas, transportando os

homens tombados nos conflitos para Valhalla, atuarão neste mesmo local como

serventes, semelhantes a taverneiras. Para Langer (2009) esta visão da valquíria

estaria relacionada com a ordem social e o ideal guerreiro. Traçar um perfil dessas

personagens puramente como guerreiras as colocaria no mesmo patamar que os

homens e, portanto, um elemento contra a ordem de legitimação dos triunfos da

realeza e dos heróis. Assim, sua imagem como serviçal reforçaria as representações

de uma grande recompensa para uma vida marcial masculina, além de manter a

ordem patriarcal odinista.

Entretanto, cabe aqui ressaltar que a imagem de uma mulher que serve,

apesar de parecer uma forma de subjugar as guerreiras, mostra uma importante

função do feminino, a de nutrir. As valquírias nessa fase são representadas portando

dois importantes símbolos do feminino relacionados à proteção, como veremos mais

adiante: o cálice e o escudo, e juntamente com a faceta da que escolhe os que

devem morrer, encerra em si a própria ambiguidade do feminino, conforme será visto

mais adiante.

3.1.3. – A domesticação da guerreira: as donzelas-cisnes

Nessa representação da valquíria, essas figuras já surgem “domesticadas”, no

sentido em que estariam profundamente relacionadas às cortes reais. Isto porque

nesse momento, as valquírias surgem como filhas de reis ou esposas desses –

muito provavelmente com o intuito de dignificá-los – e desempenham um papel

13 São citados Gunnr (“batalha”), Hildr (“batalha”), Göndul (“que maneja a vareta mágica”), Skögul (“batalha”)
e Geriskögul (“lobo de batalha”). Em outro poema édico, Grimnísmál (“os ditos de Grimir” ) esses nomes são
repetidos e a eles acrescentados os seguintes: Hrist (“a abaladora”), Mist (“a Bruma”), Skéggjöld (“desgaste com
o machado de batalha”), Ϸrúðr, (‘força”), Hlökk (“barulho”), Herfjötur (“paralisia”), Göll (“lágrimas de 
batalha”), Geirólul, Randgríðr (“escudo da paz”), Raðgriðr (“paz dos deuses”), Reginleif (“patrimônio dos
deuses”) . (Langer, 2009, p. 65),
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importante nas sagas. Descritas de acordo com as insígnias da nobreza – o porte,

as cores de suas roupas brancas e douradas, e principalmente capazes de serem

conquistadas por um homem. Porém ainda assim elas continuam a movimentar o

destino dos heróis, ajudando-os nas batalhas, inspirando-os a partirem rumo ao seu

destino, nomeando-os até, e também, como não poderia deixar de ser,

desencadeando eventos que terminariam por levar o herói à morte.

Imagem 12 – Donzelas-cisnes

Disponível em: http://windling.typepad.com/blog/2013/08/swan-maidens-crane-wives.html

Um exemplo dessa representação seria a ideia da donzela-cisne. Elas

surgem como integrantes importantes da narrativa heroica, um elo sobrenatural
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entre o mundo odínico e a realeza, carregando consigo o simbolismo do cisne que

se vincula com sua cor, branca, manifestação do poder da graça e da luz. As

valquírias são descritas portando roupas de cisne que uma vez no poder de um

homem lhe dariam o poder de obter seus favores, inclusive de tomá-las como

esposas.

É o que é possível ver no poema Völundarkviða, ou a Balada de Völund

(Poetic Edda, 2007). Trata-se da história de três irmãos, filhos do rei da Lapônia (um

deles, Völund), que um dia avistaram três mulheres enquanto caçavam à beira de

um lago. Essas mulheres fiavam e tinham roupas de cisne ao seu lado, pois eram

valquírias (Poetic Edda, 2007, p. 2), mas elas também eram filhas de reis. Seus

nomes eram Ölrun (“senhora da cerveja”); Hládgud Svánhvit (“branca como cisne”) e

Hérvor Álvit, (“sábia”). Os três irmãos as tomaram por esposas por sete anos, porém

no oitavo ano eles quiseram voltar às suas atividades e quando o nono ano veio,

eles se separaram. Entretanto, os dois irmãos de Völund decidiram seguir suas

esposas, mas ele não, o que terminou sendo o estopim para uma série de

infortúnios em sua vida.

Percebe-se, pois, neste poema, que apesar da continuidade da associação

das valquírias com as três nornas, tecendo o destino dos homens, desta vez as

donzelas são representadas com características de cisnes e acabam casando, além

de pertencerem diretamente à realeza.

3.1.4. – idealização de proteção: valquírias como agentes do destino heroico

Segundo Langer, haveria mais uma imagem possível para a valquíria, a

saber, a de agente do destino. Seriam, assim, uma espécie de intermediárias entre a

realeza, o sobrenatural odínico e o destino do guerreiro no mundo dos mortais

(Langer, 2009). Para exemplificar, o autor remonta à saga de Helgi, um jovem que

não tinha nome, mas que enquanto pastoreava, avista um grupo de valquírias. A

mais formosa se aproxima dele e além de conferir-lhe nome (Helgi, que quer dizer

“sagrado”), presenteia-o com uma espada mágica, com o auxílio da qual vence

vários obstáculos, inclusive o gigante Hati. Segundo o mito, ele se casa com uma

filha de rei que também era valquíria, Svava, que não por um acaso também havia
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lhe presenteado com uma espada. Quando o marido participava de batalhas, Svava

voltava à sua condição de valquíria.

Conta-se que os dois personagens renasceram, ele como Helgi, filho de

Sigmundr e ela como Sigrún (“runa da vitória”), filha do rei Hogni e ainda assim uma

valquíria, que se junta a outras valquírias para proteger o amado em sua expedição.

Helgi é morto por seu cunhado e chegando ao Valhalla, torna-se o chefe dos

einherjar. Algum tempo depois, ao visitar o túmulo do amado Sigrún consegue se

comunicar com ele e saber de seu destino como intermediário odínico. O final da

história dá conta de que os personagens teriam reencarnado outra vez.

É possível, portanto, perceber a valquíria como um aspecto protetor para o

herói. Remontando ao que foi proposto por Campbell, o auxílio sobrenatural que

vem na forma da consorte que encarna também aspectos da Grande mãe.

3.1.5. - Brynhild : a valquíria como transgressora

Com detalhes que remontam à imagem da donzela-cisne e da agente do

destino, encontra-se a imagem de Brynhild, talvez a mais famosa das valquírias.

Relacionada à tradição dos Volsungs, narrada tanto na Poetic Edda quanto na saga

dos Volsungs e celebrada na ópera de Wagner, Brynhild chama-nos a atenção por

um detalhe: a transgressão.

Brynhild é descrita como uma bela donzela, porém impiedosa. Dela é dito que

de muitos homens já havia tirado a vida, em especial de um, pelo que foi punida por

Odin, que a fez dormir em um sono profundo, presa em uma armadura que o herói

Sigurth deveria cortar e assim acordá-la. Ainda é dito que ela lhe ensinaria as runas,

ou seja, feitiços. (EDDA POETICA, 2007). Tudo isso é dito de Brunhild a Sigurth por

seu tio, conhecido por ser uma espécie de vidente. Então o herói partiu em sua

jornada e depois de matar o dragão Fafnir que guardava um importante tesouro,

seguiu em direção aonde a valquíria dormia, e então, na montanha ele viu uma

grande luz, como se fosse fogo, e o brilho chegava até o céu. E quando ele chegou

mais perto, ali havia uma torre de escudos e sobre ela uma bandeira. Sigurth entrou

na torre de escudos e viu que um homem dormia ali com todas as suas armas de

guerra. Primeiro ele tirou o elmo de sua cabeça e então ele viu que era uma mulher.

A cota de malha estava tão justa como se tivesse crescido na carne. Então ele
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cortou a cota de malha de cima abaixo e de um lado para o outro (Poetic Edda,

2007). Assim, ela despertou e falou a Sigurth. Disse-lhe que seu nome era Sigrdrifa

(aquela que traz a vitória) e que ela era uma valquíria, e também lhe contou o que

havia acontecido para que fosse punida: dois reis lutaram em batalha. Um se

chamava Hjamgunnar, um homem velho, mas poderoso guerreiro e Odin havia

prometido a ele a vitória, e o outro era Agnar, irmão de Autha, e ele não havia

encontrado ninguém que lutasse por ele. Sigrdrifa matou Hjalmgunnar em batalha e

Odin a espetou com o espinho do sono em punição pelo que havia feito e disse que

ela nunca mais deveria vencer em batalha, mas que ela deveria se casar. Em sua

defesa, Brynhild teria dito que ela havia feito um voto de jamais casar com um

homem que soubesse o significado do medo (Poetic Edda, 2007). Depois disso, ela

teria oferecido cerveja a Sigurth e lhe ensinou as runas e então os dois trocaram

votos.

Os dois vivem felizes até Sigurth partir para a casa de um certo Gjiuk. Lá

chegando, a esposa do anfitrião lhe oferece uma bebida que o fez se esquecer de

Brynhild, casando-se com Guthrun, a filha do anfitrião, e ajudando seu cunhado a

ganhar a mão de Brynhild, trocando de forma com ele. Quando a valquíria descobre

a artimanha fica furiosa e conta a seu marido que se entregou a Sigurth. Ele quer se

vingar, mas não pode, pois jurou com sangue fidelidade ao cunhado, mas seu meio

irmão não, e ele mata Sigurth. Brynhild sofre com a morte do amado, a ponto de

cometer o suicídio. Um outro poema que faz parte da saga, Helreith Brynhildar (“A

viagem de Brynhild ao inferno”) mostra a valquíria acompanhando o amado até o

reino dos mortos e exigindo que uma giganta libere seu caminho.

Outro aspecto importante sobre Brynhild, exposto no mesmo poema, é o fato

dela também ser descrita como portando as roupas de cisne, que teriam sido

roubadas por um rei quando ela ainda tinha doze anos, e que depois disso ela o

defendeu (ao que muitos julgam que fosse o rei que ela defendeu contra a vontade

de Odin). Entretanto, seja por defender alguém por livre e espontânea vontade, ou

por estar presa a ele por conta do roubo das vestes, ela vai contra os desígnios do

deus, é punida, e além da faceta da transgressora, Brynhild representa uma faceta

da valquíria mais intensa, apaixonada no sentido da paixão enquanto pathos. Ela

vai às últimas consequências ao se descobrir lograda, ao mesmo tempo que sofre

por não ter aquilo que deseja. Tanto poder não lhe serve absolutamente de nada
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para evitar sua punição, muito menos para evitar o curso dos trágicos

acontecimentos pelos quais é apanhada.

3.2. – A VALQUÍRIA NA ÓPERA – A JORNADA DE UMA HEROÍNA

Apesar da história de Brynhild ser narrada desde tempos imemoráveis, e

estar presente na Edda poética, foi através da ópera de Wagner (2012 e 2015), no

entanto, que ela ganhou maior notoriedade.

Imagem 13: Deborah Voigt como Brünnhilde

Disponível em: http://www.fact.co.uk/whats-on/met-opera-siegfried-encore-cycle

A história da heroína (Brünnhilde na ópera) não se resume ao enredo da

ópera intitulada “A Valquíria”, mas também às duas subsequentes, “Siegfried” e “O

Crepúsculo dos Deuses”, estando associada também a uma ópera anterior,

intitulada “O Ouro do Reno”, que serve de epílogo para os acontecimentos que

serão narrados a seguir. Juntas, as quatro óperas narram a saga do Anel do

Nibelungo, através da quais é possível acompanhar o desenrolar da jornada da

heroína rumo à sua individuação. Retomando o que foi proposto por Campbell, a
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jornada do herói, bem como da heroína, visa à instauração de uma nova ordem, e é

isso que pode ser observado nessa saga. Para os fins dessa pesquisa, a história

das quatro óperas será brevemente aqui narrada a partir do libreto composto por

Wagner (2015) e da montagem da Metropolitan Opera House (2012). O foco será

dado na figura da heroína, relacionando a narrativa ao que foi proposto por Murdock

(1990).

Imagem 14: Brünnhilde e Wotan

Disponível em: http://celestialmusingsblog.com/celestial-musings-blog-home-page/

Brünnhilde, a valquíria, é filha de Wotan. Ela tem outras oito irmãs, mas é a

filha favorita do deus. Há entre eles, uma grande sintonia. Sobre a mãe de

Brünnhilde só se tem notícia na terceira ópera. Ela é Erda, a deusa da sabedoria,

que voltou às entranhas da terra, onde morava, logo depois de dar as filhas a

Wotan, juntamente com uma profecia que estava relacionada à saga do anel.

Wotan estava amaldiçoado pois ele havia possuído o anel do nibelungo, um

anel forjado a partir do ouro mágico do leito do rio Reno por Alberich, o nibelungo.

Esse anel conferiria todo poder do mundo a quem o forjasse, desde que este abrisse

mão do amor. O anel chegou até Wotan quando este tentava reaver Freya, a deusa

das maçãs de ouro da imortalidade e do amor, que havia sido dada a dois gigantes

como pagamento pela construção de Valhalla, a morada dos deuses, onde também
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habitariam os guerreiros mortos em batalha e que combateriam ao lado de Wotan no

final dos tempos. Como os deuses já estivessem ficando fracos pela falta das

maçãs, e sua esposa exigisse a volta da irmã, ele enviou Loge, o deus do fogo, para

buscar algo que fizesse os gigantes desistirem de Freya. E foi assim que ele ficou

sabendo do tesouro do nibelungo, que foi conquistar. Ele planejava manter o anel

para si, mas os dois gigantes exigiram tudo. Foi nessa hora que Erda intercedeu

para que ele desistisse, pois o anel havia sido amaldiçoado por Alberich, dizendo

que aquele que o possuísse deveria morrer – e a profecia se mostrou verdadeira,

pois, tão logo Wotan desistiu do anel, viu um gigante matar o outro pela posse do

tesouro.

Desde então Wotan estava preocupado em conseguir uma forma que

acabasse com a maldição. Para isso, pensou no maior herói de todos, que deveria

surgir de uma raça criada por ele, os Völsung. Ele tem dois filhos com uma mortal,

Siegumund e Sieglinde. Um dia, durante uma caçada, um grupo leva a menina, e

quanto ao menino, é abandonado pelo pai na floresta. Esses dois jovens se

reencontram, ele estava sendo perseguido por ajudar uma moça que não queria se

casar e ela, já casada com um certo Hunding. Os dois se apaixonam e decidem

fugir, o que não pode ser tolerado por Fricka, esposa de Wotan e deusa do

casamento. Além de uma afronta à instituição que ela representa, trata-se de uma

união incestuosa. Wotan, que a princípio havia chamado Brünnhilde para interceder

pelo meio irmão, tem então que pedir que ela o encaminhe para os salões de

Valhalla, pois ele deverá morrer no duelo com Hunding.

A valquíria parte então para onde acontecerá o duelo, e encontra Sieglind

adormecida e Siegmund guardando seu sono. Ela aparece para ele e diz:

Siegmund, olhe para mim. Eu sou aquela a quem você seguirá em breve.
[...] Apenas aqueles que estão condenados a morrer veem o meu olhar.
Quem quer que me veja deve deixar a vida e sua luz. Eu apenas apareço
para os heróis no campo de batalha. O homem que me vê é minha vítima
em batalha.[...]. [eu o levarei] para o senhor das batalhas que lhe escolheu.
Eu devo guia-lo. Você me seguirá até Valhalla [...]. Guerreiros mortos em
corpos esplêndidos vão abraça-lo bondosamente e recebê-lo solenemente
[...]. Você encontrará seu pai lá, Volsung [...]. Mulheres desejáveis abundam
em esplendor. A filha de Wotan lhe dará sua bebida com prazer [...]. Você
viu a valquíria. Viu seu olhar. Agora deve ir com ela. (WAGNER, 2015)14

14 Livre tradução da autora
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Siegmund se recusa a ir, dizendo que se for, terá que levar Sieglind junto. Ao

ver o sofrimento do jovem ao se separar da amada, Brünnhilde entra em contato

pela primeira vez com o amor. Diante daquilo, ela tem uma decisão a tomar: fazer o

que acha certo, e que estaria de acordo com os primeiros desígnios do pai, ou

cumprir suas ordens cegamente, apenas para alegrar a madrasta. A valquíria

decide, então, salvar o irmão. Wotan, no entanto, aparece e interfere na luta,

partindo a espada de Siegmund, que morre. Brünnhilde escapa com Sieglind e os

pedaços da espada de Siegmund. Sieglind está grávida e carrega um grande

guerreiro em seu ventre. Ela tenta buscar ajuda com as outras irmãs, mas elas se

negam a escondê-la da fúria do pai. Antes de ser alcançada por Wotan, ela leva

Sieglind para a floresta, para que possa fugir, enquanto ela deverá encarar a fúria do

deus, que como punição, faz com que ela perca todos os poderes de valquíria,

tornando-se uma mulher, somente, dormindo em um sono profundo no alto de uma

montanha, e o homem que a despertasse deveria ser seu marido. Ela, porém,

consegue ainda uma última graça do deus: que o homem a despertá-la seja o maior

herói de todos, um homem que não conheça o medo. Wotan então a cerca com um

fogo, que apenas o maior guerreiro poderá cruzar e despedindo-se dela, coloca-a

para dormir esperando o guerreiro que irá despertá-la.

Até este ponto pode-se observar alguns aspectos da jornada da heroína,

conforme proposto por Murdock, o primeiro deles, a saber, a separação do feminino.

Brünnhilde, apesar de filha de uma sábia, é separada dela, e criada de acordo com o

pai. Pode-se propor, portanto, que a personagem da valquíria encarne o que foi

designado como filha do pai. Ela cumpre suas ordens. Ela leva os guerreiros mortos

para Valhalla, ela monta em seu cavalo e vai à luta (literalmente). Ela enfrenta os

inimigos e pode-se dizer que tenha alcançado o sucesso dessa forma, afinal tendo o

pai como juiz, ela consegue ser a sua favorita. Falta-lhe apenas uma coisa: o amor

que ela descobre ao ver Siegmund e Sieglind, e é isso que a levará a experimentar o

sentimento de aridez e de morte. Ao cumprir o que acha que é certo, ela se vê traída

pelo próprio pai, que a pune. Uma punição um tanto curiosa: ela será o que resta ao

tirar seus poderes de valquíria, a saber, uma mulher (Wagner, 2015). Essa punição,

que culmina com o sono profundo, mostra-se como um correlato à descida ao mudo

dos mortos, à catabasis, uma vez que a heroína perde seu caráter divino. Além

disso, em sono profundo, Brünnhilde é levada para uma dimensão em que não há
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tempo, ela não pode lutar contra aquilo. Ela deve apenas esperar “No ventre da

baleia”, ou antes, no anel de fogo.

Imagem 15 – A punição de Brünnhilde

Disponível em: http://41.media.tumblr.com/tumblr_ma5xr2NLl61rbwwtso1_1280.jpg

Antes de prosseguir, cabe ressaltar que trata-se de uma situação em que o

feminino como um todo é visto como inferior em detrimento do principio masculino

do patriarcado. Tornar-se uma mulher é colocado como uma punição, entretanto é

nessa hora que Brünnhilde pode finalmente iniciar sua trajetória rumo a uma outra

forma de lidar com o feminino, mais madura, integrada. Como nos diz Bolen, ela

sofre a provação de se tornar menos arquétipo e mais humana (BOLEN, 1992), e o

tornar-se humana engloba lidar com certos aspectos, como as próprias emoções e

sexualidade antes embotados. Isto acontecerá na ópera seguinte, “Siegfried”,

quando Brünnhilde é desperta pelo único herói que não conhece o medo.

Siegfried é o filho de Sieglind e Sigmund. Ele foi criado por Mime, outro

nibelungo, irmão de Alberich. Os dois moram sozinhos no meio da floresta, e como é

de praxe, Siegfried, então um jovem impetuoso, não tem uma boa relação com seu

pai adotivo e tem uma série de questionamentos, o principal deles, quem era sua

mãe, e por que ele era criado pelo nibelungo. Ele então lhe explica que encontrou
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uma mulher sofrendo na floresta, que não resistiu ao dar à luz. Ela carregava

consigo os fragmentos de Nothung, a espada que foi de seu pai e que ele usou em

seu último combate. Apenas aquele que não sabe o que é medo pode reforjar a

espada. Na verdade, tudo isto é parte do plano do anão para reconquistar o tesouro

dos nibelungos, agora sob a guarda de Fafnir, o gigante que matou o outro pelo

tesouro e que agora se encontra na forma de um temível dragão que devora

pessoas. Como Siegfried pensa que assim que reforjar Nothung nada mais o

prenderá a Mime, o nibelungo lança mão então de um estratagema: falta ainda uma

lição a ser ensinada a Siegfried, que é ter medo, afinal uma espada forte de nada

adianta sem isso, e um dragão que devora pessoas parecia um bom teste. Siegfried

reforja a espada e ambos partem em direção à caverna do dragão. Na porta da

caverna, no entanto, Wotan e Alberich esperam as migalhas do ato heroico de

Siegfried, que chega acompanhado de Mime. Ele espera o dragão sair ao meio dia

para então matá-lo. Ao golpeá-lo, o gigante volta à sua forma original e lhe fala da

maldição do tesouro. Siegfried passa a mão na lâmina suja com o sangue do gigante

e passa a compreender a língua dos pássaros, ao que um lhe avisa que ele agora

possui o tesouro, que inclui um elmo mágico, capaz de fazer com que quem o usa

assuma qualquer forma, além do anel do poder. Ele os pega, como um troféu da

derrota do dragão, que não o ensinou a ter medo. O pássaro ainda o avisa sobre os

planos de Mime, o que o leva a matar o nibelungo e após esses acontecimentos,

exausto, ainda ouve, na língua dos pássaros, notícias de uma noiva encantada que

dorme no alto da montanha, cercada por um anel de fogo, e apenas o mais bravo

dos guerreiros, aquele que não conhece o medo, será capaz de atravessá-lo.

Um sentimento agita Siegfried que parte então para conquistar a moça. Na

subida da montanha, no entanto, o jovem se encontra com Wotan, que se apresenta

como aquele que guarda a donzela que dorme. E se o fogo não era capaz de

assustá-lo, então sua lança deveria ser capaz de fazê-lo. Siegfried, porém, parte a

lança de Wotan em duas. Wotan vê naquilo um prenúncio de sua queda, enquanto

Siegfried alegremente parte para conquistar a sua noiva. Ele atravessa o anel de

fogo e lá chegando encontra um guerreiro adormecido em brilhante armadura. Ele

retira o elmo, mas é só cortar a quota de malha que percebe se tratar de uma

mulher, a mais bela que já havia visto, e então, tomado de grande paixão, ele a

beija, assim despertando Brünnhilde de seu sono profundo. Ela percebe então que
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se trata de seu herói, e o aceita como noivo. E os dois jovens conhecem então o que

é o amor.

A ação parece ser pouca para Brünnhilde, mas marca a sua capacidade de

reconectar com o feminino, com seus sentimentos, sua sexualidade, seu corpo. Ela

deixa o sono profundo, o reino sombrio do inconsciente, para iniciar sua subida rumo

à integralidade. Chama-nos a atenção a relação com o masculino, e como o contato

com o herói é parte importante do processo, bem como, inicialmente, a lição que

Siegmund lhe ensina sobre o que é o amor. Siegmund e Siegfried conseguem ver

através da donzela de armadura. Eles conseguem ver uma mulher. É a partir da

relação com eles que ela consegue fazer sua descida na qual conseguirá fazer às

pazes com sua natureza feminina.

Entretanto, o contato com os heróis nos faz questionar como Brünnhilde

efetuará o que resta de sua missão: curar o masculino ferido.

Imagem 16 - Brünnhilde e Siegfried

Disponível em http://resumodaoopera.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html

Brünnhilde e Siegfried vivem felizes até que ele deve partir para procurar

novas aventuras e cumprir sua vocação de herói. Eles trocam juras de amor e ele

lhe entrega o famigerado anel como penhor de casamento. Ela promete guardá-lo e

em troca lhe dá seu cavalo, Grane. Assim sendo, Siegfried chega ao país dos
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Gibichungos, onde moram Gunther e sua irmã Gutrune. Ambos são solteiros, e são

aconselhados por Hagen, seu meio irmão (filho de sua mãe e de Alberich), a

casarem-se com Brünnhilde e Siegfried. O plano é perfeito: Gutrune deve oferecer

uma poção para Siegfried para que ele se apaixone por ela e se esqueça de

qualquer mulher que tenha conhecido antes, e assim unido a Gunther, poderia

conquistar a noiva para ele. O plano dá certo, e Siegfried, então apaixonado por

Gutrune, parte para conquistar Brünnhilde para seu cunhado se fazendo passar por

este com a ajuda de seu elmo mágico.

Enquanto isso, Brünnhilde recebe a visita de sua irmã Wartraud, que

intercede para que ela jogue o anel no rio e ponha assim fim à maldição. Ela, porém,

acusa a irmã de não saber o que é o amor, sendo, portanto, incapaz de

compreender o que o anel representa para ela, e assim a expulsa de sua casa, para

logo depois ver o sol brilhar e pensar que se trata de Siegfried, e de fato o é, porém

sob a forma de Gunther. Brünnhilde resiste, mas ela já perdeu seus poderes de

deusa, e perde também o anel. Desta forma, ela acredita que foi obrigada a virar a

noiva de Gunther. Siegfried, no entanto, guarda a castidade da relação, entregando-

a, tão logo possível para Gunther, pois assim também estará livre para casar-se com

Gutrune, enquanto traz para o reino o anel desejado por Hagen. Os preparativos

para as bodas são iniciados quando Brünnhilde percebe quem é o noivo de sua

cunhada, e o acusa de ser já seu marido. Siegfried não se lembra de nada, e

Gunther se vê humilhado na frente de seus vassalos. Algo deve ser feito, mesmo

com Siegfried jurando que guardou castidade ao conquistar a noiva. Brünnhilde,

então furiosa, pede vingança aos deuses, exigindo a morte de quem a humilhou.

Hagen se propõe a executar o plano. No dia seguinte, durante a caçada, oferece a

Siegfried uma poção que o faz se lembrar de tudo o que aconteceu antes, e ao

admitir que já havia sido casado com Brünnhilde, cai assim em falso testemunho, ao

que Hagen o ataca pelas costas (o único lugar que a magia de Brünnhilde não o

protegia). Siegfried morre por causa do ferimento, Hagen e Gunther brigam por

conta da herança de Siegfried, ao que o último morre.

Brünnhilde surge então, para comandar os preparativos do funeral. Toma o

anel de Siegfried, uma vez que aquela é sua herança por direito, e atira-se com ela

na pira funerária de Siegfried que está no Reno, devolvendo assim o ouro ao leito do

rio, abrindo mão do poder por conta do amor, que então poderá ser realizado no

além, para onde ela o acompanhará:
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Venha, Grane, meu cavalo! Velho amigo, você sabe para onde estou
levando você? Para o fogo radiante, para seu mestre... Para Siegfried, meu
herói. Você se empina em alegria, ansioso por se juntar a ele. Rumo às
chamas que riem. Sinta meu coração, ansiando por encontrá-lo lá, com
saudades de abraçá-lo, de cair em seus braços, unidos em um amor que
não tem fim [...]. Siegfried, veja a sua noiva. Veja-a se juntar a você com
alegria. (WAGNER, 2012)15

Imagem 17 – A Imolação de Brünnhilde

Disponível em:

http://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2013/4/Departments/Metropolitan_Opera_Broadc

ast__Gotterdammerung.html

Ao considerar um mundo em que os valores do feminino são desvalorizados

em detrimento do poder, quebrar a maldição é uma forma de curar o masculino

ferido, instaurando assim uma nova ordem em que haja um equilíbrio entre ambas

as partes, que poderia ser simbolizado pela conjunctio que ocorrerá não mais

naquele mundo da antiga ordem, mas em um novo, além.

15 Livre tradução da autora.
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3.3 – A IMAGEM ARQUETÍPICA DA VALQUÍRIA: REENCONTRANDO O

SAGRADO FEMININO

A partir do que pôde-se observar na narrativa proposta por Wagner, é

possível propor uma releitura dessa imagem mais “contemporânea” da valquíria, que

abarcaria alguns dos aspectos iniciais ao que foi proposto por Langer (2009), a

saber, a imagem daquela que escolhe os mortos, a que recepciona os heróis no

Valhalla, a guerreira que pode tanto ajudar quanto trazer a morte bem como (e

principalmente), a transgressora. Destarte, passa-se a uma leitura diferenciada do

mito, contemplando alguns dos seus aspectos arquetípicos.

Partindo do que é proposto por Chevalier e Gheerbrant, em seu Dicionário de

Símbolos (2007), no verbete sobre as valquírias, encontra-se que:

Simbolizam ao mesmo tempo a embriaguez dos arrebatamentos e a ternura
das recompensas, a morte e a vida, o heroísmo e o descanso do guerreiro.
Talvez menos selvagens e cruéis que as amazonas, mas igualmente
ambíguas. Representam a aventura do amor, concebido como uma luta
com suas alternâncias de êxtase e de queda, de vida e de morte.
(CHEVALIER, 2007, p. 930).

Essa ambiguidade é melhor explorada por Boyer (2005), que contrapõe a

mulher viril, a guerreira, a filha do pai representante da ordem odínica, patriarcal, a

uma figura extremamente sedutora (até a morte) – uma femme fatale.

Em sua contribuição para o dicionário de mitos literários de Brunel, a respeito

das mulheres viris, Boyer parte do aspecto guerreiro dessas personagens que

“ilustrariam virtudes marciais que, normalmente, são próprias do homem” (BOYER

2005, p. 745). É nesse sentido que esse autor as classificou como mulheres viris,

apresentando-se como iguais aos homens, porém ao mesmo tempo suas inimigas,

capazes de lutar contra eles e até mesmo derrota-los, apesar desse

empreendimento não se cumprir sem obstáculos.

Esse lado mulher-viril geralmente parece ser o primeiro do qual se lança mão,

tanto nos mitos quanto na própria ópera de Wagner. A respeito disso o autor inda

acrescenta que:

[...] no seu desejo de se igualar ao homem, a mulher fracassa vez por outra
e se reencontra em conformidade com a natureza que lhe é própria, quando
exposta ao perigo. Suas lágrimas trágicas ou suas imprecações de
vociferante funcionam nessas horas, ao que parece, como uma arma muito
mais eficaz do que todas as lanças do mundo. (BOYER, 2005, p. 745).
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Segundo o autor, ao serem capazes de vencer os homens, ou de

“simplesmente” serem capazes de decidir sua vida ou sua morte, as mulheres-

homens se transformam em mulheres anti-homens, que “procuram eliminar o macho

ou reduzi-lo a estados inofensivos, se não subalternos” (BOYER, 2005, p. 745). Na

mesma linha de raciocínio teríamos a razão pela qual, segundo o autor, elas se

negariam a casar. Para Boyer, o casamento seria para uma valquíria como que uma

punição infligida por Wotan.

Nesse ponto, torna-se necessário remontar ao que é proposto por Murdock

(1990), qual seja, a questão de que a jornada da heroína teria início com uma

negação do feminino e uma supervalorização do masculino a ponto de tentar se

equiparar ao homem.

A respeito desse quadro psicológico, Jung nos fala sobre o Complexo

Materno Negativo. Trata-se menos de uma exacerbação ou bloqueio dos instintos

femininos do que uma defesa contra a supremacia da mãe que prevalece sobre todo

o resto. Seu lema é: qualquer coisa menos ser como a mãe. Entretanto, em geral,

nunca tem clareza do que imagina ser seu próprio destino. É um fascínio que nunca

se torna identificação, enquanto há uma exacerbação de Eros que se esgota, porém,

numa resistência ciumenta contra a mãe. Todos os processos e necessidades

instintivos encontram dificuldades inesperadas:

[...] a sexualidade não funciona, ou os filhos não são bem-vindos, ou os
deveres maternos lhe parecem insuportáveis, ou ainda as exigências da
vida conjugal são recebidas com irritação e impaciência. De certa forma,
tudo isso não pertence às realidades essenciais da vida, uma vez que seu
fim último é constituído unicamente pela defesa permanente contra o dever
materno (JUNG, 2002, p. 100)

Em relação à mãe enquanto família ou clã, produz uma resistência por tudo

aquilo que representa a família, comunidade e/ou convenção. A resistência contra a

mãe, enquanto uterus, manifesta-se muitas vezes através de distúrbios da

menstruação, dificuldades de engravidar, partos prematuros, etc. Além disso Jung

ressalta, o desenvolvimento da inteligência, muito por sua razão. Ele diz:

A partir da defesa contra a mãe, verifica-se ocasionalmente um
desenvolvimento espontâneo da inteligência, com o intuito de criar uma
esfera em que a mãe não exista. Esse desenvolvimento ressalta das
necessidades próprias da filha e não visa homenagear um homem que ela
queira impressionar, simulado uma camaradagem espiritual. O propósito é
quebrar o poder da mãe através da crítica intelectual e cultura superior, de
modo a mostrar-lhe toda a sua estupidez, seus erros lógicos e formação
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deficiente. O desenvolvimento intelectual é acompanhado de traços
masculinos em geral. (JUNG, 2002, pp. 100-1)

Um ponto interessante, no entanto, é que, ao falar de complexo tendo como

base a teoria de Jung, trata-se de uma

imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional e,
além disso, incompatível com as disposições e atitude habitual da
consciência. Esta imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem
sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de
autonomia, vale dizer: está sujeita ao controle das disposições da
consciência até um certo limite e, por isso, se comporta na esfera do
consciente como um corpus alienum [corpo estranho], animado de vida
própria. (JUNG, 2000, p. 31)

Os complexos poderiam ser agrupados em categorias definidas, como o

complexo materno, paterno, etc, o que leva a constatação de que repousam sobre

bases igualmente típicas, que seriam os arquétipos (SILVEIRA, 2006). Desta forma,

a base arquetípica na qual o complexo materno se baseia, seria o arquétipo da mãe,

e mais amplamente, o arquétipo do Feminino ao qual a “filha do pai” precisa se

reconectar.

Cabe, no entanto, definir aqui o conceito de feminino, bem como sua

dinâmica. Partimos de uma perspectiva arquetípica, baseada nas ideias propostas

por C.G. Jung, em que o Feminino é visto como um arquétipo, ou mais

especificamente, às imagens produzidas a partir de um arquétipo (nesse caso, do

feminino), e não o arquétipo em si, uma vez que seria impossível de capturar o

arquétipo em sua totalidade. Assim, tomando o arquétipo como uma potencialidade,

é possível observar diferentes produtos, de diferentes épocas, mas com uma origem

comum. Cabe ainda recordar que, por ser uma possibilidade, o arquétipo contém em

si a polaridade, ou seja, a possibilidade de criar uma imagem e ao mesmo tempo, o

seu oposto, o positivo e o negativo.

Logo, ao se considerar a imagem da valquíria tanto como uma entidade que

representa a morte para aquele que a vê, quanto como protetora, o que se tem é

apenas natureza positiva e negativa do mesmo arquétipo, o do Feminino.

Em seu livro “A Grande Mãe” (2006), Neumann trabalha esse arquétipo

tratando-o por “Feminino”. Para esse autor, é possível distinguir dois tipos de caráter

do Feminino que podem interpenetrar-se, coexistir ou hostilizar-se reciprocamente.

Estes seriam o caráter elementar e o de transformação.
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Por caráter elementar designa-se um aspecto que, como um grande

continente, “demonstra a tendência de conservar para si aquilo que deu origem e

envolve-lo como uma substância eterna. Tudo o que dele nasceu lhe pertence e

continua sujeito a ele.” (NEUMANN, 2006, p. 36). Um símbolo desse estado seria a

serpente urobórica, a serpente em forma circular que come o próprio rabo fechando

assim um circulo de totalidade indiferenciada, que representaria também a caverna e

a o grande vaso do mundo, que conteria em si toda a existência do homem primitivo

(bem como uma etapa inicial de desenvolvimento da psique) e que assim se

transformava no grande feminino.

Isto porque, para esse autor, o símbolo por excelência do feminino seria o

vaso. Vaso como continente, assim como o próprio corpo, e uma das primeiras

relações estabelecidas com relação ao corpo feminino seria o de contenção, um

corpo que é penetrado, um corpo que carrega a criança e que depois lhe dá a vida,

mas que ainda assim a acolhe em seus braços, e a protege, nutre. Desta forma, o

Feminino, em seu caráter elementar poderia ser representado por tudo aquilo que

contém e protege: o ninho, o berço, o leito, o navio, a caverna, o escudo e também o

esquife. Este último lembra uma importante característica desse aspecto, pois, como

todo arquétipo, não contém de maneira alguma apenas traços positivos. Para

Neumann “[...] o grande Feminino não é só doador e protetor de vida, mas como

continente retém e retoma; é, ao mesmo tempo, deusa da vida e da morte.”

(NEUMANN, 2006, p. 50).

Quanto ao caráter de transformação do Feminino, ao contrário do caráter

elementar, enfatiza-se o elemento dinâmico da psique, o que, ao contrário da

tendência conservadora do caráter elementar, coloca em movimento algo já

existente e leva a uma modificação, em suma, à transformação. Cabe ressaltar que,

durante o desenvolvimento psíquico, o caráter de transformação da psique que é

projetado no feminino, encontra-se primeiramente submetido ao ‘domínio anterior’ do

caráter elementar que só aos poucos vai se desligando daquela supremacia para

adquirir uma forma própria e independente. Quando pensamos na função básica do

Feminino-maternal atuando na gestação e parturição da criança, o caráter de

transformação já está nitidamente em ação, ainda que muito ligado ao caráter

elementar. O mesmo acontece com a função de alimentação, que serve tanto ao

caráter elementar como ao caráter de transformação. Esses dois tipos de caráter

não se excluem desde o início, ao contrário, eles se integram e se interligam sob
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múltiplas formas. O fato de o caráter elementar ser totalmente dominado pelo

“Grande Círculo” significa que ele contém o caráter de transformação, que luta para

se diferenciar, enquanto o caráter elementar se incumbe de reconduzir o que está

por se modificar de volta ao seu próprio círculo indiferenciado. (NEUMANN, 2006)

Este caráter ambíguo, portanto, é inerente ao próprio Feminino, porém,

também é vivenciado pelo homem a partir de sua relação com a mulher. Neumann

chama-nos a atenção para o caráter transformador dessa relação, pois, ao passo

que a mulher o vivencia em seu próprio corpo, através do que o autor chama de

mistérios da transformação: a menstruação, a gravidez e a transformação

(simbólica) de sangue em leite; o homem:

[...] vivencia esse lado do feminino direta e indiretamente como provocante,
como uma força que o coloca em movimento e que o impele a uma
transformação. Nesse caso é indiferente se a transformação do homem pelo
feminino foi causada por uma fascinação positiva ou negativa, ou se ocorreu
por algum tipo de atração ou repulsa por parte da mulher. A Bela
Adormecida e a princesa cativa, bem como a inspiração ativa e a força
auxiliadora do feminino que presidem o novo que está por nascer, são
expoentes do caráter de transformação, que alcança sua forma mais pura
na imagem da anima. A anima, a ‘imagem da alma’ que o homem descobre
no feminino, é a própria feminilidade interior daquele homem, sua
espiritualidade, uma instância de sua própria psique. Nesse ponto a anima
delineia – conforme Jung assinalou desde o início – em parte pela
experiência arquetípica e em parte pela experiência pessoal que o homem
tem do feminino. É por esse motivo que a figura de anima do homem,
encontrada no mito e na arte de todas as épocas, é uma fonte da
experiência genuína do feminino, e não só uma simples manifestação de
projeções masculinas sobre a mulher (NEUMANN, 2006, p. 41)

Assim, a anima seria por excelência, um veículo do caráter de transformação,

cuja fascinação impele, seduz e estimula o masculino a todo tipo de aventuras da

alma e do espírito (NEUMANN, 2006). Todavia, deve-se lembrar que a figura da

anima também teria em si uma faceta de transformação, mas também de tomar de

volta para si.

Desta forma, acredita-se que a figura da valquíria seja bastante representativa

dessa ambiguidade que é inerente ao feminino. Ao mesmo tempo em que protege o

herói (o que estaria de acordo com o lado positivo de caráter elementar do

Feminino), que o inspira, levando-o a sua jornada que culminará em grandes feitos,

muitas vezes termina se colocando como a razão de sua morte. Não importa o quão

distante “aquela que escolhe os mortos” esteja do ser monstruoso que tecia uma

tapeçaria macabra com as entranhas dos homens mortos. Ela ainda escolhe
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aqueles que devem morrer. E não por um acaso, também é responsável por recebê-

los no paraíso de Valhalla com uma taça de hidromel. A maioria das representações

gráficas das valquírias do período viking as representam portando cornos e taças

que aqui poderíamos remontar à função de “vaso”, de continente, do feminino.

Assim sendo, pode-se propor que a imagem das valquírias, seja ela qual for,

seria uma tentativa de representar, de dar forma, enquanto projeção de anima, a

esse Grande Feminino arquetípico que é assustador e inspirador ao mesmo tempo.

Um feminino arquetípico sobre uma imagem que poderia ser “suportada” por uma

sociedade patriarcal, mas que, como uma bela femme fatale, guarda em si um

mistério, que diria respeito a todas essas facetas do feminino, às quais a própria

heroína deve integrar, ao longo da jornada. Somente assim, ao se reconectar com o

sagrado feminino, é possível ser mais do que uma filha do pai e tornar-se uma

mulher.
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CAPÍTULO IV

UMA JORNADA CRIATIVA:

TRABALHANDO A IMAGEM DA VALQUÍRIA EM CONTEXTO

ARTETERAPÊUTICO

Tendo-se considerado a imagem arquetípica da valquíria, bem como um

breve estudo sobre a utilização dos mitos em contexto arteterapêutico, passa-se à

observação de como esse conteúdo pode ser trabalhado pelo arteterapeuta a partir

da observação das produções de um indivíduo tendo a valquíria como estímulo

gerador.

As produções artísticas aqui observadas foram desenvolvidas por mim, em

um período que compreendem seis anos. Durante este período, contei com o

acompanhamento de uma arteterapeuta, além de estar, eu mesma, no final deste

período, no curso de pós-graduação em arteterapia.

A imagem da valquíria já era conhecida desde o final da adolescência,

período no qual passei a me interessar por mitologia nórdica. Sabia que se tratava

de uma entidade da guerra, responsável por levar os guerreiros mortos até o

Valhalla. Algum tempo mais tarde, ao iniciar os estudos de música, entrei em contato

com as óperas de Wagner, através das quais pude aprofundar um pouco mais os

conhecimentos que tinha sobre as valquírias e suas relações familiares. A

“personalidade forte” da personagem principal me atraía, mas não sabia dizer bem

ao certo o motivo.

Esse quadro começou a ser modificado no final do ano de 2009, por ocasião

de um sonho. Nele, em um ponto de ônibus na frente do meu consultório, eu

conversava com um jovem de cabelos longos e loiros trajando roupas que pareciam

feitas de pele e couro. Não parecia haver nada demais até perceber que as demais

pessoas no sonho pareciam me achar louca, e só então percebi que elas não o

viam. Nessa hora, ele me pedia que eu o ajudasse a voltar à vida. Eu não sabia,

mas aquele era um chamado para uma aventura.

Quase que imediatamente após acordar, surgiu uma vontade muito intensa de

escrever a história daquele jovem, daquele guerreiro. Surgiu então a ideia de um

romance romântico, tendo como fio condutor o pedido que ele fazia, e a partir dele,

surgiram os outros personagens, sendo a figura que chamava mais atenção a
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heroína: uma jovem que começava a ver o fantasma de um guerreiro morto há

séculos e que a pedia que lhe trouxesse de volta à vida. Mas por qual motivo ela

deveria fazer aquilo? Esta foi a primeira pergunta, da qual surgiu o argumento da

história, que consistia basicamente no fato da jovem em questão (Sofia) ser a

reencarnação de uma feiticeira (Gunnhild) que havia prometido trazê-lo de volta à

vida quando ele estava às portas da morte. O ritual, no entanto, parecia não ter

funcionado. Por qual motivo?

A resposta então veio carregando um novo dado, importante. A jovem

necromante em questão seria uma valquíria, de quem era esperado que levasse os

mortos para os salões de seu pai, e não que os trouxesse de volta. Além disso, não

deveriam se envolver com homens, outra regra que parecia ter sido quebrada uma

vez que desde o inicio do processo de escrita os dois personagens se colocavam

como amantes. Restava apenas desenvolver a história, mas antes disso, faltava o

nome do jovem, que foi batizado como Wulfgar.

O processo de escrita fluiu bem ao longo de um ano, gerando quatorze

capítulos, produção experimentada como um grande fluxo criativo. Na época,

imagens plásticas não foram produzidas por me achar inapta a fazê-lo, detendo-me

na escrita criativa, que se mostrou um meio eficaz de dar vazão ao processo criativo.

Dentre os benefícios da escrita criativa, Philippini (2009) ressalta a ordenação

dos temas, o desbloqueio criativo, o acesso gradual a conteúdos inconscientes,

facilitando assim a compreensão e documentação de afetos, além de ser uma

técnica de simplicidade operacional capaz de promover a geração de futuras

imagens plásticas.

Não por um acaso, a escrita parou, no final de um ano, exatamente no ponto

em que o fantasma, que até então tentava ocultar tudo o que havia acontecido na

vida anterior da moça, contava toda a verdade, deixando-a em estado de choque.

Pode-se supor que a escrita parou naquele ponto porque o que quer que viesse

depois, não parecia claro. Concomitantemente, a minha vida pessoal passava por

um momento de grandes travessias, em que me eram imputadas também grandes

responsabilidades, como uma mudança de carreira, sendo necessário parar com o

consultório de psicologia e o estudo da música, bem como uma situação de divórcio.

Porém, de alguma forma, a escrita criativa subsistiu, durante os anos seguintes,

como gotículas de água que insistiam em molhar terra seca, como que de alguma

maneira trazendo conteúdos vindos do inconsciente, dos quais eu não tinha muito
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conhecimento, mas que vinham à luz como pequenas peças de um quebra cabeças

que seria montado mais tarde.

E foi exatamente com pequenas peças que a reviravolta no processo criativo

aconteceu. Já no ano de 2014, por ocasião de um trabalho no curso de pós-

graduação utilizando a técnica do mosaico, eis que ressurge uma figura conhecida.

Imagem 18 – Wulfgar (Mosaico com papel)

Acervo pessoal da autora

Dentre as indicações e propriedades da linguagem expressiva do mosaico,

encontra-se a capacidade de reunir, ordenar, resignificar, reencantar o olhar,

integrar. E foi isso que pareceu acontecer em relação ao processo criativo. A escrita

criativa foi retomada, esta última funcionando ainda juntamente com a imagem

acima, como estímulo para uma amplificação, dessa vez utilizando-me do desenho.
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Imagem 19 - Wulfgar 2 (desenho com pastel a óleo)

Acervo pessoal da autora

De acordo com Philippini (2009), o desenho é uma linguagem que permite

expressão conceitual através da forma, a percepção espacial, bem como de luz e

sombra, a expansão do movimento gráfico, mas também o delimitar, designar,

configurar. Além disso, ao se trabalhar com cores, trabalha-se também uma

percepção emocional. Assim sendo, facilita a liberação de conteúdos inconscientes,

ativa o fluxo criativo, trabalha o desbloqueio e a expansão (ao abranger superfícies

através da cor). Promove também experimentações com o inusitado, afinal, o que

fazer quando uma parte do papel é borrada sem querer?

Após essas experiências com a figura do “arauto”, ainda dando

prosseguimento com a escrita, foi solicitado aos alunos no curso de pós graduação

que fizessem um estandarte que representasse quem a pessoa era. O trabalho foi

confeccionado em tecido com aplicações em lantejoulas – um coração, uma estrela,

ramos com flores e em rúnico, o meu nome. No centro, pela primeira vez, a imagem
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de uma valquíria. A imagem chama a atenção por conter tanto uma figura de uma

entidade ligada a princípio à morte, mas também símbolos ligados à luz, à fertilidade

e ao amor. O nome em rúnico indicava que aquela não era uma “valquíria” qualquer.

Ela tinha nome, e ao que parece, algo que a diferenciava: uma tentativa de contato

com aspectos do feminino que cercavam a donzela em uma armadura,

representante de uma ordem masculina, no centro do estandarte.

Imagem 20 – Estandarte

Acervo pessoal da autora

Paralelamente, a escrita do romance chegava ao fim, com um ato de

transgressão, a exemplo do de Brünnhilde. Sofia, já conhecedora de suas

habilidades, decide trazer Wulfgar de volta à vida, ainda que isso lhe custasse a sua

própria vida. No enredo do livro, a capacidade de dar a vida e o amor parecem pesar

mais na decisão da personagem. Trata-se, portanto, de uma questão ética, à mesma

maneira que a personalidade de Wagner: seguir o que manda o coração, ou

obedecer cegamente às ordens?16

16 Para um breve resumo do romance, intitulado “O Guerreiro Fantasma e a Senhora da Vida e da Morte” , vide
anexo A.
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Logo após a conclusão do livro, foi solicitado aos alunos que preparassem

uma esquete como trabalho de conclusão da disciplina de Teatro Terapêutico.

Estando ainda imersa no mundo de Wulfgar e Sofia, por mais que tentasse outra

criação, ela se sobrepunha. Foi criado então um monólogo em que era contada a

história de Wulfgar e Sofia a partir do ponto de vista da heroína. Foram criados

cenário e figurino. Primeiramente, surgiu o texto17, e logo em seguida o figurino,

bordado a mão, e, finalmente, o cenário, que consistia em três painéis com as

imagens de personagens, a saber, Brunhild (a irmã que sempre cumpre as ordens

do pai), Wulfgar (o guerreiro fantasma) e Wotan (o deu pai de todos). Além disso,

havia em cena uma espada mágica (capaz de cortar o véu entre os mundos), um

pano preto com runas pintadas em dourado (oráculo), um coração feito de massa de

modelar (o coração de Wulfgar, necessário para trazê-lo de volta à vida, e que havia

sido preservado em uma espécie de limbo entre as dimensões), uma maçã de

Freya, deusa da beleza, do amor e das maçãs da eterna juventude, e que sabia

como Sofia poderia trazer Wulfgar de volta à vida. Sofia/Grunhild foi interpretada por

mim, e se encontrava fugindo do pai que a havia raptado por não concordar com

seus atos. Essa parte da história já diz respeito à sequência do romance, que ainda

tem mais duas outras partes previstas.

Imagem 21 – Confecção da cota de malha 1

Acervo pessoal da autora

17 Vide anexo B.



79

Imagem 22 – Confecção de cota de malha 2

Acervo pessoal da autora

Imagem 23 – Brunhild

Acervo pessoal da autora
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Imagem 24 – Wotan

Acervo pessoal da autora

Imagem 25 – Wulfgar

Acervo pessoal da autora
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Imagem 26 – Coração de Wulfgar

Acervo pessoal da autora

Imagem 27 – Gunnhild / Sofia

Acervo pessoal da autora

No teatro, encontramos a união de algumas técnicas, como a confecção do

cenário, do figurino, da escrita criativa do texto, na criação do personagem (seu
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gestual, sua voz), a fim de contar uma história, que como foi visto no capítulo II,

nunca é algo inédito, mas traz em si conteúdos referentes a toda a humanidade.

Segundo Philippini, a respeito da criação de personagens e da contação de

histórias:

[...] Esse trabalho consiste em encontrar a forma para que a história ganhe
vida e voz, promover a criação de personagens com seus adereços,
incluindo a configuração criação de cenários que favorecem o clima e o
exercício teatral. O processo em movimento liberta as vozes destes
personagens internos e os aproxima da consciência, trazendo informações
antes desconhecidas.
Considero que alguns recursos da encenação, nos processos
arteterapêuticos, favorecem e ativam a compreensão de conteúdos antes
mergulhados no inconsciente. Assim, há uma vinculação natural entre o
contar histórias e sua amplificação através das atividades do teatro
terapêutico. (PHILIPPINI, 2009, p. 98)

A experiência do teatro pode ser considerada um divisor de águas nesse

processo, pois ela garantiu corporeidade à história. A confecção do figurino

funcionou como a confecção de um objeto de poder, o que ajudou na experiência de

corporeidade. A expressão corporal envolvida nesse processo permitiu uma maior

conscientização de outros conteúdos ligados ao esquema corporal. Tendo em vista

minha experiência como cantora, há toda uma percepção de grupos musculares e

caixas de ressonância para que a voz possa soar da forma que uma valquíria soaria.

Afinal, ela é uma mulher poderosa, que transita pelo mundo dos vivos e dos mortos,

é preciso assumir uma voz forte.

Outro aspecto interessante foi a modelagem do coração de Wulfgar. A

modelagem é uma linguagem que facilita a transição do abstrato para o concreto,

ativa a percepção tátil e da tridimensionalidade. Como experiência pessoal, posso

observar que modelar, trabalhar a matéria, pode remeter ao poder de criação do

feminino.

O contato com a experiência de corporeidade, tanto no teatro quanto na

modelagem, surtiu efeito em outras técnicas. Ao desenhar finalmente, a primeira

valquíria, um dado me chamou a atenção: ela tinha seios volumosos. Não era algo

inicialmente planejado, mas a percepção desse detalhe levantou imediatamente um

pensamento: “é preciso ter peito para transitar pelo mundo dos vivos e dos mortos e

enfrentar Wotan”.
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Imagem 28 - Sofia/Gunnhild (pastel a óleo)

Acervo pessoal da autora

Os seios são um símbolo relacionado ao feminino. O percurso feito está

repleto de imagens que remetem ao feminino, seja no estandarte, com as flores e o

coração remontando à emoção, seja na figura da deusa do amor e da beleza que

possui as maçãs da imortalidade e que guarda o segredo para trazer a figura

masculina, o homem de coração, de volta à vida.

A figura de Freya parece ser bastante ilustrativa nesse aspecto. Sobre ela,

além das questões ligadas ao amor, à beleza e à procriação, recaiam outros

epítetos como “a mais gloriosa e brilhante”, além de estar ligada às questões da vida

e da morte. Ela também possuía um amante, que assim como outras deusas da

fertilidade, desaparecia durante parte do ano, em um ciclo que remonta à vida, morte

e renascimento. Ela, à maneira das valquírias, cavalga na batalha e carrega consigo

metade dos mortos para seu palácio, cabendo a outra metade para Wotan. Nesse
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aspecto, era chamada de Valfreja. (FAUR, 2007). Desta forma, a figura de Freya

parece representar uma personalidade que integra diversos aspectos do feminino, à

qual a persongem da valquíria deve se reconectar.

Imagem 29 – Freya (lápis aquarelável)

Acervo pessoal da autora

O pedido do guerreiro fantasma é claro: ele precisa voltar à vida, e para que

isso aconteça, e necessário dizer não aos designios cegos do pai (patriarcado) e

assumir sua parcela feminina, capaz de dar a vida. É necessário entrar em contato

com a deusa, ouvir seus ensinamentos e de certa forma identificar-se com ela,

deixando assim de ser a apenas filha para, de alguma forma, tornar-se uma mulher

adulta, que faz suas próprias escolhas e que assim é capaz de gerar a si mesma. E
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é também ao curar a si mesma, retomando o contato com o feminino, é possível

curar o masculino ferido, trazendo-o de volta à vida, integrando essa dimensão

arquetípica também à personalidade total.

Imagem 30 - Sofia e Wulfgar

Acervo da autora.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 30 – Valquíria Alada

Disponível em: http://www.deviantart.com/tag/valkyrie

A partir do que foi observado neste trabalho, foi possível perceber que a

arteterapia coloca-se como uma poderosa ferramenta no sentido a facilitar o

processo de individuação, na medida em que trabalha com símbolos, que surgem

da tentativa de ligar a mente consciente ao inconsciente. Esses símbolos

forneceriam, portanto, uma espécie de cartografia desse percurso.

Um dos símbolos privilegiados nesse sentido diria respeito ao herói e à

heroína, e às suas respectivas jornadas, uma vez que representariam, por

excelência, através do ciclo de “partida – iniciação – retorno” o que é esperado do

desenvolvimento do ser humano em seu processo de individuação.

Dentre os vários mitos de heróis e heroínas possíveis, o mito da valquíria

enquanto filha do pai parece ser de grande contribuição para trabalhar o processo

de individuação feminino. Além de uma imagem que traz em si vários aspectos do

feminino, atenuados ao longo de anos de processo civilizatório (patriarcado), ao

trabalhar a valquíria enquanto heroína, pode-se encontrar aspectos que se
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enquadram bem no objetivo da jornada enquanto representante do processo de

individuação, a saber, o aspecto ético, a cura da cisão do feminino e a cura do

masculino ferido.

Ao agir de acordo com o que acha correto e não simplesmente cumprir

ordens, a valquíria dá um passo que sabe que terá consequências, das quais ela

não foge. O que pode ser colocado como uma punição, termina no final mostrando-

se como um poderoso agente de amadurecimento, pois é através dele que ela

poderá deixar de ser tanto arquétipo e tornar-se mais mulher, conectando-se com a

sua feminilidade, seu corpo, como com o grande Feminino. Somente a partir disso é

que se torna possível a cura do masculino ferido. Trata-se, portanto, de um deixar

de ser a eterna filha para conectar-se ao Feminino, à Grande Mãe.

No contexto arteterapêutico, o trabalho criativo feito a partir desse mito não

seguiu os mesmos passos, mas parecia trazer, através de suas imagens, questões

que perpassavam o mito, permitindo, assim, plasmá-las e elaborá-las, convertendo-

se em benefícios para a vida pessoal. O processo, no entanto, não está encerrado, o

que parece estar de acordo com a noção de individuação para Jung. O processo de

tornar-se quem realmente é leva a vida inteira, entretanto, acredita-se que ter um

conhecimento mais amplo da meta possa ajudar no caminho.

Assim sendo, recomenda-se a utilização do mito da valquíria enquanto

estímulo gerador em outros contextos arteterapêuticos em que se encontre a

imagem da “filha do pai”, seja em grupos de cronologias diversas, bem como seu

trabalho com o masculino enquanto uma projeção da anima. Além disso, cabe ainda

sugerir pesquisas em que o mito da valquíria possa ser estudado junto a outros

mitos que apresentem imagens da “filha do pai”.
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ANEXO A

Sinopse do Livro “O Guerreiro Fantasma e A Senhora da Vida e da Morte” de Gisele

de Araujo Abrantes

Sofia é uma jornalista de 23 anos que mora com uma amiga, Milena, médica

residente em neurologia, em Copacabana, Rio de Janeiro. Ela trabalha no segundo

jornal mais importante da cidade, mais especificamente no suplemento para jovens,

e cobrindo um festival de bandas, conhece Gabriel, um sedutor estudante de história

que lhe fala brevemente a respeito de sua pesquisa sobre saxões. Curiosamente, na

mesma noite, Sofia tem um sonho sobre esse tema, o que a deixa intrigada e a faz

marcar um encontro com Gabriel. Durante o encontro, ela sente muito frio e começa

a ver luzes na água da praia. Quase que em estado de transe ela as segue e quase

se afoga. Curiosamente, após esse episódio, ela passa a ver as personagens do seu

sonho. A princípio ela pensa que está ficando louca e sua colega até insiste para

que faça alguns exames, mas, por fim ela descobre que está vendo, na verdade,

dois fantasmas – Wulfgar e Grindan – que teriam vivido há mais de mil anos atrás,

exatamente no período das invasões anglo saxônicas na Inglaterra, e que teriam

sido acordados de seu sono pela voz dela, e, assim, trazidos de volta da espécie de

limbo em que se encontravam: uma terra de névoa entre o mundo dos vivos e dos

mortos.

Com o passar do tempo, Sofia começa a se acostumar com a presença dos

fantasmas, ainda que não compreenda exatamente o que eles desejam, muito

menos o motivo de sua crescente afeição por eles. Demora um pouco para que

perceba sua participação naquilo tudo, muito pela narrativa de Wulfgar, pelas

pesquisas de Gabriel e por seus próprios sonhos (muitas vezes motivados por

“apagões” quando encosta em Wulfgar). Aos poucos, Sofia percebe que ela mesma

teria sido responsável pela morte deles, em outra vida, quando era uma necromante,

e que havia prometido trazê-los de volta à vida para que pudessem cumprir seus

destinos. Na verdade, isto era possível apenas pela sua natureza: Sofia (em outra

vida Gunnhild) era uma filha de Wotan, uma espécie de deus supremo na mitologia

germânica, o que a transformava em uma valquíria – uma donzela guerreira que
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deveria guiar os guerreiros até seu destino final e depois levá-los ao Valhalla, uma

espécie de paraíso. Wulfgar era, então, o seu campeão. O guerreiro que deveria

guiar e por fim levar até o Valhalla. No entanto, para que Wulfgar cumprisse seu

destino e se tornasse o grande rei que deveria ser, ele deveria destronar o irmão

gêmeo (não idêntico), Raewald, um grande tirano e marido de Gunnhild.

Sofia fica confusa, conforme as lembranças de sua vida passada voltam à sua

memória, mas apenas de maneira desconexa, ao mesmo tempo em que estranhas

habilidades como força física e transes místicos começam a chamar sua atenção e

de outros neste e em outros planos. Outras valquírias, visões de Raewald e um

misterioso ator de cinema capaz de perceber algo diferente nela, estão no caminho

da moça, que luta para manter sua vida quotidiana, com seu trabalho e amigos ao

mesmo tempo em que se envolve cada vez mais com Wulfgar, desenvolvendo uma

espécie de equilíbrio com ele até o dia em que Sofia descobre, finalmente, que mais

do que protetora, ela havia sido sua amante. A moça tenta lutar contra isso, afinal

ele está morto, mas a verdade é que não poderia lutar contra o seu destino e o dele,

entrelaçados. Ela era a sua morte, mas ele deveria se apaixonar pela morte e ela o

receberia de braços abertos.

Sua natureza de anjo da morte se intensifica cada dia mais, porém deixando

entrever uma característica – um desejo de lutar pela vida. O que é visto como uma

fraqueza, a princípio por estar ainda presa ao apego típico dos humanos, por fim

mostra uma outra faceta de sua personalidade que falará mais alto pela certeza de

que aquela não era a hora de Wulfgar e Grindan, e que afinal deveria de fato trazê-

los de volta à vida, nem que isso lhe custe a sua própria vida e alma, que já parecem

ameaçadas quando, finalmente, sucumbe aos encantos do fantasma, que a esta

altura já está aprendendo a controlar sua força e já é visto por outras pessoas

(Gabriel e Milena), e até luta para salvar Sofia das garras de sua irmã que tenta

levá-la para evitar que o traga de volta à vida.

Decidem então se lançar a um plano ousado e um tanto maluco. Baseados

apenas em sonhos e visões de Milena e Gabriel, partem em busca de uma arma

mágica, capaz de rasgar o véu entre os mundos e necessária para trazer os mortos

de volta à vida, bem como os corações embalsamados de Wulfgar e Grindan que

teriam sido guardados em um local mítico com a ajuda de Ridley, o misterioso ator e

que também estaria envolvido na história desde o início, sendo ele o guardião

dessas “relíquias”. Para o plano ser bem sucedido, no entanto, eles terão que
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enfrentar as irmãs de Sofia (outras valquírias), enviadas para evitar que se cometa o

sacrilégio de trazer um morto de volta à vida, bem como outros seres fantásticos, os

draugrs, mortos vivos que parecem muito interessados nas habilidades de Sofia, e

que trazem consigo questões do passado de Wulfgar e Sofia, bem como a chave

para compreenderem o assunto inacabado que prende Wulfgar a este mundo.

Este é o primeiro livro de uma série de quatro, ao longo dos quais as

personagens terão que entrar em contato com deuses, criaturas míticas e vilões

interessados em seus poderes, para finalmente cumprirem seus destinos. Baseada

na mitologia germânica, a história tem características de aventura, tramas e

conspirações políticas mitológicas e medievais entrelaçadas ao mundo atual que

servem como pano de fundo para o romance entre um fantasma e uma jovem que

descobre sua verdadeira natureza.
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ANEXO B

[Sofia entra correndo, fugindo de algo. Ela tenta avançar para a plateia, mas

percebe que ali está encurralada. Esconde-se então em um canto do cenário.

(1:35 da overture + leitmotiv). Quando parece finalmente ter se afastado

(leitmotif da valquíria se afasta) ela volta a procurar por Wulfgar.]

Wulfgar! Wulfgar! (a princípio abaixada e ainda com medo, mas depois se levanta e

procura por ele pelo cenário). Wulfgar! (volta-se então para a plateia e pensa em

abrir o véu entre os mundos). Não! É melhor não! Da última vez que fiz isso, ela me

seguiu até aqui... Além do que, isso vai me levar até a terra de novo, e o Wulfgar

está aqui. Ele tem que estar aqui! Preciso salvá-lo antes que meu pai ou minha irmã

coloque as mãos nele... Ei! Vocês aí! Conseguem me ouvir? Por acaso viram um

homem loiro, cabeludo, com umas trancinhas, olhos azuis, bem alto, umas roupas

esquisitas, um pouquinho mais pálido do que achariam normal?... Bem, se tivessem

visto provavelmente já teriam surtado, como eu mesma surtei. Eu também espero

não estar assustando vocês, prometo que depois tudo vai parecer um sonho, ou

alguma coisa que viram em algum filme ou peça de teatro... Foi assim comigo

também antes de eu saber disso tudo. Mas eu já estou cansada só de correr, sabe?

Eu preciso falar com alguém... Sabem, eu já vivi aí com vocês. Tinha uma vida

normal. Trabalhava – eu era jornalista! Morava com uma amiga, estava até meio que

rolando um clima com um gatinho quando ele apareceu e tudo mudou. No início

era só uma luz, que a burra aqui foi seguir e caiu na água. Eu quase morri! Mas a

verdade é que depois disso eu passei a vê-lo. Primeiro eu pensei que estivesse

louca, vendo coisas que ninguém mais via, até eu perceber o que realmente estava

acontecendo. Eu estava vendo um fantasma! E que fantasma! (suspirando)

Teimoso, insistente, metido com toda aquela pose de earl Wulfgar filho de Raewald,

campeão do rei, conquistador da Northumbria e, pior, dizendo que estava de volta

porque eu havia prometido trazê-lo de volta à vida. Dá para imaginar a doideira que

foi isso? Tipo, como eu ia trazer um fantasma de quase 1500 anos à vida? Essa é a

hora que vocês diriam para eu correr, não é? Eu me diria para fazer isso, eu bem

que tentei, mas adivinhem só! Basta olhar para onde eu estou para terem uma ideia,

não? A verdade, é que tem certas coisas que não dá pra gente fugir... A gente não

pode fugir do próprio destino... “ E ele se apaixonará pela morte e ela o receberá de
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braços abertos!”, e adivinhem quem era a morte dele? Pois é, ele é o meu einheri e

eu sou a valquíria dele. Tá, não deu para entender essa parte, né? Eu sei, eu sei,

mas vou tentar colocar as coisas bem simples: eu sou uma filha de Wotan (ela

tampa a boca com receio de ter falado o nome dele). Nessa, em outra vida e no

espaço entre elas. Essa é a minha natureza. Tanto que eu não posso nascer na

terra sem que ele procrie com uma mortal para isso. Bem, o lance é que meu pai,

pai de todos, todo poderoso, tem medo. Saca aqueles generais de dez estrelas que

ficam atrás da mesa com o cú na mão? Pois bem... Meu pai teme o dia em que o

reino dele vai chegar ao fim, em uma batalha sangrenta, e ele vai precisar de um

exército. Ele está juntando guerreiros desde que soube disso, e adivinha quem faz o

recrutamento , seleção e treinamento? Eu e minhas irmãs, o que nos transforma em

uma espécie de anjos da morte. Mas acontece que com alguns, a coisa é diferente.

Não é só levar... É treinar, proteger... É um amor tão grande que vocês não

conseguiriam compreender. Não é só o amor de uma mulher por um homem... Você

o ama desde o ventre e consegue ver o destino glorioso dele, e sabe a hora em que

deverá levá-lo, mas não teme isso porque então estará com ele. Bem... Mas as

coisas não aconteceram exatamente assim... O problema é que Wulfgar nasceu

com um irmão gêmeo e as coisas ficaram um pouco complicadas para ele porque

para ele ser tudo o que ele nasceu para ser ele deveria matar o irmão dele... Eu bem

que tentei ajudar, mas eu disse, ele é teimoso, e no final das contas, tem um

coração maior do que a cabeça, e como quem não dá, leva... Eu não consegui

trazê-lo de volta... E ainda fui colocada para dormir durante mais de mil anos como

punição, afinal eu deveria levá-lo, não trazê-lo de volta. Pois bem... Mais de mil anos

se passaram e meu pai achou que estava na hora de eu voltar para a terra para

terminar de cumprir o que deveria cumprir... Mas o que eu não cumpri foi trazê-lo de

volta à vida, conseguem ver isso? Pois é, ele não! Pior! Esse cara pegou a primeira

mulher que tinha algum resquício de sangue divino na terra, no Brasil, se disfarçou

de oficial do corpo diplomático e me largou para lá com ela, com a desculpa que

estava sempre em uma missão aqui, outra ali. Ele me mandou bonecas até eu fazer

treze anos! Ele mal me ligava no meu aniversário! Tudo o que ele fazia era arranjar

vaga nas melhores escolas e cuidar que tirasse todos os certificados de proficiência

em alemão... Para ler a história dele, né? Ele simplesmente me fez e me deixou a

própria sorte! Sabe, foi uma sorte o Wulfgar ter aparecido, vocês sabem quanta

gente quer uma gotinha de sangue de valquíria por aí e o que eles fazem para
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conseguir isso? Se não fosse ele, eu não saberia o que eu sou, eu não saberia do

que eu sou capaz, muito menos dos inimigos ao redor. E claro, eu tentei trazê-lo de

volta mais uma vez! E foi assim que eu vim parar aqui. Eu roubei uma arma mágica,

que era minha, capaz de rasgar os véus entre os mundos, e o coração dele que

tinha ficado guardado, entre os mundos, fora do espaço tempo, e eu o moldei

novamente, eu lhe dei o meu sangue, até aquela vadia aparecer. Minha irmã.

Brunhild. A filhinha do papai. A garota perfeita. Ela o destruiu e acertou duas flechas

em mim... Conseguimos fugir, mas é claro que ela veio atrás de mim, afinal eu ainda

tinha o coração e o punhal... Mas meu querido papai não ia permitir que eu fizesse

isso. Uma valquíria deve cumprir o dever! Mas não era a hora dele... Tanto que ele

está preso entre os mundos e a única forma de libertá-lo e trazê-lo de volta à vida

para ele cumprir o que deve cumprir, colocar fim no sofrimento dele e de muita

gente. O que ele tem que fazer, eu não posso contar, é assunto dele... Tem coisas

que seria melhor a gente não ter noção na vida e deixa-las na escuridão das trevas

de onde elas nunca deveriam ter saído, mas quando você as vê, não pode mais

simplesmente virar o rosto e fingir que não viu. Não dá para ser a filha perfeita que

só cumpre as ordens do pai. Isso me assusta... A frieza nos olhos dela, como se ela

fosse uma máquina de guerra... O rosto pode ser bonito, mas ela bate como uma

lutadora de MMA e tem a delicadeza de um tanque! Ela meteu uma flecha no meu

peito... Meu corpo está entre a vida e a morte enquanto ela me trouxe até aqui para

tentar negociar com meu pai. Ele disse que deveria me explicar, me ensinar...

Agora? E que se eu não aprendesse ia me trazer para perto dele. Tipo, ou você

aceita os meus termos ou eu te mato? Tudo dele é assim, oito ou oitenta, mas a

verdade é que ele mesmo não põe a mão na massa para nada. Tudo é o destino.

Mas aí quando o seu destino é justamente quebrar as regras, então você que se

aguente com a tragicidade do seu destino, porque não há nada que possa ser feito a

respeito disso. Ele é deus! Ele poderia fazer algo, mas não, ele prefere ficar sentado

naquele trono observando tudo com aquele único olho. O outro ele disse que deu

em troca de sabedoria. Na minha opinião, é vontade de controlar tudo, mas no fim

ele mesmo é incapaz de fazer algo, fica apenas assistindo enquanto o sangue de

inocentes mancha a terra para ele ter mais de seus guerreiros no Valhalla. Quanta

destruição poderia ser evitada se ele simplesmente fizesse alguma coisa! E quando

eu disse isso para ele, ele me acusou de pensar como uma mulher! Mas eu tenho

novidades para ele! Caso ele não tenha percebido, é isso o que eu sou! E não vou
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compactuar com isso. E eu sei que Wulfgar está por aí. Vi quando ele mandou

minha irmã ir em busca dele, e vou arrumar um jeito de trazê-lo de volta à vida...

Ainda que eu não saiba como fazer isso... Se bem que... A senhora da vida!


