
Este artigo apresenta uma possibilidade de interpretação simbó-
lica da música “Lenda do Pégaso”, da autoria de Jorge Mautner 
e interpretada por Moraes Moreira em 1980, segundo os pres-
supostos teóricos da Psicologia Analítica, desenvolvida por Carl 
Gustav Jung em sua obra. Esta trajetória é descrita através do 
personagem do passarinho feio, buscando desenvolver sua verda-
deira personalidade a partir de suas fantasias acerca de si mesmo. 
A fantasia, enquanto possibilidade de expressão dos conteúdos 
inconscientes, apresenta-se como a pedra angular para o desen-
volvimento da personalidade.
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O presente estudo apresenta a trajetória do passarinho feio que não sabia o que 
era nem de onde viera, e então, na busca de sua identidade, sonhava sempre em 
ser algo que não era. Esta trajetória está descrita na música “Lenda do Pégaso”1. 

Usando a metáfora de um pássaro, o autor elaborou uma fábula que pode ser 
compreendida sob a óptica da Psicologia Analítica acerca do tema Desenvolvimen-
to da Personalidade Humana e da importância da fantasia neste desenvolvimento. 

Von Franz (1984), através de amplificações do tema pássaro em mitos e con-
tos de fadas, elabora uma comparação deste com os seres humanos, buscando 
em uns e outros as características simbólicas semelhantes. O pássaro relaciona-se 
ao fenômeno da transformação, simbolizando psicologicamente a possibilidade 
do processo de conscientização. “Refere-se a uma experiência espiritual interior 
que é, ou que permanece transitória desde que não tombe novamente em terra.” 
(VON FRANZ, 1984, p. 267). Neste mesmo texto, a autora elabora a diferencia-
ção entre o alçar vôo do pássaro, que corresponderia ao começo do processo de 
tomar consciência, referindo-se à percepção numinosa do mundo espiritual, a 
um despertar mental, mas que, em si, não indica que a meta foi alcançada, mas 
sim que houve o apontamento de um caminho a seguir, representando um guia 
para a verdadeira conscientização.

As pessoas, em certos momentos da vida, vivem experiências que sentem 
como de extrema importância, como um insight religioso carregado de emoções. 
Se não aproveitam a oportunidade oferecida por esta experiência, este momento 
passa e o indivíduo encontra-se novamente em situação estagnada, sentindo-se 
miserável e em contato sua falta de sentido. Isto ocorre porque o pássaro não 
simboliza uma meta atingida, e sim, uma possibilidade de iniciação, como “um 
guia em direção à experiência interior”. (VON FRANZ, 1984, p.267) Podemos 
inferir, portanto, que o símbolo pássaro está relacionado ao desencadeamento 
do processo de desenvolvimento da personalidade.

Segundo C. G. Jung (1983), a personalidade plena, individuada, é um ideal 
inatingível, mas como um ideal, aponta para um caminho a seguir. Este caminho 
é o que se chama de processo de individuação, sendo a personalidade, a princí-
pio, um germe na criança, que se desenrola ao longo de toda a vida. Enquanto 
não se sabe quem se é, constrói-se a identidade a partir de identificações suces-
sivas, e de fantasias a respeito de possíveis formas de ser. Portanto, é possível 
afirmar que o passarinho está inconsciente de sua própria personalidade, bus-
cando construí-la através das fantasias.
 

Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio
Que não sabia o que era, nem de onde veio

Então vivia, vivia a sonhar em ser o que não era
Voando, voando com as asas, asas da quimera.

(MOREIRA, 1980).
       

Na mitologia greco-romana, a Quimera era um terrível monstro, de cuja sua 
boca saíam chamas de fogo capazes de devastar um país. Somente a partir do ar 
era possível destruir esta fera, e foi por este motivo que Pégaso, o cavalo alado, 
foi imprescindível para o herói Belerofonte poder voar por cima dela. A Quimera 
foi destruída por Belerofonte graças ajuda de Pégaso. Esta luta foi oferecida a 
Belerofonte em troca de sua própria vida, já que estava condenado a morrer caso 
não a enfrentasse e matasse. (MÉNARD, 1991).

No “Novo Dicionário da Língua Portuguesa”, Quimera significa “1. monstro 
fabuloso com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de dragão. 2. Produto da 
imaginação; fantasia; utopia; sonho: as quimeras do amor. 3. Incoerente, incon-
gruente, absurdo”. (FERREIRA, s.d.). 

Jung denominou inconsciente aos conteúdos que foram reprimidos pela 
consciência devido à incompatibilidade com esta ou então que nunca se torna-
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ram conscientes, contendo em si as potencialidades de vir a ser. A Quimera, neste 
caso, pode representar todo o inconsciente, mais que a sombra reprimida tão 
cedo na vida, quanto os potenciais ainda não atualizados. Para desenvolver sua 
personalidade, o passarinho precisa diferenciar-se de seu inconsciente, travando 
uma verdadeira batalha. 

Neste sentido, é possível afirmar que o passarinho feio está sendo guiado por 
forças advindas do inconsciente: “voando, voando nas asas, asas da quimera”; 
por produtos oníricos e fantasias. O processo de individuação é determinado 
pela natureza, regida pelo arquétipo do Self, mas estas forças inconscientes 
podem ser devastadoras, assim como o original monstro desenfreado e podem 
adquirir um caráter “incoerente, incongruente ou absurdo”. O perigo da fantasia 
compensatória pode ser observado quando o ego não está estável e fortificado e 
fica a mercê das influências e tendências do inconsciente, perdendo seu papel de 
teste de realidade. Muitas vezes estes estados, se intensificados, podem se carac-
terizar psiquiatricamente como surtos psicóticos e esquizofrenia (JUNG, 2007). É 
possível afirmar que o passarinho feio possui um ego fragilizado, pois não tem 
referências de si, noção concreta de eu, “não sabia o que era, nem de onde veio”. 

Num primeiro momento, o passarinho busca através da imitação, elaborar 
um ideal ou uma referência de identificação para ser algo. Percebe-se que 
este ser está relacionado a um valor reconhecido socialmente. A imitação ou 
identificação com o coletivo, embora válidos na primeira infância, podem ser 
prejudiciais para a continuidade do desenvolvimento. Jung (2007) afirma que a 
imitação é extremamente nociva para a individuação, ou seja, para a realização 
“do processo de desenvolvimento psicológico que faculte a realização das quali-
dades individuais dadas, (…) um processo mediante o qual um homem” torna-se 
aquilo que é de fato. (JUNG, 2007, §267, p.50).
       

Sonhava ser uma gaivota porque ela‚ linda e todo mundo nota
E naquela de pretensão queria ser um gavião

E quando estava feliz, feliz, ser a misteriosa perdiz
E vejam, então, que vergonha quando quis ser a sagrada cegonha.

(MOREIRA, 1980).
       

Tal comportamento de busca de sucessivas identificações pode estar rela-
cionado com o conceito de persona. Para caracterizar a persona é importante 
ressaltar que esta visa estabelecer uma relação adaptada entre a consciência 
individual e a sociedade. Para que esta relação seja adaptativa, é preciso que 
haja concessões equilibradas entre os dois mundos: o interno - o sujeito e 
suas demandas - e o externo: a sociedade e as suas. Como se pode observar na 
continuidade do texto do passarinho feio, este personagem tenta adaptar-se 
às demandas do grupo e moldar-se num ideal pessoal. “Sonhava em ser uma 
gaivota por que ela, linda e todo mundo nota”.

A adaptação ao coletivo requer um sacrifício de sua própria natureza, uma 
identificação com a persona, levando-se a acreditar que se é o que se acredita 
na fantasia ser. Justifica-se isto, no caso do passarinho feio, no fato de que sua 
própria natureza ainda está por ser descoberta. Assim, para se moldar a um 
parâmetro externo, é necessário que o indivíduo reprima conteúdos psíquicos 
próprios que não se ajustam a este ideal, a fim de criar através da persona uma 
falsa identidade: ser uma gaivota, ser um gavião, ser uma perdiz ou a sagrada 
cegonha. Quando ocorre esta identificação com a persona, trata-se de uma 
autoeducação violenta e arbitrária, segundo Jung. 

Na medida em que os processos inconscientes, que são permeados pelo 
impulso vital, tornam-se parcialmente conscientes, é possível observar uma 
sequência de imagens, de caráter autônomo e automático. São as impressões 
visuais das fantasias. Portanto não é o ego ou a consciência do indivíduo que 
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fantasia: são conteúdos originados do inconsciente. (JUNG, 1981).
Em contraposição à cristalização da persona, o desenvolvimento da persona-

lidade tem como objetivo a adaptação do homem em seu meio ambiente, assim 
como a realização máxima de sua potencialidade, afirmando integralmente a sua 
individualidade enquanto um ser humano livre e inserido em seu grupo social. 

Desta forma, pretende-se libertar e integrar os processos inconscientes que 
emergem em forma de fantasia, compreendê-las e, para isto ‚ encarar esta reali-
dade interna psíquica com a mesma atitude com que se vive a realidade externa. 
Implica numa ação consciente e não num posicionamento passivo do ego peran-
te as fantasias emergentes do inconsciente. (JUNG, 2007). O desenvolvimento da 
personalidade é também uma escolha consciente e moral que a pessoa faz para 
seguir seu próprio caminho, pagando seus preços.

“Se faltar a necessidade, esse desenvolvimento não passar  de uma acrobacia 
da vontade, se faltar decisão consciente, o desenvolvimento seria apenas um 
automatismo indistinto e inconsciente.”(JUNG, 1983, § 269, p.179).

O processo de desenvolvimento da personalidade não se refere a um impulso 
da vontade própria do indivíduo, e sim, a uma necessidade a priori que ocorre 
pela coerção dos acontecimentos internos ou externos. Isto significa que tornar-
se uma personalidade “gaivota”, “cegonha”, “perdiz” ou qualquer que fosse a 
vontade do passarinho feio jamais seria uma possibilidade verdadeira, tratando-
se apenas de um capricho. O que subjaz de individual é algo que se localiza na 
escolha da persona e seus conteúdos. (JUNG, 2007). Isto é possível observar no 
passarinho feio que, ao escolher um pássaro para “ser”, permeava tal escolha de 
uma subjetividade impregnada de desejos:
      

 E com a vontade esparsa sonhava ser uma linda garça
 E num instante de desengano queria apenas ser um tucano

 E foi aquele, aquele ti-ti-ti quando quis ser um colibri
 Por isso lhe pisaram o calo e aí então cantou de galo

                                           

 Sonhava com a casa de barro, a do joão-de-barro, e ficava triste
 Tão triste assim como tu, querendo ser o sinistro urubu

 E quando queria causar estorvo então imitava o sombrio corvo
 E até hoje ainda se discute se é mesmo verdade que virou abutre.    

 (MOREIRA, 1980).
       

Mesmo que a consciência do ego se identifique com a persona, o Self incons-
ciente, na demanda pela “a verdadeira individualidade” (JUNG, 2007, §246, p. 
32). não pode deixar de atuar. Os conteúdos que foram reprimidos no esforço da 
adaptação passam a se manifestar de forma perturbadora. (JUNG, 2007). É pos-
sível observar que os conteúdos relegados à sombra e ao inconsciente tendem a 
emergir com o tempo e devem ser integrados pela consciência. Assim, viver por 
um ideal de ego, como no caso do passarinho feio que vivia imerso em fantasias 
buscando ser algo que não era, têm como consequência o não conseguir viver 
parte importante do princípio da vida, vivendo sempre como alguém irreal ou 
incompleto. (HENDERSON, 1974). 
       

E quando já estava querendo aquela paz dos sabiás
Cansado de viver na sombra, voar, revoar feito a linda pomba 

E ao sentir a falta de um grande carinho então cantava feito um canarinho 
E assim o passarinho feio quis ser até pombo-correio.

(MOREIRA, 1980).

(…)
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         Mas estas duas condições: a escolha moral e consciente e a necessidade não 
são as únicas condições determinantes do desenvolvimento da personalidade. 
Jung (1983) destaca a mais importante, uma terceira condição que denominou 
como designação. “Esta designação age como se fosse uma Lei de Deus, da qual 
não é possível esquivar-se”. (JUNG, 1983, §300, p.181). É uma voz que provém 
de dentro da pessoa, de caráter irracional e indefinível, que tem como objetivo 
a emancipação do indivíduo da grande massa e de seus caminhos convencionais. 
Aqueles que escutam esta voz interior e assim a obedecem passam a destacar-se 
e diferenciar-se de seu meio social.

Na saga musical do passarinho feio, seu final pode ser uma analogia desta 
designação:

Aí então, Deus chegou e disse: Pegue as mágoas 
Pegue as mágoas e apague-as, tenha o orgulho das águias

Deus disse ainda: é tudo azul, e o passarinho feio
Virou o cavalo voador, esse tal de Pégaso.

(MOREIRA, 1980).

Deus, aqui, pode ser considerado um símbolo do Self, que constitui uma 
imagem de grandeza impossível de ser abarcada pela consciência. Por mais que 
se amplie a consciência, haverá sempre material inconsciente, que é inesgotá-
vel. É a submissão do ego a esta grandeza, que Jung denomina de “instinto de 
realização do si-mesmo” que confere ao ego o sentimento de integridade e de 
estar unido consigo mesmo, retirando a consciência de seu estado de marasmo 
e mesquinharia inconsciente. (JUNG, 2007).

É possível compreender a co-relação do tema pássaro com a individuação 
neste conto. Von Franz (1984) afirma que o símbolo “pássaro” está relacionado a 
um estágio de desenvolvimento da prima matéria, como já foi dito anteriormen-
te, uma proposta de desenvolvimento. A meta é a realização do Self, no qual a 
identidade é realizada e conscientizada e não mais passível de ser perdida, como 
numa experiência momentânea, conforme simbolizada pelo pássaro. “(…) o pás-
saro é uma espécie de primeira intuição de uma experiência que guia o herói no 
seu caminho para conhecer a Divindade.”. (VON FRANZ, 1984, p. 272).

Pégaso é um cavalo alado que nasce do sangue que jorra de Medusa quando 
Perseu corta a cabeça desta górgona. É filho do encontro de Poseidon com a 
Medusa, antes desta se tornar uma górgona, sendo uma mortal comum ainda. 
Perseu, ao decapitar a górgona, fez uso de um espelho que foi ofertado pela 
Deusa Atena, posto que apenas poderia visualiar a górgona pelo seu reflexo e 
não diretamente, pois senão se petrificaria, conforme a maldição. (MÉNARD, 
1991). Este nascimento do cavalo alado pode representar o poder da reflexão 
para transcender as situações petrificantes, que significam a não transformação 
e a não transcendência da realidade, tornando esta trágica, mesquinha e até 
mesmo entediante. O espelho de Perseu simboliza a capacidade de distanciar-se 
emocionalmente das situações petrificantes a partir da reflexão e a transcen-
dência destas, de modo a não paralisar o indivíduo. 

 O cavalo Pégaso pode simbolizar o poder da transcendência da realida-
de, principalmente pelo fato de ser alado. Este símbolo está relacionado ao 
momento de compreensão da vida de modo mais eficiente que se deve à emer-
gência na consciência dos conteúdos psíquicos mais profundos. (VON FRANZ, 
1974). Sabe-se que na mitologia grega, Pégaso criou com uma patada sua a 
fonte de Hipocrene, consagradas às Musas, “fonte de inspiração dos poetas e 
artistas”. (MÉNARD, 1991). A fantasia, portanto, é considerada por Jung como 
um verdadeiro símbolo hermenêutico, pois aponta para uma direção mais har-
mônica com o ser mais profundo daquele indivíduo que cria a fantasia. “Ela (a 
fantasia)‚ o regaço materno onde tudo é gerado e que possibilita o crescimento 



da vida humana.”. (JUNG, 2007, p.145). 
Von Franz (1974) diz que cavalos selvagens representam as tendências indo-

máveis e instintivas que advêm do inconsciente e que normalmente são repri-
midas. Pégaso é um cavalo selvagem, mas que é domado por Atena ou por seus 
atributos. Esta Deusa representa a distância emocional, a capacidade de pensar 
racionalmente guiada pela vontade consciente, de resolver problemas práticos e 
criar estratégias para batalhas. (SHINODA, 2009). Pode-se imaginar que Pégaso 
seja o cavalo de batalha do ego, uma tendência instintiva guiado pela razão a 
fim de auxiliar o ego a enfrentar conteúdos de sua sombra e do inconsciente, 
visando a individuação. Jung define a emergência destas fantasias como “a 
tentativa de elucidar mediante a analogia alguma coisa ainda totalmente des-
conhecida e em processo.” (JUNG, 2007, p. 145). 

É possível afirmar que o instinto de reflexão possibilita o distanciamento 
emocional dos conteúdos inconscientes, impedindo a subjugação do sujeito a 
tais conteúdos, possibilitando assim a ampliação da consciência, a diminuição 
da influência dominante do inconsciente na consciência e a transformação da 
personalidade: que o próprio Jung (2007) denomina de função transcendente. 

Esta capacidade de transformação e transcendência pode ser simbolizada pelo 
orgulho das águias, já que as águias representam força, grandeza e majestade, 
assim como a perspicácia, o poder da visão racional. (Grande Enciclopédia Brasilei-
ra, s/d). A águia a fixar seus olhos no sol ‚ é também o símbolo da percepção direta 
da luz intelectiva, e costuma sempre acompanhar ou representar os grandes heróis 
ou os grandes deuses (Zeus, Cristo, César). (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2008).

Belerofonte, ao enfrentar a quimera com a ajuda de Pégaso, estava se sentin-
do coberto de glória devido à sua vitória e, numa inflação, acreditou ser possível 
subir aos céus afim de saber o que faziam por lá os deuses. Zeus, achando esta 
atitude de audácia exagerada advinda de um simples mortal, “mandou um mos-
cardo picar o cavalo Pégaso, e este, com sobressalto, fez com que o herói tom-
basse para morrer.”. (MÉNARD, 1991). E assim, tornou-se o cavalo do grande Zeus, 
ganhando uma constelação para si. Portanto justifica-se a relação entre águia e 
Pégaso, numa relação estabelecida por ambos serem animais pertencentes a Zeus.

Para se tornar Pégaso, ou seja, desenvolver sua personalidade, foi preciso que 
o passarinho feio esquecesse as mágoas, ou seja, enfrentasse seus próprios con-
teúdos inconscientes. Um ato de conhecimento e aceitação promoveu a trans-
cendência desta estagnação psíquica de ressentimento. Esta atitude se sobrepôs 
à atitude heroica de enfrentamento e dominação dos impulsos inconscientes, 
sendo uma atitude mais madura.

No conto, Deus diz ainda para o passarinho que é tudo azul, remetendo à 
cor celestial dominante em quase todas os sistemas simbólicos. Azul “é a mais 
profunda das cores” apresentando-se com efeito de transparência e longitude. 
“É o caminho do infinito, onde o real se transforma em imaginário”, devido a 
sua característica de imaterialidade, profundidade e suscita em si a divagação 
e até mesmo, um caminho dos sonhos. “(…) imóvel, o azul resolve em si mesmo 
as contradições, as alternâncias_ tal como a do dia e da noite_ que dão ritmo a 
vida humana.”. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2008, p.107)

Nesta última citação, a cor azul parece referir-se a função transcendente, que 
é a transformação obtida através da confrontação do ego com o inconsciente, 
cuja meta é alcançar o ponto central da personalidade. A consciência ou o ego 
já não é mais o centro da personalidade, pois através da função transcendente 
adquire-se um novo equilíbrio que está estabelecido nesta relação consciente 
e inconsciente. Isto pode estar representado no jogo de palavras expresso pelo 
autor “Pégaso pega o azul”. (JUNG, 2007).

Pode-se concluir que a conscientização e a vivência dos conteúdos oriundos 
do inconsciente, tais como as fantasias, determinam a assimilação de tais con-
teúdos pela consciência, causando efeitos profundos sobre a atitude consciente 
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e o desenvolvimento da personalidade. Isto ocorre por que há uma vivência da 
própria natureza do indivíduo com senso crítico, ocasionando um estado de flui-
dez do ser, sem a cristalização dos conteúdos da consciência. Cumpre-se assim 
com o objetivo terapêutico da Psicologia Analítica.

Notas

1. MOREIRA, Moraes. A lenda do Pégaso. Jorge Mautner [compositor]. In: Bazar Brasileiro. Ariola, 1980. 
1CD. Faixa 9. 
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