
A partir do filme “A Fonte da Vida”, (Darren Aronofsky, 2006), é 
feita uma analogia entre a saga dos personagens com o processo 
de individuação, descrito por C. G. Jung. Ao longo da história é 
possível identificar conteúdos do inconsciente coletivo como os 
arquétipos da anima, da persona, da sombra, da personalidade–
mana e do Si–mesmo. Esses elementos dão margem para uma in-
terpretação do simbolismo presente na obra cinematográfica com 
base na Psicologia Analítica, o que permite explorar os conceitos, 
comprovar a sua validade e estabelecer uma ponte entre a expres-
são artística e a compreensão psicológica das manifestações do 
inconsciente coletivo.
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O presente trabalho se propõe a oferecer uma interpretação psicológica para 
a obra cinematográfica “Fonte da Vida”, de Darren Aronofsky (2006). O filme é 
dotado de um rico simbolismo sobre o amor, o medo, a vida e a morte, temas 
essenciais no que concerne ao humano, o que inspirou o intuito de realizar uma 
análise aprofundada da história a partir do referencial teórico da psicologia ana-
lítica.

O filme retrata com beleza singular a processo de morte e renascimento. A 
história trata, basicamente, da luta de um homem para evitar a morte de sua 
amada. 

A saga é contada em três momentos distintos, mas que se influenciam mutu-
amente. São os mesmos indivíduos, se poderia dizer, mas com personas1 distin-
tas, para usar o termo junguiano.

Os três momentos históricos são: Europa medieval (século XVI); os dias atuais; 
e uma realidade vivida no século XXVI a bordo de uma espaçonave. Os persona-
gens dos dias atuais são o Dr. Thomas Creo, neurocientista, que busca a todo cus-
to descobrir a cura para um tumor no cérebro de sua esposa, Izzy Creo. Já na Eu-
ropa do século XVI, a trama diz respeito à Rainha Isabel, da Espanha, que, em face 
da ameaça de ser morta pelo Grande Inquisidor, convoca o conquistador Tomás, 
servo fiel, que deverá ir às terras recém–conquistadas em busca da salvação do 
Reino. A Rainha havia descoberto que, no continente conquistado, se escondia 
a Árvore da Vida, dotada do poder mágico de conceder a vida eterna para quem 
bebesse de sua seiva. Tomás tem a missão de descobrir o esconderijo desse tesou-
ro, para que a Rainha tenha poderes para derrotar o Inquisidor. Nesse momento, 
ela entrega uma aliança a Tomás e promete que, se ele for bem–sucedido, eles 
formarão um casal para governar a Espanha como Rei e Rainha. “Eu serei a sua 
Eva”, ela diz. No futuro distante do século XXVI, Thomas é um astronauta a bordo 
de uma espaçonave circular, semelhante a uma bolha translúcida no espaço, cuja 
missão é chegar até a estrela Xibalba, para manter viva a carga que ele transpor-
ta: a Árvore da Vida, que definha a cada dia. Diz o antigo mito maia que Xibalba 
corresponde ao Reino dos Mortos, a partir do qual os espíritos podem encontrar 
o renascimento. Caso o astronauta chegue a tempo, a morte será evitada.

Nos dias atuais, enquanto espera pela morte, Izzy escreve um livro chamado 
“A Fonte”, cuja história é justamente a saga de Tomás e da Rainha Isabel. Daí se 
depreende que uma interpretação possível para o fato da história ser contada em 
três momentos é que a saga espanhola da dominação do Inquisidor é uma me-
táfora usada por Izzy para descrever o câncer que a acomete. Já o drama vivido 
pelo Dr. Thomas Creo dos dias atuais teria uma representação paralela – também 
metafórica – na vivência do astronauta: solitário no frio do espaço sideral e 
perseguido pela ameaça constante de ver a vida se esvair, caso ele não vença a 
luta contra o tempo.

Em síntese, esses elementos da história do filme são suficientes para que se dê 
início à análise simbólica a que se propõe este trabalho. Pode–se resumir o prin-
cípio psicológico que subjaz à árdua missão de Thomas da seguinte maneira: 

o alvo (…) é a reconciliação entre o ego e o sentido da vida diante da morte 
inevitável. (…) Mas essa parece ser uma prescrição impossível para o ego que 
vê a morte como a total aniquilação de todo o conhecido, de tudo o que 
importa no mundo. (HALL, 1988, p. 173).

O processo de Thomas, nos três momentos, possui íntima relação com o con-
ceito junguiano de individuação, na medida em que a sua missão, basicamente, 
é libertar–se do medo da morte para que possa atingir uma realidade superior, 
mais ampla, algo semelhante ao conceito de vida eterna: “A individuação traduz–
se numa vida mais profunda. O alvo da individuação é uma vida cheia de signi-
ficados” (HALL, 1988, p. 158).
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Considerada um conceito basilar da psicologia analítica, a individuação diz 
respeito a um dos propósitos mais elevados da existência humana, qual seja, 
atribuir sentido à própria vida. A individuação deve ser compreendida como um 
processo dinâmico, cuja meta não é estática. Também não remete a uma busca 
pelo transcendente no plano sobrenatural. Como diria Salles (1992), individua-
ção significa viver, viver neste mundo. 

Jung distingue individualismo de individuação, definindo–a da seguinte forma: 

A individuação é (…) um processo de diferenciação que tem por meta o de-
senvolvimento da personalidade individual. (…) Assim como o indivíduo não é 
um ser isolado mas supõe uma relação coletiva com sua existência, do mesmo 
modo o processo de individuação não leva ao isolamento, mas a um relacio-
namento coletivo mais intenso e geral. (JUNG, 1928/1978, p. 143).

A individuação também é entendida por Jung como o reencontro com a per-
sonalidade originária, o retorno à essência primordial do indivíduo, o tornar–se si 
mesmo. Para tanto, como mencionado acima, é necessário que ele se diferencie 
das imagens tanto externas quanto internas2 (JUNG, 1928/1978). 

Pode–se compreender o apego de Thomas à sua companheira como uma fu-
são do ego à sua contraparte feminina, a anima. É interessante notar que a pró-
pria Izzy busca caminhos para que Thomas se liberte do apego, seja na tentativa 
de convencê–lo de que ela estará bem, plena, após a morte, seja pedindo que 
ele escreva o capítulo final do livro que ela começou – ecoa no pensamento de 
Thomas, constantemente, ao longo do filme, o comando “Termine!”. 

Jung formula uma compreensão psicológica para o arquétipo da anima:

Há uma imagem coletiva da mulher no inconsciente do homem, com o au-
xílio da qual ele pode compreender a natureza da mulher. [Não se trata] de 
um conceito filosófico e muito menos de um conceito religioso da alma, e 
sim do reconhecimento psicológico da existência de um complexo psíquico 
semiconsciente, cuja função é parcialmente autônoma. (JUNG, 1928/1978 
pp. 180–1).

No que se refere à dinâmica entre consciente e inconsciente, Jung esclarece 
a influência exercida na psique do homem pela anima, a qual se contrapõe à 
imagem idealizada que o Eu procura sustentar:

(…) assim como o indivíduo exteriormente faz o papel de homem forte, por 
dentro torna–se mulher, torna–se anima, e é esta que se opõe à persona. O 
íntimo é obscuro e invisível para a consciência extrovertida, principalmen-
te para o indivíduo que tem dificuldade em reconhecer suas fraquezas, por 
haver–se identificado com a persona. Portanto, o contrário da persona – a 
anima – também permanece totalmente no escuro e se projeta. É então que 
o herói cai sob o jugo da mulher. (JUNG, 1928/1978 pp. 184–5).

Ainda ressaltando a influência exercida pela anima, é também uma figura fe-
minina, a Rainha, que lança o herói em sua jornada rumo à descoberta da Fonte 
da Vida, na saga vivida na Espanha. Esse convite pode ser interpretado como a 
função intermediária ocupada pela anima no confronto do Eu com o incons-
ciente. Jung diz que a anima tem, para o Eu, o centro da consciência, o papel 
de psicopompo, ou “guia de almas” (JUNG, 1944/2007; 1935/2000). Conforme 
descrito acima, a Rainha Isabel entrega uma aliança ao conquistador Tomás no 
momento da despedida, dizendo a ele que a recompensa pelo sucesso da jornada 
seria ocupar o lugar de Rei. 

No momento em que Tomás parte para a descoberta da Árvore da Vida, ele se 
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depara com uma figura demoníaca. Ironicamente, essa figura, que se assemelha 
ao Diabo por se encontrar num ambiente escuro, ser adornado com chifres e por-
tar uma espada em chamas, é, segundo o mito bíblico, justamente o querubim 
designado por Deus para proteger a Árvore da Vida. O querubim deveria, com sua 
espada flamejante, cumprir o castigo divino de impedir o homem de chegar à 
vida eterna, já que este desobedeceu à proibição de ingerir o fruto da Árvore do 
Conhecimento do Bem e do Mal. 

O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável, 
e de frutos bons para comer; e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore 
da ciência do bem e do mal. (Gênesis, 2:9, 1991)
E o Senhor Deus disse: ‘Eis que o homem se tornou como um de nós, conhe-
cedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão 
e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente’. O 
Senhor Deus expulsou–o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra 
donde tinha sido tirado. E expulsou–o; e colocou ao oriente do jardim do 
Éden Querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho 
da árvore da vida. (Gênesis 3:22–24, 1991).

A duplicidade de significados para o símbolo demônio e querubim remete ao 
conceito de mysterium coniunctionis, ou conjunções misteriosas, nas quais se 
pode observar o equilíbrio e a comunhão dos opostos. (JUNG, 1954/1985). Luz 
e sombra, masculino e feminino, vida e morte, bem e mal. De fato, essa junção 
de opostos se manifesta em diversos outros momentos do filme, graças à sua 
competente fotografia.

Uma interpretação psicológica para o confronto de Tomás com o querubim 
é pensar no confronto do Eu com a figura arquetípica da sombra. Em termos 
gerais, a sombra se refere a aspectos da nossa personalidade que se encontram 
alijados da nossa consciência por não serem compatíveis com a autoimagem 
idealizada que se busca sustentar. Dessa forma, a sombra, assim como a anima, 
se contrapõe à persona. (JUNG, 1917/1978). No modo descrito acima, a sombra 
corresponde ao conceito de inconsciente pessoal, mas, ao longo da elaboração 
da obra de Jung, a sombra 

torna–se gradativamente carregada de significados extraindividuais (pelo que 
é o mesmo que imagem de um dos múltiplos arquétipos do inconsciente co-
letivo), até se entrecruzar com temáticas propriamente existenciais, das quais 
o mal será uma das múltiplas faces (PIERI, 2002, p. 475).

Cabe salientar que o conceito de sombra deve ser compreendido dinamica-
mente, e não topologicamente, na medida em que está sempre relacionada à 
função transcendente, ou seja, ao constante movimento de busca de equilíbrio 
entre os opostos na psique e, mais especificamente, à dinâmica de integração en-
tre consciente e inconsciente (PIERI, 2002). Jung afirma: “Sabe–se que a máscara 
do inconsciente não é rígida, mas reflete o rosto que voltamos para ele” (Jung, 
1943/2007, p. 36). Em outras palavras, a sombra não corresponde a uma porção 
estática da psique. Assim como todo e qualquer objeto exposto à luz projeta uma 
sombra, e esta se movimenta conforme o ângulo de incisão da luz, a sombra, no 
sentido psicológico, também se transforma de acordo com a diferenciação da 
consciência – a qual assume aqui o papel de facho de luz. (JUNG, 1912/1978; 
SANFORD, 1988).

A sombra também pode ser compreendida em seu caráter coletivo, quando o 
ponto de referência, o facho de luz, não é apenas a consciência de um indivíduo 
singular, mas, sim, uma tradição ou organização sociocultural. Nesse contexto, 
pode–se falar da sombra de um povo, de uma nação e até da própria humanida-
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de ou seja, da sombra como arquétipo.
Comumente, a sombra é carregada do estigma de algo negativo, desagradá-

vel, repugnante, o que é compreensível na medida em que revela aspectos que 
contradizem o ideal assumido pelo indivíduo ou pelo grupamento humano, no 
caso da sombra coletiva. Todavia, o contato com a sombra é condição impres-
cindível para que se possa caminhar rumo à totalidade e à realização psíquica, 
promovendo maior comunhão do indivíduo consigo próprio e com a alteridade, 
conforme atesta Jung: 

As pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio 
de sua própria natureza, aprendem, ao mesmo tempo, a compreender e amar 
seus semelhantes; pelo menos, assim se espera. Uma diminuição da hipocrisia 
e um aumento do autoconhecimento só podem resultar numa maior consi-
deração para com o próximo, pois somos facilmente levados a transferir para 
nossos semelhantes a falta de respeito e a violência que praticamos contra 
nossa própria natureza. (JUNG, 1912/1978 p. 18). 

Stein (2004) corrobora: 

Se uma pessoa rechaça completamente a sombra, a vida é correta, mas terri-
velmente incompleta. Ao abrir–se para a experiência da sombra, entretanto, 
uma pessoa fica manchada pela imoralidade mas alcança um maior grau de 
totalidade. (p. 102).

No embate com o querubim, Tomás assume a postura do Eu inflado e com-
bativo que espera alcançar a plenitude à força, sem se abrir para a experiência 
de integrar seu lado sombrio, o qual ainda procurou lhe alertar, dizendo: “A 
morte é o caminho para o sublime!”. Tomás ignorou a advertência e, como se 
sabe, a revolta e o combate direto à sombra só faz com que ela ganhe força de 
resistência.

Inevitavelmente, Tomás é derrotado neste momento da história e sucum-
be diante da figura sombria. Entretanto, quando tudo parecia perdido, ocorre 
a redenção – e aqui é preciso lembrar que as três realidades da história são 
fios entretecidos: Thomas, em sua bolha espacial, experimenta um ataque de 
fúria pela frustração do seu intento e, em seguida, reconhece o próprio medo. 
Em outras palavras: ele sai da postura inflada e combativa e integra a própria 
emoção, a própria fragilidade, a própria criança. Em termos junguianos, ocorre 
uma integração parcial3 do conteúdo arquetípico da sombra e da anima, pois 
ele reconhece sua própria sutileza e sensibilidade. É o lado Yin, segundo a antiga 
terminologia chinesa (SANFORD, 2004).

Nesse momento, uma óbvia constatação lhe chega à consciência, como uma 
grande revelação. Seu semblante não é mais de desespero, mas de tranquilidade. 
Ele diz para Izzy: “Eu vou morrer!”. Ela percebe que Thomas finalmente compre-
endera o processo inexorável de vida e morte e lhe responde, com lágrimas nos 
olhos: “Juntos, viveremos para sempre”.

A partir desse ponto, a história passa por uma guinada. Ele volta a ouvir o co-
mando “Termine!”, e finalmente responde: “Ok”. E parte para a conclusão de sua 
jornada, interpretada aqui como uma metáfora para o processo de individuação. 
Ele se lança para fora de sua astronave, assume a postura iogue da Flor de Lótus 
e começa a viajar pelo tempo e pelo espaço.

O filme nos conduz novamente à cena do embate de Tomás com o querubim, 
só que agora o guardião da Árvore da Vida se vê diante da imagem de Thomas 
flutuando no ar, na posição da Flor de Lótus, com os olhos fechados. Essa imagem 
pode ser associada à figura do Si–mesmo, na medida em que Jung considera o 
Buda como um dos símbolos do arquétipo da totalidade. (JUNG, 1944/2007).



Pieri (2002) oferece uma síntese da definição junguiana do arquétipo do Si–
mesmo, do ponto de vista da estrutura psíquica: 

O termo é por vezes usado também para indicar a estrutura psíquica total que 
denota a psique como integração, compêndio e combinação (…) de todas as 
partes psíquicas. Esta estrutura psíquica total é vista tanto como a meta do 
processo psíquico, quanto como o produto da vida vivida como indivíduo e 
como espécie, e ainda, mais em geral, como aquilo que é preexistente a todo 
nascimento, isto é, o ponto de partida, a premissa e o início grávidos do fu-
turo da vida psíquica (p. 465).

As características de unidade, totalidade, atemporalidade, centro transcen-
dente e unio oppositorum (união dos opostos) levaram Jung a perceber a íntima 
relação entre o arquétipo do Si–mesmo a própria Imago Dei (imagem de Deus) 
(STEIN, 2004). Em “Psicologia da Religião Ocidental e Oriental” (1942d/1980), 
Jung constata: “O Si–mesmo (…) constitui a experiência mais próxima do divino 
que se possa exprimir em termos de psicologia” (p. 265).

Diante da nova imagem de Thomas, o querubim reconhece a presença do nu-
minoso – transcendente, divino, arrebatador –, se curva e diz: “Perdoe, Primeiro 
Pai, eu não o reconheci”. Em seguida, o guardião expõe o próprio pescoço em 
sinal de sacrifício e a imagem de Thomas como Sábio em Flor de Lótus dá lugar 
novamente ao conquistador espanhol. Tomás desfere o golpe mortal no queru-
bim, o último obstáculo antes do encontro com a Árvore da Vida.

A Árvore da Vida, conforme descrito acima, diz respeito ao mito bíblico do 
paraíso, segundo o qual aquele que provar de seus frutos alcançará a vida eterna. 
Aqui se encontra mais uma metáfora para a individuação, na medida em que a 
ampliação das fronteiras do Eu rumo à percepção da realidade transcendente do 
Si–mesmo leva ao contato com a noção de atemporalidade. Em sua autobiogra-
fia, Jung comenta sobre a vida após a morte: 

Não vejo qualquer possibilidade de contestar que ao menos uma parte de 
nossa existência psíquica se caracteriza por uma relatividade de espaço e de 
tempo. À medida que nos afastamos da consciência, esta relatividade pare-
ce elevar–se até ao não–espacial e a uma intemporalidade absolutas (JUNG, 
1961/1975, p. 265).

Ainda sobre o simbolismo da árvore, Jung afirma: “Desde longa data a ár-
vore é considerada a origem do homem e, portanto, a fonte da vida4”. (JUNG, 
1954/1985, pp. 66–67). Em outras passagens, destaca que a árvore revela as-
pectos do Si–mesmo, na medida em que está intimamente ligada aos seguintes 
fenômenos: “(…) o crescimento, a vida, o desdobramento da forma sob o ponto 
de vista físico e espiritual, o desenvolvimento, (…) e finalmente morte e renasci-
mento5”. (JUNG, 1945/2003, pp. 247, 265–66).

 Tomás se deslumbra com o poder de cura da Árvore da Vida, cuja seiva re-
generou totalmente o ferimento imposto no primeiro contato com o querubim, 
e decide sorvê–la, avidamente. Todavia, como os excessos não são perdoados, do 
estômago de Tomás começam a brotar ramos da Árvore da Vida, que acabam por 
tomar todo o seu corpo. É uma metáfora para o destino trágico do Eu incipiente 
que se lança para o contato aberto com o conteúdo arquetípico, universal. 

 Entretanto, o sacrifício é recompensado, pois, ao morrer, o Conquistador 
espanhol deixa na relva a aliança que recebera de sua Rainha Isabel. Ressurge en-
tão o Thomas em Flor de Lótus, que apanha o anel e dá prosseguimento à jornada 
da individuação.

 O próximo passo pode ser interpretado como o casamento alquímico, pois 
Thomas realiza consigo mesmo uma conjunção de opostos ao colocar em seu 
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próprio dedo o anel, preenchendo o vazio deixado quando ele perdera a aliança 
de casamento com Izzy em meio ao afã de realizar experimentos cirúrgicos para 
descobrir a cura do tumor no cérebro. 

A noção de casamento alquímico é aqui sugerida porque o contexto da cena, 
com integração da anima, morte e renascimento, Homem e Deus, possui íntima 
relação com a descrição de Jung sobre a atividade dos alquimistas: 

Na sua totalidade, os alquimistas procuraram alcançar (simbolicamente) uma 
‘união total dos opostos’ e a consideravam como indispensável para a cura 
de todos os males. Por isso não só postulavam, mas de fato procuravam en-
contrar os meios e o caminho para preparar aquele ser que une em si todos 
os opostos. Ele devia ser espiritual e material, vivo e não–vivo, masculino e 
feminino, velho e jovem (…). Ele devia ser criado pelo homem, mas simulta-
neamente (…) ser a própria divindade. Como segundo passo no caminho para 
a produção desse ser se entendia a reunião da posição espiritual com a esfera 
corporal. (…) Um dos símbolos principais [para esse processo] é o “casamento 
alquímico (…) (JUNG, 1954/1990, p. 226). 

Jung afirma que o casamento alquímico “abre uma janela para a eternidade”, 
conforme foi discutido acima sobre a expansão dos limites do ego. Todavia, o 
autor alerta para os perigos advindos dessa integração parcial dos conteúdos 
arquetípicos: 

… na medida em que aparentemente o eu se apropria do poder que pertence 
à anima, nessa mesma medida se converte em personalidade–mana6. (…) Não 
creio que o homem possa escapar a este poder superior. Poderá, entretanto, 
mudar de atitude em relação a ele, evitando assim o risco de sucumbir inge-
nuamente a um arquétipo no caso de desempenhar um papel à custa de sua 
humanidade. O homem possuído por um arquétipo converte–se numa figura 
coletiva, numa espécie de máscara atrás da qual sua humanidade não pode 
desenvolver–se, atrofiando–se cada vez mais. Devemos por isso ter cuidado 
de não sucumbir à dominante da personalidade–mana”. (JUNG, 1928/1978, 
pp. 222–223).

Uma forma de compreender a advertência é estar atento para a manutenção 
de uma autocrítica, de uma auto–análise, com o intuito de não permitir a infla-
ção do Eu pelo poder coletivo dos arquétipos. Isso se dá mediante a compreensão 
de que o indivíduo é mero canal de manifestação do conteúdo arquetípico, e não 
detentor desse poder. Como dito por Jung, a identificação do Eu com aspectos 
do inconsciente coletivo pode levar desde a inflação até a despersonalização. 
(JUNG, 1928/1978).

No filme aqui discutido, essa armadilha suscitada pelo contato com o numi-
noso é vencida. A imagem do semi–deus em Flor de Lótus se dissipa no universo 
e dá lugar ao homem comum, o Thomas Creo dos dias atuais. Após a realização 
do casamento alquímico, ou, dito em outras palavras, da integração dos opostos 
masculino e feminino, morte e renascimento, o Dr. Thomas Creo consegue lidar 
de maneira equilibrada com a morte de sua amada Izzy. Ele visita o túmulo dela 
e consegue se despedir, resignado. Em seguida, recorda–se de uma semente que 
ela lhe havia entregado e a deposita no solo, num gesto pleno de significado. É a 
semeadura, a vida que emerge a partir da morte, do inanimado. O olhar de Tho-
mas, então, se desvia da terra e se lança para o infinito do céu, para as estrelas, 
onde intui que sua amada o estará esperando, quando for chegado o momento. 
Finalmente, ele pode pronunciar: “Eu terminei”.

Retomando o conceito de morte e renascimento, o término de uma etapa 
enseja automaticamente o início de outra. A diferenciação da sombra e da anima 
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vivida por Thomas o tornou capaz de recuperar o sentido de vida após a morte de 
Izzy. É um recomeço a partir de um novo ponto. Jung escreve:

[Ao longo do processo de individuação], o centro da personalidade total não 
coincidirá mais com o eu, mas sim com um ponto situado entre o consciente 
e o inconsciente. Este será o ponto de um novo equilíbrio, o centro da per-
sonalidade total, espécie de centro virtual que, devido à sua posição focal 
entre consciente e inconsciente, garante uma base nova e mais sólida para a 
personalidade.” (JUNG, 1928/1978 p. 211). 

 
Além de explorar conceitos da psicologia analítica, esta interpretação do fil-

me “A fonte da vida” buscou demonstrar como a teoria psicológica e o cinema 
podem se enriquecer por meio do fornecimento mútuo de subsídios. Levando–se 
em consideração a riqueza dos símbolos inseridos no filme, é provável que o 
cineasta Darren Aronofsky tenha lançado mão de princípios psicológicos e fi-
losóficos na construção da obra aqui tratada. Nesse contexto, o cineasta atua 
como alquimista: 

Aquilo que não se podia exprimir ou se exprimia apenas imperfeitamente 
através da palavra escrita, o alquimista traduziu em suas imagens, cuja lin-
guagem, apesar de extravagante, era muitas vezes mais inteligível do que 
seus conceitos filosóficos insuficientes (JUNG, 1943/2007, p. 11). 
 
A psicologia, por sua vez, pode se nutrir da elaborada sequência de imagens 

apresentada no filme para demonstrar e exemplificar conteúdos psíquicos. 
Não são raros os casos em que o cinema fez uso da exploração psicológica 

para a construção de personagens. É conhecida a associação de Woody Allen com 
a temática psicanalítica, bem como a influência das obras de Jung no trabalho de 
Federico Fellini. O diálogo, então, se torna possível quando a psicologia faz uso 
dessas obras para realizar, por exemplo, estudos de caso, treinamento em psico-
diagnóstico e interpretações simbólicas do conteúdo imagético. 

A partir do conhecimento sobre os sonhos trazido pela psicanálise, sabe–se 
que as fantasias inconscientes são, em grande parte, expressas por imagens, o 
que leva a crer que a simples descrição de conteúdos psíquicos por meio de pa-
lavras seria sempre incompleta (FREUD, 1900/1972). O dinamismo das imagens 
fornecidas pelo cinema possui, portanto, relação mais íntima com o funciona-
mento do inconsciente, e essa ressonância permite ao espectador experimentar 
o contato profundo com conteúdos psicológicos.
 

O mitologema é a linguagem verdadeiramente originária de (…) processos psí-
quicos e nenhuma formulação intelectual pode alcançar nem mesmo aproxima-
damente a plenitude e a força de expressão da imagem mítica. Trata–se de ima-
gens originárias cuja melhor expressão é a imagística” (JUNG, 1943/2007, p. 36).

 
Neste contexto, torna–se clara a relevância do trabalho de interpretação psi-

cológica de obras cinematográficas: se o cinema, com suas imagens, cumpre um 
dos propósitos da arte, qual seja, permitir o contato do indivíduo consciente com 
o “reino” inconsciente (CRUZ, 1999), a psicologia, por sua vez, contribui para a 
construção da ponte inconsciente–consciente quando traduz os elementos ima-
géticos dos filmes para o conhecimento científico compartilhado.
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Notas

1. O arquétipo da persona pode ser definido como “a adaptação do indivíduo àquilo que é coletivo, isto é, a 
atitude que o indivíduo mostra em resposta aos outros e às situações dadas, para adaptar–se ao ambiente 
e nele agir” (Pieri, 2002, p. 377). Por arquétipo, entende–se, sucintamente: “um padrão potencial inato de 
imaginação, pensamento ou comportamento que pode ser encontrado entre seres humanos em todos os 
tempos e lugares” (Stein, 2004, p. 205).
2. Leia–se aqui como imagens internas os complexos psicológicos e as figuras arquetípicas da persona, da 
sombra e da anima, sobre as quais haverá uma descrição mais pormenorizada a seguir.
3. Aspectos do inconsciente coletivo nunca são totalmente integrados pelo Eu.
4. Grifo nosso.
5. Grifo nosso.
6. Pieri (2002) define a personalidade mana como “o arquétipo da personalidade masculina forte e po-
derosa e, portanto, expressão daquele que tem carisma ou, justamente, ‘mana’. (…) Como acontece para 
as outras figurações arquetípicas, que enquanto tais se verificam na porção imaginativo–representativa 
do processo de individuação, a personalidade mana deve, segundo Jung, ser reconhecida pelo Eu como 
personalidade parcial em relação à totalidade psíquica.” (p. 382).
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