
O presente trabalho1 pretende abordar as funções psicológicas 
pensamento, sentimento, sensação e intuição, propostas pela 
teoria de Carl Gustav Jung, a partir da análise simbólica da 
canção Língua, de Caetano Veloso. Com o objetivo de investigar 
as funções psicológicas presentes na canção, realizou–se um 
estudo bibliográfico de temas relacionados aos Tipos Psicológicos 
propostos por Jung no ano de 2011 e a análise da letra e melodia 
da canção do referido compositor baiano. Os resultados obtidos a 
partir desta investigação indicam a possibilidade de compreensão 
das funções psicológicas pensamento, sentimento, sensação e 
intuição, bem como das atitudes introversão e extroversão a 
partir de leitura simbólica da letra desta música.
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Introdução
Jung atuou como colaborador de Freud, embora já fosse considerado um pro-

fissional de grande prestígio. A partir de 1912, Jung passou a expressar seus ques-
tionamentos sobre conceitos propostos por Freud de forma mais enfática, prin-
cipalmente em relação ao papel determinante da sexualidade como força matriz 
e motriz da alma, apesar de nunca ter negligenciado a importância da mesma 
na dinâmica da psique do indivíduo (YOUNG–EISENDRATH & DAWSON, 2002).

As divergências teóricas entre ambos tornaram o rompimento inevitável. 
Assim, Jung veio a estruturar sua própria escola de pensamento, denominada 
Psicologia Analítica, abordagem que defende além da ideia do inconsciente 
pessoal, a existência do inconsciente coletivo, postulada a partir da constatação 
de que sociedades diferentes possuem símbolos, personagens folclóricos e nar-
rativas míticas muito semelhantes (SCHULTZ, 2005).

Em uma de suas principais obras, Tipos Psicológicos, Jung propõe que cada 
indivíduo desenvolve uma maneira própria de apreender o mundo como se 
fosse, por assim dizer, seu cartão de visitas (VARGAS, 2006: 74). As funções 
psicológicas identificadas por Jung, responsáveis por determinar os tipos psico-
lógicos são quatro – pensamento e sentimento, sensação e intuição. 

A função pensamento relaciona–se à razão, enquanto a função sentimento 
associa–se à emoção (ZACHARIAS, 2006). A função sensação refere–se à capa-
cidade de perceber os fatos a partir dos sentidos, e a intuição pode ser compre-
endida como a atividade de pressentir. Observa–se que cada indivíduo, em geral, 
possui um par dessas funções mais desenvolvido, embora determinada função, 
mesmo que não predominante no sujeito, possa ser ativada de acordo com a 
ocasião (JUNG, 2006).

Costuma–se representar as quatro funções psicológicas dispostas em forma 
de cruz. Algumas vezes, essa cruz apresenta–se dentro de um quadrado e, outras, 
rodeada por um círculo. Esta ilustração evidencia a propriedade dinâmica das 
funções. A cruz, como orientadora dos pontos cardeais, aponta em direções 
diversas: norte–sul, leste–oeste. Como expressão religiosa representa vida, morte 
e renascimento. Assim, em seu caráter simbólico, possibilita a dialética entre ele-
mentos aparentemente antagônicos na dinâmica entre as funções psicológicas, 
expressando o que Jung denominou opostos complementares.

Após ocupar–me por decênios com a natureza da psique, formou–se em mim, 
bem como em outros pesquisadores na área, a convicção de que um fenô-
meno psíquico nunca deve ser encarado apenas de um lado, mas também 
por outros ângulos. Mostra a larga experiência que todas as coisas tem pelo 
menos dois lados e, às vezes mais alguns outros. (JUNG, 2000 )

Como ilustração da dinâmica das funções envolvidas no processo criativo, 
recorreu–se a uma canção no presente estudo, uma vez que na elaboração de 
uma música percebe–se a ativação das funções psicológicas propostas por Jung.

Inicialmente, pensemos a função intuição como a primeira a ser despertada. 
Na palestra Educação para a Cidadania, Rubem Alves comenta que antes da con-
cretização da coisa, já havia a ideia da coisa, a intuição da existência da coisa, a 
intuição de que uma ideia pode vir a se materializar, a ser representada de forma 
mais concreta. A afirmação de Rubem Alves nos remete ao Mundo das Ideias 
proposto por Platão, filósofo que compõe um dos cernes da estruturação da teo-
ria junguiana, assim como outros pensadores que serão mencionados adiante.

Para a concretização desta coisa, entra em funcionamento a razão, as estra-
tégias que serão necessárias para configurar a ideia, o que ocorre na composição 
da letra, na escolha das palavras, na elaboração da melodia e harmonia que, 
combinadas, vão estruturar a canção.

Paralelamente a essas funções, observa–se a atuação dos sentimentos e sen-
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sações envolvidos nesta empreitada: uma canção desperta emoções tais quais 
alegria, tristeza, paixão e envolvem sensações físicas – mais imediatamente a 
audição – bem como a ativação simbólica da visão, olfato, tato, toda vez que 
descreve imagens, cores, perfumes e texturas.

Procura–se e com certeza se há de procurar o “caminho do meio”, um ponto 
em que os opostos se unam. Schiller achou que tinha encontrado este cami-
nho na arte, aliás no símbolo da arte. O artista deveria conhecer, portanto, o 
segredo do caminho do meio. Mas minha experiência me leva a duvidar disto. 
A meu ver, a união da verdade racional com a verdade irracional deve ser 
encontrada não tanto na arte, mas muito mais no símbolo, pois é da essência 
do símbolo conter ambos os lados, o racional e o irracional. Ao expressar um, 
exprime também o outro, de modo a abraçar os dois ao mesmo tempo, mas 
não sendo nem um e nem outro. (JUNG, 2000)
 
Diante do exposto, a proposta do presente trabalho é abordar as funções 

psicológicas pensamento, sentimento, intuição e sensação que se entretecem na 
construção da canção Língua, de Caetano Veloso. 

o MoSAICo doS SEntIdoS: A LÍnGuA E SEuS SIGnIFICAdoS
Antes da análise da canção, destacam–se os diferentes significados da pala-

vra língua:
Nos dicionários, o termo língua quer dizer: orgão muscular alongado móvel, 

situado na cavidade bucal, que serve para a degustação, deglutição e a articu-
lação das palavras (HOLLANDA, 1997, p: 97). A palavra língua significa, também, 
o conjunto de palavras e expressões faladas ou escritas por um povo ou nação 
(HOLLANDA, 1997, p: 97).

De pronto, percebem–se algumas funções desempenhadas pela língua: uma 
relacionada ao paladar, e portanto ligada à sensação, aos sentidos: é através 
da língua que identificamos se um alimento é doce, amargo, salgado ou azedo. 
Todavia, sendo a língua o conjunto de palavras e expressões faladas ou escritas 
por um povo ou nação, observa–se que a língua está também relacionada à 
razão, ao conhecimento – como exemplo, vale evocar os diálogos Platônicos, em 
que dia quer dizer através, e logos palavra, estudo, razão (PLATÃO, 2002).

Para expressar a relação entre pensamento e sensação, merece destaque o 
termo saber, que além de conhecimento, algo que se adquire pela experiência 
racional, possui também o significado sabor. Como ilustração, cita–se: a bebida 
sabia morango, as melhores iguarias não sabem bem ao paladar de quem as 
desconhece (HOLLANDA, 1997: 446).

Desta forma, afirma–se a relação entre as funções pensamento – sentimento 
– sensação – intuição; afinal, muitas vezes o conhecimento, ativado pela intui-
ção, deflagra emoções e até mesmo reações físicas.

SABErES E SABorES VIA LInGuAGEM
Antes da análise da canção Língua de acordo com as funções psicológicas 

propostas por Jung, segue a transcrição dos versos da composição que serão 
abordados neste texto.

Língua
Gosto de sentir a minha língua roçar 
A língua de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar
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A Criar uma confusão de prosódia
Em uma profusão de paródias
Que encurtem dores 
E furtem cores como camaleões

Gosto do Pessoa na pessoa
Da rosa no Rosa
E sei que a poesia está para prosa
Assim como o amor está para a amizade.
E quem há de negar que esta lhe é superior?
E deixa os Portugais morrerem a míngua
Minha pátria é minha língua
Fala Mangueira!

Flor do Lácio Sambódromo
Lusamérica Latim em Pó
O que quer?
O que pode essa língua?

(…)

É incrível!
Melhor fazer uma canção!
Está provado que só se pode
Filosofar em Alemão.

Minha língua 
É minha pátria
E eu não tenho pátria 
Tenho mátria
E quero frátria.

Logo no início da canção, Caetano diz: Gosto de sentir a minha língua roçar 
a língua de Luís de Camões. Neste verso, o autor aborda a língua como idioma 
e afirma diferença entre o português falado no Brasil e o português lusitano. 
Todavia, embora evidencie as particularidades de cada país, o autor aproxima os 
dois idiomas utilizando a metáfora do beijo – roçar a língua na língua de outra 
pessoa, surgerindo uma função para a língua ainda não mencionada no presente 
trabalho, diferente da degustação, deglutição, articulação das palavras e con-
junto de expressões de um povo, atribuindo, então, um caráter erótico à língua.

Freud (SCHULTZ, 2005) aborda o desenvolvimento infantil a partir de etapas 
psicossexuais, como a fase oral, fase anal e fase fálica. A fase oral proposta pela 
psicanálise, defende a boca como zona erógena a partir da qual o bebê adquire 
suas primeiras impressões sobre o meio que o circunda. No contato com o seio 
materno a criança atribui caráter qualitativo ao mundo, conforme a teoria de 
Melaine Klein sobre seio bom, seio mau. Merece atenção o fato deste caráter 
oral acompanhar simbolicamente o sujeito por toda a vida, afinal, é comum o 
uso de metáforas relacionadas ao sabor na classificação dos temperamentos 
humanos: dizer que alguém é doce, amargo, azedo. 

No verso seguinte, Caetano diz: Gosto de ser e de estar. Esta frase exprime 
uma peculiaridade da língua portuguesa: enquanto muitos idiomas usam o verbo 
ser, mesmo para designar estados temporários, o português confere identidade 
a uma pessoa e expressa a transitoriedade dos afetos. Como por exemplo, em 
italiano se diz sempre Io sono, em inglês I’m, em alemão Ich bein. No entanto, a 
língua portuguesa faz uso dos dois verbos – ser e estar – eu sou caracteriza um 
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traço frequente da personalidade e eu estou, evidencia uma emoção passageira: 
ser alegre, mas estar triste por algum motivo.

Na estrofe seguinte, o autor afirma: E quero me dedicar a criar uma confu-
são de prosódia, em uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem 
cores como camaleões. Neste trecho, o compositor utiliza novamente elementos 
paradoxais: termos populares se contrapõem a palavras eruditas, atribuindo um 
caráter subversivo à sua linguagem, afinal, confusão, significa baderna, tumul-
to, bagunça” (HOLLANDA, 1997, p: 87), porém, prosódia é parte da gramática 
que se ocupa da pronúncia regular das palavras com a devida acentuação 
(HOLLANDA,1997: 258), o que, naturalmente, sugere um paradoxo.

O autor afirma ainda que deseja utilizar uma profusão de paródias. 
Profusão é uma palavra clássica que quer dizer esbanjamento, superabundância 
(HOLLANDA, 1997, p: 257), porém uma profusão de um estilo bastante popular 
que é a paródia – imitação cômica de uma composição literária (HOLLANDA, 
1997, p: 237).

A intenção do compositor ao perturbar, desordenar as regras da gramática 
(confusão de paródia) através do uso exagerado das piadas (profusão de paró-
dias) é justificada. O músico explica que – pelo uso da brincadeira e da bagunça 
– as dores podem ser amenizadas.

Voltemos à teoria do inconsciente. A Psicanálise de Freud e a Psicologia 
Analítica de Jung afirmam que o acesso direto ao inconsciente é impossí-
vel, porém, suas expressões são observadas nos atos falhos, sonhos e chistes 
(SCHULTZ, 2005).

Os chistes são as piadas – a ironia que muitas vezes expressa os aspectos 
sombrios do ser humano – os preconceitos, opiniões e dificuldades de cada um. 
Como ilustração, observa–se que no humor judaico os próprios judeus contam 
anedotas sobre sua etnia. Como ilustração para o uso dos chistes, constata–se 
que, na origem das escolas de samba, os escravos se reuniam para dançar e 
parodiar as saudações, os modos e as festas da corte. Outro exemplo: os jornais, 
filmes, programas televisivos e jargões populares que manifestam ironicamente 
a indignação de um povo e despertam gargalhadas no público.

Destaca–se o jogo de palavras na frase: que furtem cores como camaleões. 
Mais uma vez, o compositor subverte a língua portuguesa. Em vez de usar a 
expressão furta–cor – a representação de cores indefinidas, cores que variam de 
acordo com a projeção da luz – o compositor utiliza o verbo furtar que significa 
apoderar–se de uma coisa alheia, apresentar como seu o que pertence ao outro 
– assim como fazem os camaleões, gênero de réptil que tem a curiosa faculdade 
de mudar de cor, acompanhando o colorido ambiente.

A metáfora das cores furtadas dos camaleões, proposta pelo autor, evoca 
elementos oníricos – não é raro que os conteúdos dos sonhos expressem cores 
desconhecidas, indefiníveis, mutantes – e merece atenção que os sonhos acio-
nam todas as funções psicológicas: a intuição (aquilo que o inconsciente deseja 
comunicar), a sensação (nos sonhos são percebidas dores, sabores, calor, frio), 
sentimentos (alegria, tristeza, amor, ódio) e mesmo a razão entra em cena; 
principalmente quando busca–se entender os símbolos oníricos, como afirma a 
psicologia analítica: ocupar–se dos sonhos é uma espécie de tomada de consci-
ência (JUNG, 2000, p:304), ou, nas palavras de Marie Louise Von Franz os sonhos 
têm sido considerados a via régia para o inconsciente. Jung viajou por esta via 
e trouxe consigo o mapa da psique humana. (VON FRANZ, 2001).

A linguagem do inconsciente é uma linguagem forte, rica em imagens, como 
podem prová–lo nossos sonhos. Mas esta é a linguagem primitiva, como sem-
pre foi – a imagem do mundo rico e colorido. Da mesma forma é constituído 
o inconsciente. É um reflexo compensatório ou complementar do mundo. 
(JUNG, 2000, p: 21).



A linguagem do sonho é precisa – em sua forma simbólica – mas paradoxal, 
pois pode ter vários sentidos. Deve ser levada a sério pois a experiência mos-
tra que nela nada é à toa. Sua lógica é afetiva, figurativa. Não é linear, mas 
dramática, mitológica. Uma de suas funções é justamente, contrabalançar 
a racionalidade do pensamento verbal, com um pensamento em imagens, 
fantástico, mais próximo da lógica dos mitos que da lógica cartesiana. 
(GALLBACH, 2003, p: 14)

Outra associação plausível, consiste em relacionar a metáfora dos camale-
ões aos sentimentos, às tonalidades que os afetos adquirem de acordo com o 
momento ou estrutura emocional de cada um, o que suscita o devir proposto 
pelo filósofo pré–socrático Heráclito. O eterno devir sugere a ideia de processo, 
de mutabilidade, continuidade, circularidade da vida e da psique (IGLÉSIAS apud 
REZENDE, 1989)

Na próxima estrofe o autor diz: Gosto do Pessoa na pessoa, da rosa no Rosa, 
e sei que a poesia está para prosa assim como o amor está para a amizade. E 
quem há de negar que esta lhe é superior? 

O compositor expõe sua admiração pelo escritor lusitano Fernando Pessoa e 
pelo brasileiro Guimarães Rosa nos versos Gosto do Pessoa na pessoa e da rosa 
no Rosa, fazendo um elogio à literatura portuguesa e nacional e, a partir de um 
único verbo, faz uso de três figuras de linguagem: a metonímia (o autor pela 
obra, a obra pelo autor), a metáfora (comparação implícita) e aliteração (repeti-
ção de palavras ou fonemas).

O autor diz gostar da obra de Fernando Pessoa, e enfatiza a sua admiração 
ao fazer uso da expressão na pessoa, o que confere ao escritor uma proximidade 
(admirar uma pessoa, não somente o poeta).

Ao se referir a Guimarães Rosa, o músico repete o sobrenome do autor, rosa 
– flor perfumada, bela, delicada e cheia de espinhos – metáfora que ilustra bem 
a narrativa do escritor: rica em paisagens, cores, sons, sentimentos e de difícil 
apreensão, como assim o é a apreensão da psique.

Por meio da afirmação que a poesia está para prosa assim como o amor 
está para a amizade, e do questionamento e quem há de negar que esta lhe é 
superior?, o músico reconhece a importância dos estilos literários poesia e prosa 
e, sem conferir a supremacia a nenhum deles, compara as duas narrativas ao 
amor e à amizade, que não podem ser dissociados.

No entanto, após muito elogiar a literatura portuguesa, tendo inclusive uti-
lizado a metáfora do beijo, o autor desabafa e deixa os portugais morrerem a 
míngua, minha pátria é minha língua, fala Mangueira!

Nesta narrativa, pela primeira vez, o autor age como se desmerecesse as nor-
mas cultas do português europeu, talvez como tentativa de afirmar identidade 
ao português falado no Brasil, e solicita a voz da periferia: a voz dos morros, dos 
descendentes de escravos. 

Todavia, como a contradição está presente o tempo inteiro no discurso do com-
positor, nos próximos versos novamente aproxima as duas línguas na frase: Flor 
do Lácio Sambódromo, Lusamérica latim em pó, o que é, o que pode esta língua?

O poeta Olavo Bilac canta seu amor pelo idioma português dizendo: Última 
Flor do Lácio, inculta e bela. O Lácio era uma região da Península Itálica onde 
nasceu o latim, de início, simples falar de um povo de cultura rústica que se 
desenvolveu, a língua latina veio a desempenhar um extraordinário papel na 
história da civilização ocidental (CUNHA, 1980).

Destaca–se o uso da palavra flor no elogio de Bilac à língua portuguesa. A 
análise simbólica desta flor permite pensarmos em uma flor que pode brotar em 
qualquer porção de terra fértil, porém precisa também ser cultivada, cuidada. 
Não nos esqueçamos que, a partir das flores expressamos muitos sentimentos. 

Logo após citar a Flor do Lácio, Caetano Veloso evoca o Sambódromo, local 
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destinado a espetáculos populares como o carnaval.
No entanto, as particularidades do povo português e brasileiro permanecem 

presentes. Pensemos na religiosidade católica, nas vestimentas, nos costumes 
recatados e na expressão musical tradicional da nação portuguesa, em contras-
te ao sincretismo afro–cristão, à exibição dos corpos seminus, ao batuque do 
samba, e toda a expressão pagã do carnaval brasileiro.

Como ilustração dos contrastes entre a cultura lusitana e brasileira, recorra-
mos aos deuses gregos Apolo e Dionísio, aparentemente antagônicos, mas que 
na obra A Origem da Tragédia de Nietzsche se revelam complementares.

Enquanto Apolo – deus da razão – metaforiza a seriedade, Dionísio simboliza 
o exagero e os instintos. Se Apolo é o representante da função pensamento, 
Dionísio é embriaguês, sensação. Apolo atribui ao mundo proporção e Dionísio 
propõe o esquecimento da consciência a partir da manifestação dos instintos 
mais primitivos (PORTOCARRERO apud REZENDE, 1989). Assim, constata–se 
novamente a expressão dinâmica das funções: pensamento, sentimento, sensa-
ção, intuição, a dialética entre consciente – inconsciente, entre persona, concei-
to psicológico junguiano associado à consciência, à cultura e à sombra, aspecto 
da personalidade proposto pela psicologia analítica que abrange as paixões e 
impulsos relacionados ao inconsciente.

No trecho a seguir, novamente, o autor joga com as palavras a partir 
das figuras de linguagem e da sonoridade dos termos presentes no trecho: 
Lusamérica latim em pó.

O verso mencionado indica a expressiva propagação do latim, língua de 
origem indo–européia que inaugurou novos idiomas: o italiano, o francês, o 
espanhol, o romeno e o português (CUNHA, 1980). Esta expressão relaciona o 
latim ao pó – partículas de poeira e de terra – que, transportado pelo ar, percorre 
longas distâncias e cobre superfícies.

O latim difundiu–se por todos os continentes, fundiu–se a outros idiomas 
e fundou novas línguas. Lembremos que o português é um dos idiomas mais 
falados no mundo: na América (Brasil), na Europa (Portugal, Ilha dos Açores e 
Ilha da Madeira), na África (Cabo Verde, as ilhas de São Tomé e Príncipe, Angola, 
Guiné–Bissau e Moçambique), na Ásia (Macau) e na Oceania (metade ocidental 
da Ilha de Timor) (CUNHA, 1980).

A sonoridade do trecho latim em pó, cantada rapidamente e com o acom-
panhamento enfático da percursão, admite a impressão auditiva de latinha, 
que talvez não tenha ocorrido por mero acaso. A vasta propagação do latim e 
o recurso utilizado pelo compositor, permite–nos a associação do latim à lata: 
produto reciclável, retornável, transformável.

Depois destas metáforas, o autor pergunta: O que quer, o que pode essa 
língua?. Ao questionar o que deseja, o que pode essa língua, o compositor faz 
uso da figura de linguagem prosopopeia, pois confere à língua características 
humanas, visto que desejar e poder são faculdades do ser humano.

Neste trecho o compositor novamente nos remete às funções psicológicas no 
uso do verbo querer e poder, pois querer significa sentir vontade de, ter a inten-
ção, desejar, gostar, ter afeição, amar (MICHAELIS, 1998, p: 1030). Observa–se o 
querer como expressão da intuição, do sentimento, da sensação. No entanto, o 
verbo poder é definido como faculdade, autoridade, mando, império, soberania, 
posse, jurisdição, domínio (MICHAELIS, 1998, p: 982.), configurando assim, a 
razão, o pensamento. 

A partir da utlilização dos verbos querer e poder na mesma estrofe e de seus 
múltiplos significados, afirma–se novamente o jogo de contrastes, a dinâmica 
entre elementos opostos que tornam–se complementares, o que Jung definiu no 
conceito psicológico circuambulatio.

Após os questionamentos anteriores, o autor exclama: É incrível! Melhor 
fazer uma canção, está provado que só é possível filosofar em alemão!
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Os idiomas latinos são frequentemente classificados como as línguas da 
poesia, das canções, do amor, das expressões artísticas, a partir dos quais o 
pensamento surge como organizador dos sentimentos. No entanto, o alemão 
costuma ser associado às leis, à ordem, à razão – não se pode ignorar o fato de 
grandes filósofos modernos como Nietzsche, Schopenhauer e Kant, serem ger-
mânicos. Destaca–se que estes teóricos juntamente com os filósofos Heráclito e 
Platão, compõem os pilares da abordagem junguiana (novamente evidencia–se 
a dinâmica entre os opostos na psicologia analítica).

A imagem do mundo que é transmitida pelo inconsciente é de natureza 
mitológica. Ao invés das leis da natureza encontramos desejos de deuses 
e demônios, e ao invés dos instintos naturais atuam almas e espíritos. As 
duas imagens do mundo não se toleram mutuamente e não existe lógica 
que possa uni–las: uma fere nosso sentimentos, a outra a nossa razão. E, no 
entanto, a humanidade sempre sentiu necessidade de unir de alguma forma 
estas duas imagens de mundo. Nesta tarefa se empenharam filósofos, fun-
dadores de religiões e artistas. (JUNG, 2000, p: 220)

Merece atenção o trecho em que o compositor afirma: Minha língua é 
minha pátria e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. A palavra 
pátria significa país em que se nasceu, ao qual se pertence como cidadão. 
Etimologicamente o termo pátria deriva de pater que significa pai, ordem, limite 
– torna–se então, adequando associar a palavra pátria ao arquétipo do pai. 

O arquétipo do pai (…) determina a relação com o homem, com a lei e o 
Estado, com a razão e o espírito, com o dinamismo da natureza. A pátria 
supõe limites, isto é, localização determinada. O Reno é um pai, como o Nilo, 
o vento, a tempestade e o trovão. O pai é autor e autoridade e, por isso, é lei 
e Estado. É aquilo que se move no mundo como o vento, é aquilo que cria e 
dirige com as ideias invisíveis – as imagens aéreas. É o sopro do criador do 
vento – pneuma, spiritus, atmã, o espírito. (JUNG, 2000, p: 39)

O pai anda por aí, fala com outros homens, caça, viaja, faz guerra, espalha 
seu mau humor qual tempestade e, sem muito refletir muda a situação toda 
num piscar de olhos. Ele é a guerra e a arma, a causa de todas as mudanças. 
É o touro provocado para a violência ou para a preguiça apática. É a imagem 
de todas as forças elementares, benéficas ou prejudiciais. (JUNG, 2000, p: 39)

No verso seguinte Caetano Veloso diz: e eu não tenho pátria, tenho mátria. 
Se pátria vem de pai, o novo termo – mátria – deriva de mãe. Por meio deste 
neologismo, o autor faz uso de uma metáfora, pois conjuga O Estado e a Terra 
Fértil, A Lei e A Mantenedora, os arquétipos do pai e da mãe, ou, nas palavras de 
Jung: (…) mas o chão é o solo materno em reposuso capaz de frutificar (JUNG, 
2000, p: 39), ou ainda A mãe que providencia calor, proteção e alimento é tam-
bém a roça fértil e seu filho é o grão divino, o irmão e amigo dos homens. A 
mãe é a vaca leiteira e o rebanho (…). (JUNG, 2000, p: 39)

A mãe é uma evidência arquetípica. A criança a vivencia de modo mais ou 
menos inconsciente, não como uma personalidade determinada, individual e 
sim como a mãe, um arquétípo carregado de uma infinidade de significados 
possíveis. No decorrer da vida esta imagem empalidece e é substituída por 
uma poderosa imagem primitiva que, no curso da vida individual e conscien-
te, passa a colorir e até a determinar as relações com a mulher, a sociedade, 
o mundo dos sentimentos e dos atos, de uma maneira tão sutil que em geral 
o inconsciente nem percebe este processo (…) (JUNG, 2000, p: 39)
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A mãe Germânia é para os alemães o que a douce France é para os franceses, 
isto é, uma figura muito importante por trás do cenário político, que só pode 
passar despercebida a um intelectual alheio ao mundo. O colo abrangente da 
Mater Ecclesia não é apenas uma metáfora, como também não é a Mãe Terra, 
a Mãe Natureza e a matéria em geral. (JUNG, 2000, p: 38)

No próximo verso o autor afirma: e quero frátria. Depois de relacionar o pai 
e a mãe arquetípicos, o autor introduz um novo termo: frátria – que suscita 
a imagem de frater – irmão, fraternal. A apresentação do neologismo frátria, 
reporta–nos à ideia de uma língua, uma expressão que não subjugue o outro, 
que evidencie a proposta de uma aceitação das diferenças, que se caracteriza 
pela fuga e evitação de qualquer tipo de pensamento marcado por desejos 
de totalitarismo e imposição de um único centro, um único modo, um único 
discurso, uma única verdade. (QUINTAES, 2003: 2), o que novamente afirma 
a interdependência entre as funções psicológicas – pensamento, sentimento, 
sensação, intuição – a dinâmica entre o que se apresenta como aparentemente 
divergente, configurando o conceito junguiano de Opostos Complementares.

notas

1. Artigo apresentado para o Programa de Estudos Pós–Graduados em Psicologia Clínica da PUC–SP, em 
agosto de 2011, na disciplina Fundamentos da Psicologia Analítica, ministrada pela Profª Dra. Liliana 
Liviano Wahba (Doutorado em Psicologia Clínica pela PUC–SP. Docente da PUC–SP, membro da Sociedade 
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