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de uma sociedade – referindo-se à perda do significado dos símbolos religiosos
tradicionais. Em outras palavras, a sociedade estaria em uma fase de separação com
o Divino, da mesma forma que os homens estariam separados se seus Si-mesmos,
em um estado de alienação. Esta visão é partilhada por Joseph Campbell, para quem
a unidade social hoje em dia não é um portador de conteúdo religioso, mas uma
organização econômica-política. O próprio Jung, no artigo “O Problema do Mal no
nosso tempo” faz alusão a uma perda da visão de totalidade a ser alcançada no
outro mundo, pela perda da transcendência do mito cristão.

Talvez um dos reflexos desta constatação dos autores seja o fato de que a sociedade
produza atualmente “heróis alienados” como Shrek, que não se sente ligado ao
mundo, que prefere viver isolado em seu pântano, sem achar um sentido em sua
vida de ogro, feio e atemorizante. O fato de Shrek ser um herói alienado é em si
contraditório, uma vez que os heróis são geralmente identificados à onipotência, à
relação que possuem com o Divino. 

Lutz Müler, em “O Herói”, d e s c reve a trajetória da vida dos heróis, que seria o caminho
da individuação (conceito junguiano que basicamente designa o processo da reali-
zação do Si-mesmo, de uma tomada cada vez maior de consciência pelo Ego de
conteúdos do Si-mesmo, assim como da dependência do Ego em relação ao Si-
memo, que será sempre maior que ele.) e da vida criativa, o caminho da mudança,
que através da morte leva a uma nova vida. O herói é aquele que tem coragem para
vencer todas as adversidades e medos e, apesar do perigo, penetrar em esferas até
então desconhecidas, ganhando novos conhecimentos. É também aquele que serve
de modelo aos homens, apresentando virtudes e valores humanos mais maduros,
como a coragem civil e o engajamento social – que tanto faltam a Shrek –
cumprindo uma importante tarefa social. O herói representa a individuação e a
auto-realização na medida em que estas envolvem o enfrentamento de nossas
próprias profundezas anímicas desconhecidas, vivendo a experiência de morte de
valores e posicionamentos antigos e estéreis, e retornando, depois de um processo
de reordenação, com uma atitude mais saudável em relação a nós mesmos e à vida,
ou seja, uma maior experiência do Si-mesmo. O herói é, para Jung, um dos mais
nobres símbolos da libido, que, durante o desenvolvimento, enfrenta fases de extro-
v e rsão e de intro v e rsão. O perc u rso do herói, ainda segundo Jung, seria re p re s e n t a d o
pelo percurso do sol, que “escapa do abraço e do enlaçamento, do seio envolvente
do mar, subindo triunfante e, deixando atrás de si o apogeu do meio-dia e toda a
sua gloriosa obra, torna a mergulhar no mar materno, na noite que tudo cobre e
tudo faz renascer”. Ele é “a imagem do ser que passa da tristeza para a alegria e da
alegria para a tristeza, o ser que ora resplandece no zênite, ora imerge em noite pro-
funda e desta mesma noite renasce para novo esplendor”.

O percurso arquetípico do herói, segundo Müler, desenvolvido a partir do estudo de
vários mitos, envolve concepção, gravidez, nascimento e primeira infância penosos
e arriscados. O herói é muitas vezes de uma linhagem nobre, mas acaba sendo sepa-
rado de seus pais, tendo uma dura infância. Isto reflete, segundo Müler, a vivência
original de nossa impotência e finitude existencial, às quais as crianças são muitas
vezes expostas. Isto diz respeito a estados de alienação e danificação do eixo Ego-
Si-mesmo experimentado quando a realidade frustra os desejos do Ego inflado.
Depois desta fase, o herói passa a revelar força e habilidades especiais para lutar,
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ou inflados.

“Era uma vez um pântano muito distante onde vivia um ogro carrancudo chama-
do Shrek. De repente, sua preciosa solidão é abalada pela invasão de personagens
dos contos de fadas, todos expulsos de seu reino pelo terrível Lorde Farquaad.
Determinado a salvar seus lares - principalmente o seu - Shrek faz um acordo com
Farquaad e parte em sua viagem para salvar a bela princesa Fiona, a futura noiva
do lorde. Quem o acompanha nessa missão é o Burro, o ‘escudeiro’ falante que é
inicialmente desprezado por Shrek. Eles têm a missão de resgatar a princesa que
está adormecida em uma torre, protegida por um terrível dragão, do qual tanto
Shrek quanto o burro sentem muito medo. Quando salvam a princesa (pois o dragão,
que é fêmea, apaixona-se pelo burro), recusa-se a beijá-la, revelando que a teria
resgatado para que ela se casasse com o Lorde. No caminho de volta eles começam
a perceber que têm muito comum, e o que Shrek não sabe é que a princesa guard a
um grande segredo: durante as noites ela transforma-se em uma ogra, assim como
Shrek, e só se livraria desta maldição ao receber um verdadeiro beijo de amor de
uma pessoa ‘normal’ antes do pôr-do-sol. Shrek entrega Fiona ao Lorde, e volta
para seu pântano, mas o Burro o convence a declarar seu amor por Fiona, reve-
lando a Shrek seu segredo. Shrek, então, interrompe o casamento. O sol se põe,
revelando a identidade da princesa. E os dois vivem felizes para sempre...”

Que espécie de estória é esta, em que o herói é um ogro, medroso e anti-social, que
tem vergonha de si mesmo? Que espécie de sociedade pode ter produzido um herói
como este? Seria ele capaz de indicar alguma esperança para esta sociedade?

Edinger, em “Ego e Arquétipo”, trabalha sobre o conceito de desenvolvimento psi-
cológico humano a partir das noções de inflação e alienação do Ego, a evolução
progressiva da relação entre Ego e Si-mesmo. Os conceitos junguianos de Ego e Si-
mesmo correspondem respectivamente, e resumidamente, ao centro da personali-
dade consciente, sede da personalidade subjetiva, cuja principal característica é a
individualidade, e ao arquétipo central da ordem, da totalidade do homem, centro
ordenador e unificador da psique total, dos vários conteúdos arquetípicos. O ego
está subordinado ao Si-mesmo e mantém com ele uma relação de parte para o
todo. Inicialmente, o Ego existiria apenas como potencialidade dentro do Si-mesmo,
e aconteceria uma diferenciação gradual entre eles. Ocorreria, durante a vida, um
processo de alternância entre “união” e “separação” entre Ego e Si-mesmo (o Ego
faz parte da totalidade, a união e a separação são esquemáticas, relativas à relação
que o Ego estabelece com o Si-mesmo, de maior ou menor identidade), efetuando-se
o desenvolvimento de uma maneira cíclica, sendo que em cada ciclo é produzido
um aumento de consciência: o crescimento psíquico saudável envolveria uma série
de atos heróicos ou inflados (sendo a inflação a atitude e o estado que acompanham
a identificação do Ego ao Si-mesmo). Eles provocam rejeição e são seguidos de
alienação (uma “queda”, gerada pela frustração, que causa uma danificação no eixo
Ego-Si-mesmo, causando uma maior separação entre eles), arrependimento. Há,
então, a restituição e uma inflação renovada, agora com um maior nível de cons-
ciência, e dá-se continuidade ao ciclo de desenvolvimento, em que tanto inflação
quanto alienação são indispensáveis, desde que não haja um estancamento, uma
quebra do ciclo.

Para este autor, uma das características de nosso tempo é a alienação individual e
coletiva - o que indica que o ciclo pode ser estendido também ao desenvolvimento
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cavalgar e manejar as armas. O herói passa a “saber” – abertura para o novo, curiosi-
dade criativa – “ousar” – coragem para o risco cauteloso, para a busca do desco-
nhecido – “querer” - força de seguir o próprio caminho com paciência, firmeza e
intencionalidade, mobilizando toda a personalidade - e “calar” - disciplina emocional,
autodeterminação e autonomia. O herói domina o manejo da espada e do escudo. A
p r i m e i ra, símbolo da capacidade vigorosa de decisão, da resolução, da coragem e da
iniciativa; símbolo também da consciência, pois, por ter dois gumes e a capacidade
de fra g m e n t a r, relaciona-se à característica da consciência de distinção e divisão em
posições polare s. O segundo, que oferece não apenas proteção contra os ataques de
inimigos externos, mas também de perigos e ameaças do mundo interior. O fato de
Shrek ser um herói que não utiliza armas evidencia o estado de alienação em que
ele se encontra, e que ele reflete. A falta de suporte, de instrumentos de ajuda, pode
evidenciar o desamparo que ele representa.

Prosseguindo seu caminho, o herói passa por tarefas preliminares, em que tem que
vencer seus medos - que Shrek não vence! - sendo que aprender a lidar com o medo
diante da realidade psíquica é necessário no processo de individuação, para se pro-
duzir um relacionamento positivo com o próprio mundo corporal e instintivo. O
herói, finalmente, confronta-se com o dragão (“símbolo arcaico que simboliza
poderes da natureza, um destino penoso, as amarras do pai, o desconhecido, o
escuro e o mal da alma ou da morte”), expressão dos medos arquetípicos do
homem. O caos, o desconhecido e o estranho são muitas vezes novas possibilidades
de desenvolvimento, aspectos desconhecidos do Si-mesmo. O encontro entre Shrek
e o dragão é marcado por um intenso medo por parte de Shrek, pela falta de um
enfrentamento direto, pela ausência de uma vitória heróica.

Os heróis muitas vezes descem a mundos subterrâneos, dos quais voltarão com um
maior conhecimento, assim como aqueles que descem ao mundo subterrâneo de
sua personalidade. Shrek não sai do mundo para conhecer o obscuro e retornar. Ao
contrário, ele sai de sua obscuridade, de seu pântano, contra sua vontade, com o
objetivo de retornar a ele, refletindo a falta de esperança da sociedade alienada. Um
outro aspecto da trajetória do herói, a libertação do prisioneiro, torna-se um sím-
bolo da libertação das forças criativas, e, no caso masculino, de uma maior inte-
gração do feminino. Shrek liberta Fiona, mas para entregá-la a outro homem,
abrindo mão, inicialmente, desta maior integração.

O caminho do herói é descrito por Campbell, em “O Herói de Mil Faces”, como o
monomito: um afastamento do mundo, uma penetração em alguma fonte desco-
nhecida e assustadora de poder e um retorno que enriquece a vida, caminho seme-
lhante ao proposto por Müler. Psicologicamente, o monomito significa a importância
do contato com o Mal, que gera alienação inicial do ego mas conduz a um aumento
de consciência, no processo de individuação. A análise do conceito de sombra no
filme Shrek, que é entendido aqui como um reflexo do estado de alienação da
sociedade como proposto por Edinger, indica que de algum modo Shrek entra em con-
tato com o Mal, que ele não foge de sua sombra, o que indica uma esperança na con-
tinuidade do ciclo de desenvolvimento na sociedade.

A sombra, para Jung, corresponde à soma dos elementos psíquicos pessoais e cole-
tivos que, incompatíveis com a forma de vida conscientemente escolhida, não
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um demonstrativo de que a sociedade alienada e desesperançosa que os construiu
possa dar um passo em direção ao confrontamento e integração de uma parcela de
sua sombra. Esta “queda” causada pelo confronto com o Mal, que gera alienação,
gera também, quando não há uma paralisação no ciclo de desenvolvimento, uma
maior consciência, uma maior ligação do homem com o Divino - ou seja, do Ego
com o Si-mesmo -, um fortalecimento do eixo Ego-Si-mesmo. Dá-se o primeiro
passo para se vencer a alienação e a desesperança, deixa-se realizar o processo de
individuação.

E Shrek, afinal, pode ser considerado um herói? Vimos que o caminho do herói sim-
boliza o processo de individuação, o caminho do Sol. Shrek saiu de uma condição
de tranqüilidade em seu pântano para realizar sua tarefa heróica, talvez não a de
salvar a princesa de um dragão, tarefa que exerceu sem nenhum grande heroísmo,
mas a de se deparar realmente com o fato de ser um ogro, de possuir uma sombra, e
como lidar com isso ao conquistar o amor de uma mulher. Ao término de sua tra j etória
S h rek está mais completo, abandonou certas convicções, como a de evitar o contato
com os outros, podendo desfrutar de todos os privilégios de sua nova posição. É
claro que ele continua possuindo uma sombra, pois esta é dinâmica e não é nunca
eliminada, e que seu processo de desenvolvimento ainda não está finalizado... e
nem o da sociedade que ele reflete!

Pa ra Jung, nossa mente e personalidade conscientes se desenvolvem e amadure c e m
a partir da matéria-prima do inconsciente, em interação com as experiências da vida.
Ele enfatiza o valor terapêutico do reconhecimento e integração dos compon e n t e s
da sombra. Quando as pessoas descobrem as qualidades consideradas negativas em si
m e s m a s, conseguem não apenas vê-las mas expre s s á - l a s, o que significa abdicar de
certas idealizações e padrões, conduzindo a pessoa a um maior grau de consciência.
Anthony Stevens, no artigo “A sombra na história e na literatura” resume a neces-
sidade do confronto com o Mal e com a sombra na trajetória dos heróis, ou seja, de
todos aqueles que buscam a individuação: “Apenas, se chegarmos conscientemente
a um acordo com a nossa natureza - e, em particular, com a natureza da Sombra -
é que podemos ter a esperança de evitar a catástrofe total”. E Shrek está aí para
mostrar que há uma esperança...
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f o ram vividos e se unem ao inconsciente, formando uma personalidade parc i a l ,
relativamente autônoma, com tendências opostas às do consciente. Seria a “soma
de todas aquelas qualidades desagradáveis que preferimos ocultar, junto com as
funções insuficientemente desenvolvidas e o conteúdo do inconsciente pessoal”. A
sombra corresponde a um dos principais arquétipos, sendo uma estrutura inata e
herdada no inconsciente. Guggenbühl-Craig entende o conceito de sombra a partir
da divisão entre sombra pessoal, ligada à história de vida das pessoas, sombra cole-
tiva, ligada aos valores da sociedade em que a pessoa vive, e sombra arquetípica,
que corresponderia ao “Mal”, vivido por todas as sociedades.

Em seu livro “A Sombra e o Mal nos Contos de Fada”, Marie-Louise von Franz chega
à conclusão de que, nos contos de fada, a sombra aparece como a personificação
de certos aspectos inconscientes da personalidade que poderiam ser acrescentados
ao complexo do ego mas que, por várias razões, não o são. Ela também trabalha
com o conceito de que a sombra consiste em parte de elementos pessoais e em
parte de elementos coletivos. Para ela, os contos de fadas são influenciados pela
civilização em que surgem, o que faz com que o exame da sombra nos contos de
fada deva focalizar não a sombra pessoal mas a sombra coletiva e grupal. Os contos
de fada refletem, portanto, material coletivo inconsciente, e é nesta medida que a
s o m b ra no filme Shrek, personalizada tanto no Lorde vilão quanto, e principalmente,
no próprio Shrek, reflete questões da sociedade em que esta estória foi pro d u z i d a .

Lutz Müler fez também uma análise da sombra do herói, que apresenta uma dupli-
cidade em seu caráter: ora é o herói luminoso, radiante, amigável, defendendo a
conservação e o desenvolvimento de estados vitais positivos; ora é capaz de se
tornar uma pessoa calculista, colérica, egoísta, sedenta de poder, violenta e pronta
para se enfurecer de maneira cruel e sádica. Para ele, o duplo caráter do herói pode
se expressar tanto em seu próprio comportamento, e Héracles é um bom exemplo,
quanto no aparecimento de um irmão (gêmeo) ou de um inimigo igualmente forte.
Em Shrek, verifica-se, como foi dito, que a sombra aparece tanto com o príncipe -
o vilão, que é ambicioso, frio e sem escrúpulos, características não valorizadas, mas
presentes, na sociedade - quanto no próprio herói: Shrek possui características
como a covardia, a feiúra, a agressividade, o fato de não gostar de ter companhia,
a brutalidade, etc. O fato de ele ser um ogro já ilustra a relação que possui com
coisas que não são desejadas, que são muitas vezes mantidas na escuridão. Shrek é
um ser que causa muito medo nos outros, da mesma maneira que as pessoas têm,
muitas vezes, medo de encarar suas sombras.

Mas, ao contrário do Lorde, que não sofre nenhuma modificação durante a história,
S h rek apresenta um movimento de “integração de sua sombra ”. Quando ele descobre
que sua bela Fiona era também uma ogra, por exemplo, ele perde a vergonha de se
expor, procurando-a e impedindo seu casamento com Farquaad. A união com a
mulher significa também uma integração da feminilidade na personalidade do
herói. Ambos assumem serem ogros, integram sua sombra, confrontando-se com
ela, ou pelo menos parte dela, e não escondendo-a dos outros e de si mesmos, e
vivem muito felizes com isso. Shrek deixa de preferir a solidão à presença de outro s,
dando uma festa em seu pântano, onde passa a viver em companhia de Fiona e do
Burro (sem mais agredí-lo). O fato de Shrek e de Fiona aceitarem a condição de
ogros, não negando esta importante característica de suas personalidades, pode ser
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