
O herói, tão conhecido em contos e mitos, também encontra rea-
lização em nossas vidas sempre que antigos padrões de funciona-
mento tornam–se obsoletos diante das novas façanhas que tere-
mos que executar. Analogamente à sua função em obras literárias 
e mitológicas, o herói traz a renovação e transformação, tanto 
do indivíduo quanto da sociedade em que está imerso. O herói 
traz a potência para superar obstáculos e atingir grandes feitos, 
gera os primeiros passos para o progressivo caminhar ao longo do 
processo de individuação através das primeiras integrações e ins-
trumentalizações decorrentes do diálogo ego–self, do fortaleci-
mento egóico e da adaptação ao mundo exterior de modo a criar 
um campo potencial para os passos ulteriores de nossa jornada.1
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Há inúmeras estórias de heróis e heroínas, presentes em todas as épocas e 
recontadas, ao longo do tempo, com diversas roupagens e incontáveis nomes em 
todos os povos; na verdade, raramente, há uma estória sem a presença desses 
personagens tão vívidos em todos e em cada um de nós. “Na essência, pode–se 
até afirmar que não existe senão um herói mítico, arquetípico, cuja vida se mul-
tiplicou em réplicas, em muitas terras, por muitos, muitos povos”. (CAMPBELL, 
2000, p. 145).

No início da aventura, o herói pode perseguir um objetivo intencionalmente 
ou ser lançado a um rumo no qual não pensava poder caminhar ou, até mesmo, 
conceber sua existência. Porém em todas as estórias de herói, há um esforço 
inicial em deixar o estado conhecido, confortável, em que o personagem cresceu 
e ir em direção ao desconhecido, imprevisível, mas, por isso mesmo, com todos 
os potenciais e possibilidades a serem desvendados e incorporados. 

A saída do mundo conhecido a fim de ingressar no obscuro pode ser concebi-
da como a retirada de foco por parte de nossa psique do mundo conscientemen-
te vivenciado para entrar em contato e incorporar nossos conteúdos até então 
ignorados ou, até mesmo, repudiados e concebidos como não pertencentes a 
nós, de modo que nos realizemos em nossas singularidades. Disso resulta uma 
ampliação de nossa consciência e a possibilidade de transformação. 

A sociedade e a cultura nas quais se está imerso e a estrutura corporal ini-
ciam o processo de modelagem da personalidade, inclusive do herói, mas haverá 
o momento em que a singularidade reclamará por sua realização.

O ser humano após saber–se como identidade corporal, marcada e definida 
pelas semelhanças de raça, cor, traços e vestes, armas e cultos, crenças e 
deuses, buscar–se–á pelas imparidades, pela natureza exclusiva. O reclamo 
será pela singularidade. (ALVARENGA, 1999, p. 48).

O herói representa a possibilidade do ser humano em tornar–se indivíduo 
singular; o caminhar em direção à gesta heróica é um chamado arquetípico pela 
busca de identidade única e própria. 

O mito do herói traz, em seu desenvolvimento, o conflito entre inconsciente 
e consciente, é um mito solar em que o protagonista tem que se desvencilhar 
reiteradamente das amarras da dimensão inconsciente para adquirir cada vez 
mais consciência e, com isso, conhecer a si mesmo, suas forças e fraquezas, suas 
potencialidades e dificuldades, seu real tamanho em relação ao cosmos. “O ato 
principal do herói é vencer o monstro da escuridão: a vitória esperada da cons-
ciência sobre o inconsciente”. (JUNG, 1976/2000, p.168).

O herói, portanto, carrega consigo a possibilidade do desenvolvimento da 
individualidade; ele representa a saída do sentimento de massa, ou seja, do ser 
mais um dentre tantos da coletividade na qual se encontra imerso a fim de 
buscar um caminho próprio e conquistar a unicidade, alcançar a si mesmo como 
diferente de todos os outros. 

Geralmente, o herói realiza proezas ao longo de seu caminho tanto físicas 
quanto espirituais, nas quais entra em contato com sua realidade pessoal e 
transpessoal, ampliando, dessa forma, o conhecimento a respeito de seus mun-
dos interno e externo. De acordo com Campbell:

[…] há dois tipos de proeza. Uma é a proeza física, em que o herói pratica 
um ato de coragem, durante a batalha, ou salva uma vida. O outro tipo é a 
proeza espiritual, na qual o herói aprende a lidar com o nível superior da vida 
espiritual humana e retorna com uma mensagem. (CAMPBELL, 2000, p. 131).

Tais proezas obtidas através de um caminho de provações e, ao ultrapassá–las, 
iluminações levam à recompensa. Esse movimento também se faz presente em 
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nossas vidas, não há a possibilidade de recompensa sem que façamos renúncias 
e passemos pelos obstáculos que nos são impostos. “O Alcorão diz: Você acha 
que pode ter acesso ao Jardim das Delícias sem passar pelas mesmas provações 
daqueles que o antecederam?” (CAMPBELL, 2000, p. 134).

Uma das proezas mais comuns encontradas nos mitos de herói são as lutas 
contra monstros, como dragões, serpentes e criaturas aquáticas. A libertação do 
ego da inconsciência e das tendências regressivas é, inúmeras vezes, representa-
da pela luta com o dragão/serpente e sua vitória em relação à criatura. O herói 
como símbolo do ego e a criatura como representação da sombra e das amar-
ras da dinâmica materna obstrutiva ao desenvolvimento se enfrentam, e para 
que o fluxo de energia psíquica continue a fluir, proporcionando ao indivíduo 
caminhar em direção a si mesmo, à realização de seus potenciais e ao contínuo 
desenvolvimento, o herói há que vencer essa batalha.

No decorrer do desenvolvimento da consciência individual, a figura do herói 
é o meio simbólico pelo qual o ego emergente vence a inércia do inconscien-
te, liberando o homem amadurecido do desejo regressivo de uma volta ao 
estado de bem–aventurança da infância, em um mundo dominado por sua 
mãe. (HENDERSON, 1964/2008, p.154).

Para que o ego vença a batalha contra o dragão, no entanto, é necessário 
que, antes, assimile o seu próprio dragão interior, seu lado obscuro, sua sombra a 
qual carrega conteúdos considerados malignos e destrutivos. O herói deve reco-
nhecer em si mesmo o dragão, aceitá–lo e assimilá–lo a fim de ressignificá–lo e 
utilizá–lo de maneira positiva e criativa no sentido de impulsionar a vida. Apenas 
assim poderá vencer o dragão exterior. “Na condição de preso à mãe, o herói é o 
dragão, e na condição do renascido da mãe, ele é o que vence o dragão”. (JUNG, 
1973/1999, p. 363).

Jung (1973/1999) discorre a respeito da luta contra o monstro marinho como 
disseminado pelo mundo todo. O enfrentamento da baleia ou de outras criaturas 
aquáticas expressa o mesmo movimento, pois, primeiro, apresenta o herói sendo 
engolido por esse animal, o que pode ser visto como a representação do ego 
submergido nas forças sombrias do inconsciente de modo a poder assimilá–las 
para então destruir o animal em suas entranhas ou acender uma tocha em seu 
interior de modo que o monstro sucumbe e emerge, novamente, das profun-
dezas, alcançando a luz do dia. Esse episódio significa, portanto, a retomada 
de consciência do herói, através da vitória em relação à criatura símbolo do 
inconsciente e da regressão, o que, por sua vez, só acontece após a assimilação 
dela, pelo herói, como parte de si mesmo.

As proezas heróicas podem ser consideradas análogas às dificuldades encon-
tradas pelo ego a fim de manter seu relacionamento com o inconsciente de 
modo saudável e que permita a incorporação de novos elementos como per-
tencentes a si de forma que o indivíduo possa aumentar suas possibilidades e 
potencialidades, tornando–se, cada vez mais, aquilo que é. 

Esse relacionamento inconsciente requer, no entanto, um esforço – como 
qualquer pessoa que tente ficar ciente dos impulsos inconscientes logo 
descobre – pois parece que o inconsciente coloca no caminho todos os obs-
táculos possíveis desse mesmo relacionamento no qual ele insiste de modo 
ostensivo (da mesma forma que o herói nos contos de fada é sempre perse-
guido por dificuldades que ele tem que superar quase que por acordo prévio) 
[…]. (WHITMONT, 2004, p. 45).

Quando o ego necessita fortalecer–se, pois não pode executar alguma tare-
fa sozinho e precisa aproximar–se da fonte inconsciente a fim de tornar seus 
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conteúdos acessíveis e, após integrá–los, munir–se deles para, enfim, enfrentar 
o desafio que lhe é proposto, os símbolos heróicos costumam surgir. Um período 
bem conhecido em que esses símbolos costumam emergir trata–se da passa-
gem da adolescência à idade adulta em que a saída do mundo parental para os 
desafios, sem os quais as conquistas não ocorrem, começa a se configurar. Além 
de ser uma fase marcada pelo início da busca pela singularidade, sendo que no 
estado anterior, parecia haver uma indiferenciação entre o indivíduo e seu grupo 
social; agora se torna primordial a conquista da individualidade.

O herói […] exige o sacrifício da “mãe”, significando uma atitude infantil 
passiva, e que assume as responsabilidades da vida e enfrenta a realidade de 
um modo adulto. O arquétipo do herói exige o abandono desse pensamento 
fantasioso infantil e insiste em que se aceite a realidade de um modo ativo. 
Se os humanos não tivessem sido competentes para aceitar esse desafio, 
teriam sido condenados ao fracasso e extinção há muitas centenas de milha-
res de anos. (STEIN, 1998, p. 86).

 
De tempos em tempos, os heróis e heroínas ressurgem com tamanha força 

que nos maravilhamos com suas estórias, façanhas, descobertas. Parece neces-
sitarmos rever uma e outra vez a saga percorrida pelo herói exterior que, ime-
diatamente, convoca nosso herói interior a correr com ele por esses mundos de 
provações e iluminações. Parece que precisamos mergulhar nos universos em que 
o herói submerge e não permanecermos somente atados ao nosso mundo con-
cretamente vivenciado, onde buscamos o status social e a conquista econômica. 
Ao falar sobre o filme Guerra nas Estrelas, Campbell discorre:

Não foi apenas a qualidade de produção que fez dele um filme tão atraente, 
é, também, que ele chegou num momento em que as pessoas tinham necessidade 
de ver, em imagens, assimiláveis, o embate entre o bem e o mal. Todos precisavam 
que o idealismo lhes fosse lembrado, todos queriam ver uma história baseada em 
desprendimento, não em egoísmo. […] Ele pergunta: Você será uma pessoa de 
coração, verdadeiramente humana – porque é daí que a vida provém, do coração 
–, ou será aquilo que o chamado “poder intencional” parece exigir de você? Ao 
dizer: “Que a força esteja com você”, Ben Kenobi está falando do poder e da ener-
gia da vida, não de intenções políticas programadas. (CAMPBELL, 2000, p. 153).

De acordo com Campbell (2007), a saga do herói conta com as etapas 
separação–iniciação–retorno e cada uma delas, por sua vez, possui uma série de 
eventos que caracterizam as histórias de heróis e heroínas.

Inicialmente, há o chamado para a aventura, o qual pode ocorrer de dife-
rentes modos, mas geralmente há a presença do arauto, aquele que anuncia o 
início da aventura. Esse personagem, na maioria das vezes, possui traços som-
brios, repugnantes ou aterrorizantes, assume formas animais ou misteriosas; a 
princípio, nos causa temor e desconfiança, mas ao prosseguirmos pelo caminho, 
percebemos suas várias facetas para além dessa inicial.

O chamado à aventura sempre implica em um conflito entre o mundo já 
vivenciado e a entrada no desconhecido. O herói pode voltar–se, algumas vezes, 
para suas preocupações rotineiras, mas, aos poucos e gradativamente, elas per-
dem o sentido e as indicações cada vez mais intensas permeiam a vida do herói 
a fim de que atenda ao chamado até que este não possa mais ser recusado. 

Sair do mundo endogâmico conhecido, que durante milênios gestou a identi-
dade corporal, para enfrentar o mundo da exogamia forja a gesta heróica […]. 
O segundo tempo da consciência, tempo da diferenciação, traz o reclamo do 
sistema pelo exogâmico, compondo–se como atividade psíquica, corpo metal, 
imparidade, nome próprio. A busca pela singularidade e imparidade dará emer-
gência ao herói–heroína e se definirá pela gesta. (ALVARENGA, 1999, p. 49).
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O herói pode recusar o chamado, desviar seu foco da entrada na aventura 
para as questões corriqueiras de sua vida comum, para aquilo que considera 
seus próprios e individuais interesses; assim torna–se um prisioneiro do tédio, 
do mundo partilhado pela maioria dos homens, por trabalhos e causas sem sig-
nificado. Apenas luta pela manutenção dos valores, ideais, objetivos, vantagens 
e obtenção dos mesmos. “[…] o sujeito perde 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 […]”. (CAMPBELL, 2007, p. 67). 

Alguns heróis potenciais tornam–se presas dessa direção, no entanto, outros 
são destinados a serem salvos e o momento em que sofrem a punição pela insis-
tente recusa mostra–se a ocasião da providencial revelação de um princípio de 
liberação.

O primeiro encontro do herói, ao lançar–se ou ser enviado à aventura, estabele-
ce–se com uma figura protetora, a qual oferece amuletos, conselhos, encantamen-
tos a fim de que possa enfrentar as forças inexauríveis que está prestes a encon-
trar. Essa figura, muitas vezes, é representada pela forma de um ancião ou anciã. 

Esse ajudante sobrenatural já foi visto em inúmeras mitologias e contos de 
fada como habitante da floresta, mágico, eremita, pastor, ferreiro, barqueiro, 
condutor de almas. Porém sempre é, a um só tempo, protetor e perigoso, pater-
nal e maternal, reúne todas as oposições de nossa mente e todas nossas pos-
sibilidades inconscientes, representando, portanto, um auxílio à nossa atitude 
consciente.

O herói, agora, munido de todos os encantamentos e conselhos dados pelas 
figuras protetoras, segue sua aventura até chegar ao primeiro limiar, o qual, uma 
vez adentrado, levará ao mundo desconhecido, onde a proteção de seus pares 
já não será útil, entrará apenas em companhia de si mesmo, o qual inclui seus 
guias e protetores encontrados pelo caminho.

O herói, no início de sua jornada, ainda pode ser considerado fraco diante da 
grandiosidade dos desafios que terá que enfrentar, dos monstros com os quais 
irá lutar e das tarefas que terá que realizar. Para ajudá–lo, aparecem, então, 
figuras guardiãs que possibilitam a execução de tais proezas sobre–humanas, 
impossíveis de serem concretizadas se o herói contasse apenas consigo próprio 
nesse estágio inicial. Essas figuras podem ser correspondentes a forças, até este 
momento, inconscientes da totalidade psíquica na qual o ego é só uma parte, 
mas que devem começar a ser apreendidas por ele a fim de que novos conteúdos 
sejam integrados à consciência, conferindo a possibilidade de prosseguimento 
do desenvolvimento e do caminho heróico de cada um de nós.

Essas personagens divinas são, na verdade, representações simbólicas da 
psique total, entidade maior e mais ampla que supre o ego da força que lhe 
falta. Sua função específica lembra que é atribuição essencial do mito herói-
co desenvolver no indivíduo a consciência do ego – o conhecimento de suas 
próprias forças e fraquezas – de maneira a deixá–lo preparado para as difíceis 
tarefas que a vida lhe há de impor. (HENDERSON, 1964/2008, p. 144).

O primeiro limiar é guardado por outra figura, em um primeiro momento, 
essa mostra seu caráter protetor em que avisa o herói dos perigos da passagem 
do limiar e da sua possível queda diante deles. Porém somente quando o herói 
incita seu poder destrutivo, quando ousa desafiá–la e ultrapassa o limite por ela 
guardado é que, verdadeiramente, passa a uma nova região de experiência. 

Então o herói vai ao encontro do desconhecido, aparentemente externo, mas, 
ao longo da caminhada, descobrirá que o mergulho não foi feito somente para 
fora, mas sim em direção ao profundo si mesmo; o herói relega seu poder egóico 
a segundo plano e submerge em sua esfera inconsciente. Esse motivo já repre-



sentado pela entrada no ventre da baleia, do dragão ou em um templo, denota 
a auto–aniquilação do herói, a saída dos limites do mundo consciente conven-
cional e a posterior metamorfose, em que o herói transforma–se ao entrar em 
contato e assimilar as vivências desse desconhecido de dentro e de fora. 

Ao encarar e assimilar as forças do desconhecido, o herói as torna familiares 
e elas perdem seu caráter destrutivo para adquirir um, de iluminação que pode 
guiá–lo a novos insights e horizontes mais amplos de modo a ampliar o campo 
de consciência em relação ao mundo externo e a si mesmo, os quais estão para 
além dos limites do ego e das vulnerabilidades a que está susceptível, tanto 
provenientes do exterior como do interior. 

O herói cujo apego ao ego já foi aniquilado vai e volta pelos horizontes do 
mundo, entra no dragão assim como sai dele, tão prontamente como um 
rei circula em todos os cômodos do palácio. Aí reside seu poder de salvar, 
pois sua passagem e retorno demonstram que, em todos os contrários da 
fenomenalidade, permanece o Incriado–Imperecícel e não há nada a temer. 
(CAPMPBELL, 2007, p. 93). 

Ultrapassado o limiar, completa–se a etapa da separação e principia–se a 
da iniciação. Dá–se início ao caminho das provas desse mundo desconhecido, 
numerosos são os obstáculos, sobre–humanos são o esforço, a coragem, a 
resistência e a força para vencer os perigos. Mas há o desafio maior: perceber 
a limitação e a necessidade de submeter–se aos poderes e desígnios de forças 
mais poderosas.

Esse momento pode encontrar correspondência, em nossas vidas, quan-
do, ao transpormos diversos desafios e provações, chega a ocasião em que 
nos deparamos com a provação suprema, na qual somos convidados a nos 
entregarmos a um objetivo mais elevado em detrimento de nossos interesses 
pessoais e de nossa autopreservação; somente ao passarmos por essa vivência, 
podemos alcançar uma transformação de consciência de aspecto heróico. A 
consciência, assim, se transforma ou pelas próprias provações ou por revelações
iluminadas. 

[…] Quando deixamos de pensar prioritariamente em nós mesmos e em nossa 
autopreservação, passamos por uma transformação de consciência verdadei-
ramente heróica. E todos os mitos lidam justamente com a transformação da 
consciência, de um tipo ou de outro. Você vinha pensando de um certo modo, 
agora tem de pensar de um modo diferente. (CAMPBELL, 2000, p. 134).

O sacrifício é um tema bem conhecido que representa essa provação supre-
ma em que o herói abdica do poder e conquistas obtidos até esse momento em 
prol do bem maior; o herói deixa de ser o condutor e passa a ser conduzido 
por forças superiores a ele mesmo, muitas vezes, representadas por deuses que 
o encaminham a tal momento. Ele percebe a si mesmo em sua real medida e 
desvencilha–se de possíveis inflações em função dos grandes obstáculos supe-
rados que mostram sua grande força física e espiritual. No entanto, somente 
assim o herói pode voltar a ligar–se ao inconsciente, não subjugado a ele, mas 
em relação com ele e, portanto, consciente desse movimento.

Ele não é levado sem seu consentimento, mas percebe que é o que deve ser 
feito para que o desenvolvimento de seus mundos interno e externo continue a 
fluir. “No sacrifício o consciente renuncia à posse e ao poder, a favor do incons-
ciente. Isto torna possível uma união de opostos cuja conseqüência consiste 
numa libertação de energia”. (JUNG, 1973/1999, p. 415). 

Durante o caminho, o herói passará, ainda, pelo encontro com a Deusa, sua 
contraparte, seu oposto complementar. Não se trata da Deusa devoradora, a qual 
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desejaria fazer do herói seu eterno prisioneiro, a Deusa em sua forma maternal 
possessiva e obstrutiva de seu desenvolvimento. Dessa, o herói tem que se des-
vencilhar, há que se matar o dragão, sair da dinâmica matriarcal impeditiva e 
entrar em uma outra relação com o feminino, a da alteridade. O encontro com 
a Deusa, enquanto sua complementaridade e representativa da alteridade, lhe 
confere a possibilidade de experienciar uma aproximação maior com a totali-
dade, a qual deve ser uma das conquistas de sua trajetória. “A assimilação da 
tendência do sexo oposto torna–se uma tarefa que precisa ser resolvida para 
manter a libido em progressão. A tarefa consiste na integração do consciente, na 
combinação de “consciente” e “inconsciente””. (JUNG, 1973/1999, p. 293).

O casamento místico traz a libertação e também o domínio, por parte do 
herói, da mãe destruidora que, por sua vez, só se tornou possível devido à 
ampliação de consciência heróica, após inúmeras façanhas, que o levaram, por 
fim, ao encontro com a mulher em seu aspecto de complementaridade. “[…] 
a tarefa do herói tem um objetivo que vai além do ajustamento biológico e 
conjugal: liberar a anima como o componente íntimo da psique, necessário a 
qualquer realização criadora verdadeira”. (HENDERSON, 1964/2008, p. 162–163). 
O salvamento da princesa, por exemplo, pode ser concebido como a libertação 
da anima dos aspectos devoradores e obstrutivos da mãe. 

Para tal façanha, o herói deve entrar em sintonia com o pai, liberar–se de 
sua percepção apenas da face destruidora do mesmo que lhe lança ao mundo 
desconhecido e impõe tarefas, aparentemente, impossíveis. O herói somente 
irá libertar–se das amarras maternas obstrutivas de seu caminho se perceber o 
pai como sendo parte dele mesmo e o caráter materno do mundo parental que 
também abençoa, mune de amuletos e conselhos; não joga o herói que o escuta 
e se aproxima, ao deserto, à floresta, às águas profundas sem conferir–lhe tudo 
que precisa para sobreviver e sair transformado dessa experiência. 

O problema do herói que vai ao encontro do pai consiste em abrir sua alma 
além do terror, num grau que o torne pronto a compreender de que forma 
as insanas e repugnantes tragédias desse vasto e implacável cosmo são com-
pletamente validadas na majestade do Ser. O herói transcende a vida, com 
sua mancha negra peculiar e, por um momento, ascende a um vislumbre da 
fonte. Ele contempla a face do pai e compreende. E, assim, os dois entram 
em sintonia. (CAMPBELL, 2007, p. 142).

Jung, ao tratar dessa fase na jornada heróica, expressa:

[…] em certas ocasiões o próprio herói apresenta os atributos paternos, 
quando sua identidade com o pai se manifesta. O herói representa o eu 
inconsciente do homem, e este se revela empiricamente como a soma e o 
conteúdo de todos os arquétipos, incluindo também o tipo do “pai” e do 
sábio ancião. Neste sentido o herói é seu próprio pai e se gera a si mesmo. 
(JUNG, 1973/1999, p. 323).

 
Há uma diferenciação na atitude heróica do herói e da heroína percebida 

no momento em que se encontram em suas alteridades e complementam–se. A 
heroína, muitas vezes, não enfrenta com as armas concretas das guerras e com 
suas mãos os monstros, montanhas e profundezas tal como faz o herói, mas 
protege–o e mune–o de ensinamentos, técnicas, conhecimentos necessários a 
tais façanhas. Acolhe o novo, o herói e trai seu povo, pois seu desejo pelo herói 
é maior do que a fidelidade à tribo. A heroína renuncia ao poder endogâmico de 
manutenção dos velhos padrões ao render–se ao amor e permitir que o eleito 
anunciador da renovação ocupe seu lugar ao trono. 

A heroína é misericordiosa ao acolher amorosamente aquele que não possui 
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recursos e energia, aquele que busca, mas não sabe como fazê–lo. O herói, ape-
sar de saber qual a sua tarefa, só conseguirá executá–la através da conjugação 
com a heroína.

O gesto heróico das mulheres […] é trair. A traição das mulheres decretará 
o fim de um tempo […]. A cada série de heróis matadores de monstruosida-
des da Grande Mãe encontraremos uma seqüência de mulheres “traidoras”: 
Hipermnestra, Medéia, Ariadne, Helena, Antígona, Electra, Hipodamia, e 
tantas outras. […] O feminino trai por amor ao inédito, ao novo, mudando 
a ordem sistêmica ameaçada de destruição pelo endogâmico incestuoso. 
O feminino que “trai” propicia a emergência da exogamia renovadora. […] 
Mulheres, sempre mulheres, emergências da Grande Deusa, propiciando o 
acontecer de um tempo novo. (ALVARENGA, 1995, p. 79).

Henderson (1964/2008) escreve a respeito do conto A Bela e a Fera como 
ilustrador desse ato heróico feminino, pois somente quando a jovem Bela 
liberta–se de seus laços paternos ao deixar sua casa e ir ao encontro à Fera, que 
necessita de seu auxílio, é que pôde encontrar seu lado feminino vinculado à 
conjugação com o masculino que, então, se transforma em um bonito príncipe 
com o qual começa um novo dinamismo.

Após tantas provações, chega o momento da apoteose, onde o herói encon-
tra–se consigo mesmo e percebe que o próprio herói é aquele que o herói veio 
encontrar, e ele, Deus, Deusa e todas as outras coisas são, na verdade, uma só, 
partes da mesma totalidade ao mesmo tempo em que são uma totalidade em si. 

Aqueles que sabem, não apenas que o Eterno vive neles, mas que eles mes-
mos, e todas as coisas, são verdadeiramente o Eterno, habitam os bosques de 
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).

Ao percorrer esse caminho, percebemos que o herói não é um homem 
comum, mas sim um homem superior, um rei nato, o que era anunciado desde 
o início da aventura, até mesmo pelo motivo de sua dupla paternidade, humana 
e divina, situando–o entre os dois mundos. O herói chega, então, à apoteose da 
aventura e recebe uma benção última dos deuses, sua graça.

Os deuses e deusas devem ser entendidos, em conseqüência, como encarna-
ções e guardiães do elixir do Ser Imperecível, mas não são, em si mesmos, o 
Último em seu estado essencial. Assim, o herói busca, por meio do seu inter-
curso com eles, não propriamente a eles, mas a sua graça, isto é, o poder de 
sua substância sustentadora. Essa miraculosa energia–substância, e só ela, é 
o Imperecível; os nomes e formas das divindades que, em todos os lugares, a 
encarnam, distribuem e representam, vêm e vão. (CAMPBELL, 2007, p. 169).

Uma vez terminada a busca do herói, seja pela penetração na fonte, o 
encontro com a princesa, a graça alcançada por meio de uma personificação 
masculina ou feminina, humana ou animal, chega o tempo de retornar com e 
como o símbolo de toda a sabedoria adquirida e partilhá–la com os habitantes 
do reino humano; assim, torna–se o anunciador da boa–nova, da promessa de 
transformação e renovação.

A aventura percorrida pelo herói, tradução também da busca de si mesmo, 
dá–se a partir da constelação desse arquétipo, o qual emerge de forma eruptiva 
sem deixar ao eu a possibilidade de negação diante de chamado tão poderoso. 
“A constelação ativa do complexo do herói comanda o espetáculo da vida, cau-
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sando fascínio no coletivo tanto quanto no pessoal, trazendo a possibilidade de 
transformação do todo, pessoal e coletivo”. (ALVARENGA, 1999, p. 50). 

No entanto, como podemos vivenciar em diversos mitos e contos, muitos 
heróis recusam tomar o caminho de volta e passam a estabelecer morada na 
terra eterna, distante de nossa temporalidade ou tornam–se eremitas em caver-
nas quase impossíveis de penetrar ou vagam pelo mundo sem rumo certo ou, 
ainda, falecem ao alcançar o êxtase da bênção última.

Caso o herói possua a aprovação dos deuses para voltar ao seu mundo social, 
portando a promessa de renovação, terá todas as bênçãos e auxílios de tais entidades 
sobrenaturais. Porém se a vontade divina se opuser ao alcance do elixir, ou ainda, 
se o desejo de retornar ao seu mundo desagradar aos deuses, o retorno do herói 
acabará por ser uma fuga onde muitos obstáculos lhe serão impostos, de modo a 
torná–la repleta de prodígios de obstrução e evasões mágicas, as quais permiti-
rão ao herói voltar para um local seguro, para sua sociedade, talvez até trazendo 
a bênção. No entanto, o esforço despendido para tal feito, raramente, é pequeno. 

O herói pode, então, ser retardado no prosseguimento de sua jornada por outros 
fatores ou, ainda, permanecer tomado pelo estado de graça ao alcançar a bênção 
última a tal ponto que fica paralisado e não dá início ao retorno; mas se a vonta-
de divina clamar por sua volta, o herói poderá contar com o resgate de sua aven-
tura através da assistência externa. Assim, ainda ao final da trajetória, permane-
ce o auxílio da força sobrenatural que acompanhou o herói em toda sua jornada.

Na fuga mágica, o herói salva seu ego; já no resgate, ao ter sucumbido sua 
consciência, o inconsciente produz os meios para que o equilíbrio volte e o herói 
renasça para o mundo de onde veio.

O limiar do retorno apresenta inúmeras dificuldades, uma delas é aceitar as 
alegrias, tristezas, o cotidiano e suas banalidades do mundo social para o qual 
retorna após ter vivenciado tamanha experiência de completude. Para quê vol-
tar a um mundo desses se conhece um outro tão encantador, fantástico, com 
todas as possibilidades à espera dos que verdadeiramente podem encontrá–las? 
O herói, ainda, pode ater–se à dúvida em relação a de que servirá tentar passar 
o conhecimento alcançado a tão fracionárias e céticas pessoas, à incerteza de 
permanecer ali e iniciar essa empreitada ou deixar o mundo temporal entregue 
à sua limitação e estagnação cotidiana e retornar ao mundo atemporal.

Campbell expressa a passagem do limiar do retorno:

Isso nos leva à crise final do percurso, para a qual toda a miraculosa excur-
são não passou de prelúdio – trata–se da paradoxal e supremamente difícil 
passagem do herói pelo limiar do retorno, que o leva do reino místico à terra 
cotidiana. Seja resgatado com ajuda externa, orientado por forças internas 
ou carinhosamente conduzido pelas divindades orientadoras, o herói tem de 
penetrar outra vez, trazendo a bênção obtida, na atmosfera há muito esque-
cida na qual os homens, que não passam de frações, imaginam ser completos. 
Ele tem de enfrentar a sociedade com seu elixir, que ameaça o ego e redime 
a vida, e receber o choque do retorno […]. (CAMPBELL, 2007, p. 213).

 
Tais dúvidas serão sanadas se o herói puder entender que “o trabalho de 

representar a eternidade no plano temporal, e de perceber, neste a eternidade, 
não pode ser evitado”. (CAMPBELL, 2007, p. 215). Assim, o herói passa a conceber 
a sintonia entre os mundos e pode transitar por eles, o herói torna–se o senhor 
dos dois mundos e, portanto, livre para viver. “O herói precisa realizar a reno-
vação do mundo, vencer a morte, personifica a força criadora do mundo […]”. 
(JUNG, 1973/1999, p. 370). 

A busca do herói ou da heroína e o seu encontro com antagonistas mito-
lógicos pode ser resumido, em linguagem psicológica, como o encontro do 
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ego com os elementos formais típicos e sempre recorrentes da psique. Para a 
pessoa que trabalha com o inconsciente, surgem os problemas de adaptação 
inicial aos mundos exterior e interior (tipos psicológicos); o grupo coletivo 
continente (a persona); o conflito com a parte reprimida ou inaceitável da 
personalidade da pessoa (a sombra); a necessidade de estabelecer um relacio-
namento com os elementos contra–sexuais secundários da psique – mascu-
linos (anima) ou femininos (animus); e, finalmente, o encontro com o núcleo 
suprapessoal da personalidade total e do significado da vida da pessoa (o 
Self). (WHITMONT, 2004, p.122).

O herói serve, assim, tanto ao psiquismo quanto ao coletivo, uma vez que ao 
renovar, transformar e promover a ampliação do primeiro provoca, como desdo-
bramento natural, a expansão da dinâmica cultural para a qual retorna.

[…] o herói serve ao psiquismo, sua formação, preservação e renovação. E 
também à cultura, como seqüência natural da expansão da consciência, 
relacionadas de forma sincrônica. Ao superar a própria imanência, cria o 
conceito de transcendência, o estabelecimento das polaridades (partes e da 
totalidade (todo)), sua organização e preservação. (CAVALHEIRO, 1995, p. 6).

A figura do herói costuma aparecer em nossas vidas em momentos de 
transformação e renovação, quando os antigos padrões de funcionamento 
tornam–se obsoletos para as novas façanhas que teremos que executar. O pri-
meiro momento em que se constela trata–se daquele em que temos que nos 
desprender do mundo materno conhecido, confortável e previsível para, então, 
iniciar um caminho de diferenciação e conquista do mundo exterior. No entanto, 
de tempos em tempos, tal figura é reativada em nossas vidas quando temos que 
abandonar o universo conhecido da situação em que nos encontramos, seja em 
relação ao mundo exterior ou interior, e confrontar a nova realidade que nos é 
apresentada a fim de que possamos prosseguir em nosso caminho, ampliando 
nossos potenciais; reconhecendo, cada vez mais, novos conteúdos como também 
possibilidades nossas e, com isso, nos aproximando daquilo que somos.

A criança separa–se de sua mãe quando, por volta dos dois anos de idade, 
começa a dizer “não”. Esse movimento, embutido no desenvolvimento natural 
do indivíduo psicológico, ocorre espontaneamente e facilita o desenvolvi-
mento do ego. Tem uma base arquetípica e pode estar relacionado com o 
surgimento da primeira aproximação do modelo arquetípico do herói. Para 
Jung, isso seria um aspecto da individuação que se processa ao longo da vida 
inteira, mas não é, por certo, a história toda. A finalidade desse momento 
para a separação é criar uma situação psicológica que possa mais tarde avan-
çar para novas etapas de conscientização […] (STEIN, 1998, p. 157).

Enquanto regidos pela dinâmica do herói, nos preparamos para o enfrenta-
mento das demandas do mundo exterior através do desenvolvimento de nosso 
universo interior por meio do fortalecimento do ego e aquisição de novos con-
teúdos e conhecimentos, tanto referentes ao meio exterior quando interior, de 
modo a nos munirmos de mais elementos que, por sua vez, nos permitem alcan-
çar conquistas e vencer desafios, assim como adequar–nos ao meio social em 
que estamos imersos. Desse modo, forma–se a base para a superação de futuros 
obstáculos e o progressivo caminhar ao longo do processo de individuação, para 
o qual somente o herói não será suficiente, mas sem a garantia proporcionada 
por ele, através das primeiras integrações e instrumentalizações decorrentes do 
diálogo ego–self, do fortalecimento egóico e da adaptação ao mundo exterior, 
os passos seguintes de nossa jornada não seriam possíveis.
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Notas

1. O presente artigo pertence à dissertação de mestrado Sagas de rpgistas: um estudo junguiano 
acerca do encontro com o herói via Role Playing Games, desenvolvida pela aluna Paula Pinheiro Varela 
Guimarães, cuja orientadora é a Professora Doutora Ceres Alves Araújo.

[…] a primeira tarefa do herói consiste em retirar–se da cena mundana dos efeitos secundários e 
iniciar uma jornada pelas regiões causais da psique, onde residem efetivamente as dificuldades, para 
torná–las claras, erradicá–las em favor de si mesmo […] e penetrar no domínio da experiência e da 
assimilação, diretas e sem distorções, daquilo que C.G. Jung denominou “imagens arquetípicas”.
[…] Sua segunda e solene façanha é […] retornar ao nosso meio, transfigurado, e ensinar a lição de 
vida renovada que aprendeu. (CAMPBELL, 2007, p. 27–28).
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