
Desde a revolução industrial o homem vem perdendo gradativamente o

contato com sua natureza, e por causa disso todos sofrem: os homens

que perd e ram seu papel, as mulheres que perd e ram seus “homens” e

os “órfãos” destes homens, no sentido filosófico. Nos últimos tempos

está em andamento a construção de um mito, o do “Novo Homem”,

um homem aparentemente melhor, mais sensível, mais próximo dos

seus filhos e das suas mulhere s, mas na verdade distante da sua

n a t u reza e do seu “Homem Natural”, aquele que encerra um imenso

poder criativo: o poder de gerar a vida. As idéias principais aqui são

de Robert Bly, poeta e ensaísta americano, autor do livro “João de Ferro .

Um Livro sobre Homens”, onde o fio condutor é a lenda de João de

F e r ro, recolhida pelos Irmãos Grimm. Esta lenda fala sobre a iniciação

masculina, sobre a importância da passagem do reino da mãe para o

reino do pai, de como é essencial abandonar todas as expectativas de

nossos pais, e encontrar um segundo pai ou, um “segundo Rei”.

Felippe Romanelli <pipo.roma@uol.com.br>

■ Publicitário - ESPM/SP
■ Diretor de Arte, Designer Gráfico

Palavras Chave:
➜Herói

➜Iniciação
Masculina

➜Integração
➜Sombra

➜Transformação

08.João de Ferro  04.11.05  18:59    Page 66



importância nesse terreno e não surgiu nada no lugar. A difícil situação amorosa
da nova mulher solteira de hoje em dia é resultado da crise contemporânea no
mundo dos encontros e das uniões. (…) A saída é o uso de novas tecnologias, como a
i n t e r n e t , e de serviços de aproximação de solteiros.”

A pergunta é: este novo homem está surgindo porque os meios de comunicação
dizem que ele deve ser assim, ou porque percebem que é assim que as coisas estão
acontecendo na psique masculina? Os fabricantes de cosméticos, os vendedores de
roupas e os cirurgiões plásticos estão felizes com esse novo mito. David Beckham e
B rad Pitt, que são atores em suas pro f i s s õ e s, não saem em público sem antes re c o r re r a
especialistas em imagem. No momento substituem a imagem desgastada do antigo
macho que já foi de John Waine, Marlon Brando, Clint Eastwood e Silvester Stallone.

“Na década de 1970 comecei a ver, por todo o país (EUA), um fenômeno que
poderíamos chamar do ‘macho fro u x o ’. Mesmo hoje (1990), quando por vezes olho
p a ra um auditório, talvez metade dos homens jovens seja o que eu chamaria de
f rouxos. São adoráveis, têm valor, não pensam em causar danos à terra ou em ini-
ciar novas guerras. Há em todo o seu modo de ser e estilo de viver uma atitude suave
p a ra com a vida. Muitos desses homens, porém, não se sentem felizes. Pe rc e b e - s e
imediatamente a falta de energia deles. Preservam a vida, mas não são exatamente
c r i a d o res de vida. Ironicamente, são vistos com freqüência com mulheres fortes, que
positivamente irradiam energia. Temos aí um jovem bem pre p a rado, ecologicamente
superior ao seu pai, que vê com simpatia toda a harmonia do universo, mas que tem,
ele próprio, pouca vitalidade a ofere c e r. (...) Os novos mitos são deficientes, ignora m
a profundidade do sentimento masculino, atribuem ao homem um lugar onde ele
não consegue estar, ensinam a obediência às forças que não são de sua natureza e
se empenham em fazer com que os homens continuem meninos, envolvendo-os em
sistemas de dominação industrial.” ( B LY, 1991, pgs. 2 e 3)

O ciclo da vida humana sugere naturalmente a existência de pelo menos quatro ritos
principais de passagem para toda pessoa: o nascimento, a chegada à maioridade, o
casamento e a morte. Os ritos que celebram o nosso princípio e o nosso fim são ofi-
ciados sem o nosso consentimento, pelos que se achavam em cena antes do nosso
tempo, e pelos que se acharão em cena depois do nosso tempo. Mas, entre o nasci-
mento e a morte, os ritos mais importantes são os que celebramos quando nos sepa-
ramos do sexo oposto para aprender os mistérios do nosso próprio gênero e quando
re g ressamos ao nosso oposto para nos unirmos em casamento e criar vida nova.

As sociedades pré-modernas conheciam o imenso poder do feminino e sabiam que
os meninos só poderiam se tornar homens se se separassem desse feminino e
ingressassem, por algum tempo, num mundo inteiramente masculino. Os ritos mas-
culinos de passagem destinavam-se a permitir aos meninos escaparem do mundo
feminino pelo tempo suficiente para descobrir a forma do mundo do masculino.

Robert Bly (1991) deparou-se com uma história recolhida pelos Irmãos Grimm, a
Lenda do João de Ferro, onde o herói da história, um príncipe, enfrenta com disci-
plina vários percalços em sua jornada arquetípica, encarando e examinando suas
feridas até o momento final, em que recebe o maior dos tesouros. Bly viu o quanto
esta história estava relacionada com a busca do Pai, isto é, com a energia masculina
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Recentemente, a Revista Veja nº1822 trouxe na chamada de capa o título “O Novo
Homem”. A reportagem cita uma pesquisa da agência européia de comunicação
Euro RSCG Worldwide, que constatou nas principais capitais do Hemisfério Norte
um fenômeno social: um número significativo de homens usam regularmente
cremes contra rugas, fazem compras em butiques e já se submeteram a algum tipo
de plástica ou tratamento cosmético. Os homens, na pesquisa, diziam sentir-se
“másculos” desempenhando papéis tradicionalmente femininos, como cuidar de
bebês. Os homens também admitiram que lhes dava “enorme prazer” fazer compras.

Esse novo homem é “definido pela imprensa americana como ‘metrossexual’, termo
criado pelo colunista e crítico cultural Mark Simpsom e que agora serve para des-
c rever o heterossexual moderno e urbano, um sujeito tão ou mais vaidoso que as
m u l h e res, que freqüenta butiques, usa cremes e loções para pele, é refinado na
c o z in h a e não se sente por fora em uma conversa sobre decoração de ambientes.”
A reportagem aponta como exemplos do novo homem David Beckham, o jogador de
futebol do Real Madrid e da seleção inglesa de futebol, e o ator americano Brad Pitt,
como símbolos da combinação de masculinidade e delicadeza quase feminina.

Um anúncio recente divulgando a edição especial nº27 de Veja, “Homem”, diz no
título “Conheça os interesses do homem moderno: internet marketing, business
planning, peeling e face lifting”. Essa edição especial traz reportagens como
“Cuidados para impressionar a mulher no primeiro encontro”, “Três saradões ensi-
nam a conquistar um corpo malhado” e “50 coisas que os homens não sabem sobre
as mulheres.”

Lúcio Ribeiro, em sua coluna de 24/10/2003 na Folha de São Paulo, cita o recém
lançado livro “The Metrosexual Guide to Style” de Michael Flocker, que tem como
subtítulo “Um Manual para o Homem Moderno”. Continua o colunista dizendo que
“metrossexual é um subgênero masculino cada vez mais presente nas grandes
cidades americanas, espécie da categoria macho que lota clubes, vai a shows, con-
some livros, vê muitos filmes, não sai de restaurantes da moda, está em estádios
esportivos e tem uma preocupação cada vez maior com coisas que só chamavam
a atenção feminina. Metrossexual é o sujeito que não é gay” (…) “mas tem vasto
conhecimento em produtos para os cabelos, passa creme depois do banho, não sai
de casa sem combinar o sapato com o cinto”, etc.

Já a revista semanal Época nº250 traz a chamada de capa: “Falta Homem?”. O sub-
título diz: “Nunca houve tantas mulheres sozinhas no país. São mais de 20 milhões.
Independentes e bem cuidadas, elas se queixam da falta de parceiros interes-
santes.” A reportagem começa falando da autora do livro “Porque Não Sobraram
Homens Bons”, da americana Barbara Whitehead, que analisa a “nova solteira” -
“independente, bem sucedida, estudada, malhada, viajada, elegante, com vida
social intensa e intelectualmente inquieta”, porém sozinha.

A Folha de São Paulo, no caderno Cotidiano de 26 de outubro de 2003, traz uma
entrevista de Cláudia Trevisan com a mesma Barbara Whitehead, “Solteira precisa
reaprender a encontrar par”, onde a entrevistada diz que “é preciso explorar novas
tecnologias para achar parceiros. (…) As três instituições que tinham destaque na
aproximação entre homens e mulheres - escola, família e igreja - perderam
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e que você não volte mais!
O caçador respondeu: 

_Meu senhor, eu vou por minha conta e risco. Não conheço o medo.
E assim o caçador foi com o seu cão para a floresta. Não demorou muito e o cão
e n c o n t rou a pista de uma caça. Mas, mal correu alguns passos, viu-se diante de uma
poça profunda. Foi quando um braço saiu de dentro da água, agarrou o cão e arra s-
tou-o para baixo. Vendo isso, o caçador retornou correndo e trouxe três homens com
baldes para esvaziar a poça. Quando eles puderam enxergar o fundo, viram que l á
estava deitado um Homem Natural, de corpo cor de ferrugem e cabelos compridos q u e
lhe cobriam o rosto e caiam até os joelhos. Depois de dominá-lo e amarrá-lo com
c o rd a s, levaram-no de volta para o castelo, onde ele causou grande espanto. O re i
mandou colocá-lo numa gaiola de ferro no seu pátio e proibiu, sob pena de morte,
que alguém abrisse a porta da jaula. A própria rainha ficou encarregada de g u a rd a r
a chave. Daí em diante qualquer pessoa poderia entrar na floresta em segura n ç a .
O rei tinha um filho de oito anos, que certo dia estava brincando no pátio, quando
a sua bola dourada caiu dentro da jaula. O menino correu até lá e disse: 

_Dê-me a minha bola. 
_Só depois que você me abrir a porta - respondeu o homem.
_Não, eu não posso fazer isso. O rei proibiu. - Dito isso, o menino saiu corre n d o .

Mas voltou no dia seguinte para exigir a sua bola. E o Homem Natural insistiu: 
_Abra-me a porta. - Mas o menino não quis abrí-la.

No terceiro dia o rei saiu para a caça, e o menino voltou de novo à jaula: 
_Ainda que eu quisesse, não poderia abrir-lhe a porta porque não tenho a
chave. - E o Homem Natural respondeu:
_A chave está debaixo do travesseiro da tua mãe. Você pode pegá-la ali.

O menino, que queria recuperar a sua bola, deixou a cautela de lado e trouxe a
chave. A porta era pesada, e ao abrí-la o menino machucou um dedo. Uma vez
aberta, o Homem Natural saiu, devolveu a bola dourada ao menino e foi embora
apressadamente. O menino ficou com medo e chamou-o, gritando: 

_Homem Natural, não vá embora senão eu vou apanhar.
O Homem Natural voltou, pôs o menino nos ombros e foi em rápidas passadas para
dentro da floresta. Quando o rei voltou, viu a jaula vazia e perguntou à rainha o que
havia acontecido. Ela não sabia. Foi procurar a chave, mas esta sumira. Ela chamou
pelo menino, mas ninguém respondeu. O rei enviou homens para procurá-lo no
campo, mas eles não o encontra ram. Não foi difícil imaginar o que tinha acontecido,
e um grande sofrimento e luto caiu sobre a casa real.

Adentrar a floresta do inconsciente é o primeiro passo para entrar em contato com
o Homem Natural. A floresta sempre encerra perigos, e adentrar o inconsciente é
sempre uma aventura; por isso, quando o arquétipo do caçador é ativado, inicia-se
a jornada - mas não sem antes contar com o auxílio dos cães, nossos instintos.
Dante inicia a Divina Comédia entrando numa floresta e encontrando as feras. Sob
a poça das águas primordiais psíquicas encontra-se o antigo homem peludo, mas
esvaziá-la é tarefa que o homem moderno sequer iniciou. Quando o Rei (o falso Rei,
o Ego) toma contato com o homem peludo, ele o aprisiona, pois ele é incoveniente
e deve ficar preso numa gaiola, cuja chave está com a Rainha.

Um dia o filho do Rei, o príncipe, perde sua bola, a unidade da sua personalidade, e
começa a diferenciar o mundo em opostos: bom e mau, claro e escuro, rico e pobre,
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criativa que jaz nas profundezas da psique. Pesquisando, constatou como pouco a
pouco essa energia foi declinando historicamente na psique masculina, até o surg i-
mento recente do fenômeno do "macho frouxo", daquele homem que preserva a vida
mas é incapaz de criá-la. Bly investigou e estabeleceu paralelos com a lenda do João
de Ferro, vendo no mito um ro t e i ro masculino de retorno à fonte criativa. Constatou
que o homem contemporâneo carece de energia masculina, a energia da autoridade
masculina para o bem da comunidade, que abrange a inteligência, a saúde ro b u s t a ,
a decisão compassiva, a boa vontade e a liderança generosa. A saída é restabelecer o
contato, no fundo da psique, com a parte escura, lodosa e sombria. Ou seja, com o
Homem Natural. A partir daí começa a aventura no esquema divino da criação.

D u rante séculos os homens tiveram contato constante com as forças da nature z a .
Nas tribos primitivas e nos templos gregos de iniciação, eles eram iniciados nos rituais,
histórias e danças, tomavam contato com o mito e assim tornavam-se homens
plenos, prontos para assumir o seu papel na sociedade. Essas sociedades antigas
perceberam que o menino só se tornava homem através do ritual e do esforço - que
só a intervenção ativa de homens mais velhos iniciando meninos nos mistérios do
mundo masculino podia fazer com que eles se tornassem homens.

Com o afastamento da vida no campo e da natureza, e com a destruição dos templos
gregos de iniciação pelos bárbaros, houve o declínio da cadeia iniciática. Com a
Revolução Industrial, pais e filhos foram separados e os meninos passaram a ser
ensinados nas escolas, pelas mulheres. Começa aí uma lenta perda do contato com
a energia masculina. Uma mulher pode dar à luz um menino, mas somente um
homem pode transformar esse garoto num homem. A primeira menstruação de
uma menina é momento em que ela se torna uma mulher, mas esse momento não
existe no universo masculino. É necessário um segundo nascimento, a partir da
transmissão de conhecimento de um outro homem mais velho.

A HISTÓRIA DE JOÃO DE FERRO (IRMÃOS GRIMM - 1820)

I - O TRAVESSEIRO E A CHAVE
Era uma vez um rei que tinha uma grande floresta perto do seu castelo, na qual
vivia toda sorte de animais silvestres. Um dia, o rei mandou um caçador abater e
trazer-lhe uma corça, mas o caçador não voltou mais.

_Quem sabe aconteceu-lhe alguma desgraça - disse o rei. E no dia seguinte man-
dou dois outros caçadores à pro c u ra do primeiro. Mas estes também não voltara m .
Então, no terceiro dia, o rei mandou chamar todos os seus caçadores e disse:

_ Vasculhem a floresta toda e não desistam até que encontrem os três desapare c i d o s .
Mas também de todos esses caçadores não voltou nenhum, e da matilha de cães
que eles haviam levado nenhum tornou a ser visto. Desde então, ninguém mais quis
ousar entrar na floresta, que lá ficou imersa em silêncio profundo e solidão. Só de
vez em quando via-se uma águia ou um gavião passar voando por cima dela. Isto
durou muitos anos. Então apareceu um caçador estranho, que se apresentou ao rei
procurando emprego e oferecendo-se para entrar naquela floresta perigosa. Mas o
rei não quis lhe dar permissão: 

_Não é seguro lá dentro. Receio que aconteça a você o que aconteceu aos outro s
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_Desamarre este lenço! 
Então os cabelos de ouro se soltaram e de nada adiantaram as desculpas do menino.

_Você não passou na prova e não pode mais ficar aqui. Saia pelo mundo, onde
aprenderá o que é a pobreza. Porém, como não vejo o mal no seu coração e lhe
desejo o bem, concedo-lhe um favor: quando estiver em apuros, vá até a flo-
resta e grite pelo meu nome: João de Ferro. Então eu virei em seu auxílio. Meu
poder é grande, maior do que você imagina.

A iniciação masculina, segundo Mircea Eliade (1975 apud BLY, 1991), começa com
um claro rompimento com os pais depois que o iniciando vai para a floresta (ou
deserto); depois vem um ferimento que o homem mais velho faz no rapaz, que pode
ser uma marca na pele, um corte com faca, um dente arrancado, uma circuncisão,
de tal maneira que esse ferimento não provoque dor sem sentido, mas diga alguma
coisa à sua alma. A iniciação se resume, portanto, em ajudar o menino a lembra r - s e
das feridas, e, simbolicamente, das feridas da alma. A cicatriz exterior é feita para
que o jovem se lembre de suas feridas interiores, para que ele investigue: pode ser
uma ferida infringida pelo seu pai, pela sua mãe ou por uma vergonha passada na
presença de um ser mitológico, atemporal e inciático. Se o menino monta nos
ombros do Homem Natural acontecerão três coisas: a ferida será um dom, surgirá
a água da vida espiritual - a água que saciará a sede da alma - e a energia solar
masculina que lhe tingiu o dedo e os cabelos será sua marca.

III - O CAMINHO DE CINZAS, DESCIDA E DOR
Então o príncipe deixou a floresta e saiu andando por estradas e ruas, por campos
e bosques, até que acabou por chegar a uma grande cidade. Procurou trabalho, mas
não conseguiu encontrá-lo, já que não aprendera nada com que se sustentar. Os
homens da corte simpatizaram com ele e deixaram-no ficar. Por fim, o cozinheiro
pegou-o para o seu serviço, dizendo que ele podia carregar e trazer lenha e água e
varrer as cinzas.

A saída do príncipe da floresta equivale à saída do iniciado do templo, quando ele
irá se deparar com a realidade da vida e terá que “conseguir o pão com o suor do
próprio rosto.” O seu trabalho é na cozinha, tranformando-se e mexendo nas
próprias cinzas da sua sombra. É a descida ao Hades, logo após um período de
inflação. O ser infantil que nele existe deve morrer para que o homem nasça.

IV - A FOME DE UM REI NUM TEMPO SEM PAI
Um dia, quando nenhum outro estava à mão, o cozinheiro mandou-o levar as
iguarias para a mesa real. Mas como ele não queria que vissem os seus cabelos de
ouro, conservou na cabeça o seu gorro. O rei nunca vira uma coisa dessas e disse:

_Quando você se aproxima da mesa real, tem de tirar o chapéu.
_Ah, meu senhor - respondeu ele - não posso, tenho um ferimento na cabeça.

Então o rei mandou chamar o cozinheiro, censurou-o e perguntou como é que ele
aceitava um rapaz como esse no seu serviço. Mandou, então, que o enxotasse ime-
diatamente. Mas o cozinheiro teve pena e trocou-o pelo ajudante do jardineiro.

O Rei (o falso Rei, o Ego) não reconhece a realeza do príncipe e o enxota para longe,
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saúde e doença. Para recuperar essa bola devemos aceitar que ela foi definitiva-
mente perdida. Muitos homens não aceitam a perda dessa bola por toda a vida. Mas
essa bola pode ser recuperada entrando em contato com o homem natural, a chave.
Porém, ela está debaixo do travesseiro da Rainha e deve ser roubada, isto é, um
“crime” deve ser cometido. Se o filho não puder roubar a chave ele não a merece.
Algumas sociedades pré-modernas exigiam que o candidato cometesse um crime
para ser admitido. Mas, ao roubar a chave e abrir a gaiola do Homem Natural, o
menino feriu-se, isto é, ele tem a marca do crime que cometeu e essa marca é o
sinal do seu segundo nascimento.

II - QUANDO UM FIO DE CABELO FICA DOURADO
O Homem Natural chegou ao mais denso da floresta, tirou o menino dos ombros,
colocou-o no chão e disse: 

_ Você nunca mais verá teu pai e tua mãe. Aliás, vou conservá-lo comigo porq u e
você me libertou e eu tenho pena de você. Se você fizer tudo o que eu mandar, pas-
sará bem aqui. Tenho ouro e tesouros à vontade. Mais que qualquer um no mundo.

E arrumou para o menino um leito de musgo, no qual ele adormeceu. Na manhã
seguinte o homem levou-o a uma fonte e lhe disse: 

_Está vendo? Esta fonte dourada é límpida e clara como cristal. Você deve ficar
sentado aqui e cuidar para que nada caia dentro dela, senão ela será maculada.
Eu virei todas as noites para ver se você seguiu a minha ordem.

O menino sentou-se à beira da fonte e ficou observando ora um peixe dourado, ora
uma serpente dourada que apareciam à tona, e cuidou para que nada caísse dentro
dela. Enquanto estava assim sentado, sentiu de repente uma dor no dedo. Tão forte
que, sem querer, ele o mergulhou na água da fonte. Tirou-o bem depressa, mas viu
que o dedo ficara todo dourado. Por mais que ele o esfregasse e se esforçasse por
tirar aquele ouro do dedo, não conseguiu. Foi tudo em vão. Ao anoitecer o Homem
Natural voltou, viu o menino e perguntou: 

_O que aconteceu com a fonte? 
_Nada, nada! - respondeu o menino escondendo o dedo atrás das costas.

Mas o homem disse:
_Você mergulhou o dedo na fonte. Por esta vez passa, mas tome cuidado para
que nada mais caia aqui dentro.

De manhã bem cedinho o menino já estava sentado junto à fonte, montando guard a .
O dedo doeu-lhe de novo e ele o passou na cabeça. Por azar, um fio de cabelo
soltou-se e caiu na fonte. Tirou-o bem depressa, mas o cabelo já estava todo doura d o .
O Homem Natural voltou sabendo o que acontecera.

_Você deixou cair um fio de cabelo na fonte - disse ele. Vou relevá-lo de novo.
Mas se acontecer pela terceira vez, então a fonte estará maculada e você não
poderá mais ficar comigo.

No terceiro dia, o menino estava de novo sentado junto à fonte e não mexia o dedo
por mais que doesse. Mas começou a ficar entediado e inclinou-se para ver sua
imagem refletida no espelho d’água. E quando se debruçou mais, para mirar-se bem
nos olhos, seus longos cabelos escorregaram-lhe dos ombros e mergulharam na
água. Ele aprumou-se bem depressa, mas todos os cabelos da sua cabeça já estavam
dourados e faiscavam com o sol. Pode-se imaginar como o pobre menino ficou
assustado. Ele pegou seu lenço e amarrou-o na cabeça, para que o Homem Natural
não percebesse o acontecido. Mas quando ele chegou, já sabia de tudo: 
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Ao invocar o João
de Ferro, a força

criativa deste
faz com que os

guerreiros internos
voltem à vida,
e combatam

o bom combate.

_Quero um corcel vigoroso, pois vou partir para a guerra.
_Isto você terá, e ainda mais do que pede.

Então João de Ferro voltou para a floresta, e não demorou muito até que um cava-
lariço saísse da mata trazendo um corcel que bufava pelas ventas, indócil e difícil
de conter. E, atrás dele, vinha grande número de guerreiros, todos cobertos por
a r m a d u ras de ferro e com espadas que faiscavam ao sol. O jovem entregou seu cavalo
manco ao cavalariço, montou no outro e partiu à frente dos guerre i ro s. Quando ele s e
a p roximou do campo de batalha, grande parte dos homens do rei já havia t o m b a d o
em combate, e faltava pouco para os restantes terem de bater em retirada. Então o
jovem chegou galopando à frente dos seus guerreiros e entrou como vendaval pelas
fileiras dos inimigos, derrubando tudo o que se lhe opusesse. Eles tentaram fugir,
mas o jovem foi em seu encalço e não descansou até que não sobrasse um só
homem. Mas, em vez de retornar ao rei, ele conduziu os seus guerreiros por atalhos
de volta à floresta e chamou pelo João de Ferro.

_O que você quer? - perguntou João de Ferro.
_Receba de volta o seu corcel e o seu bando guerre i ro e devolva-me o meu
cavalo manco. 

Tudo aconteceu como ele queria, e ele voltou para casa. Quando o rei chegou ao
castelo, a filha correu ao seu ao encontro e felicitou-o pela vitória.

_Não sou eu o autor da vitória - respondeu - mas sim um cavaleiro desco-
nhecido que veio em meu auxílio com um bando de guerreiros.

A filha quis saber quem era o cavaleiro estranho. Mas o rei não sabia e disse: 
_Ele perseguiu os inimigos e eu não o vi mais.

Ela foi informar-se com o jardineiro sobre o seu ajudante. Mas o jardineiro riu: 
_Ele acaba de voltar montando o seu cavalo manco. 

E os outros zombaram dele e gritaram: 
_Aí vem o nosso manquitola voltando! - E lhe perguntaram, ainda - Atrás de
quê mata você ficou dormindo nesse meio tempo? - E o jovem falou: 
_Eu fiz o melhor que podia, e sem mim as coisas teriam ido mal. - Aí ele foi
ainda mais escarnecido.

Ao invocar o João de Ferro, a força criativa deste faz com que os guerre i ros internos
voltem à vida e combatam o bom combate. É essa energia do guerreiro que prepara
para as lutas da vida, para suportar frio, calor, dor, feridas, medo, fome, falta de sono
e durezas de todo tipo.

VII - MONTAR OS CAVALOS VERMELHO, BRANCO E PRETO
O rei falou para a sua filha:

_Eu vou mandar fazer uma grande festa, que deverá durar três dias. Você ati-
rará uma maçã de ouro por dia. Assim, quem sabe o cavaleiro desconhecido se
apresente!

Quando a festa foi anunciada, o jovem saiu para a floresta e chamou João de Ferro.
_O que você quer? - perguntou ele. 
_Quero apanhar as maçãs de ouro da princesa.
_Pois é como se você já as tivesse na mão - disse João de Ferro. - E você terá
também armaduras e cavalgará um altivo alazão.

Quando chegou o primeiro dia, o jovem veio galopando, misturou-se aos cavaleiros
e não foi reconhecido por ninguém. A princesa adiantou-se e atirou uma maçã de
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Mas o sol fez
seu cabelo de ouro

brilhar e faiscar
tanto, que os raios

penetraram no
quarto da filha do

rei e ela correu para
a janela para ver o

que era aquilo.

mas o cozinheiro o auxilia e o introduz num jardim, o símbolo do paraíso terrestre,
onde o príncipe vai trabalhar. É aí que ele encontrará a riqueza da psique.

V - O ENCONTRO COM A MULHER-DEUS NO JARDIM
Agora o menino tinha que ficar no jardim, plantar, regar, capinar, cavar e ficar ao
relento na chuva e na ventania. Um dia, no verão, quando estava sozinho traba-
lhando no jardim, o calor foi tanto que ele tirou o gorro para refrescar a cabeça. Mas
o sol fez seu cabelo de ouro brilhar e faiscar tanto, que os raios penetra ram no quarto
da filha do rei e ela correu para a janela para ver o que era aquilo. Então viu o menino
e gritou para ele trazer-lhe um ramo de flores. Ele colocou depressa o gorro na
cabeça, colheu flores do campo e amarrou-as num ramalhete. Quando subia a escada
com o ramalhete na mão, cruzou com o jardineiro que lhe disse: 

_Como é que você vai levar flores silvestres para a princesa? Rápido, vá buscar
o u t ra s flores, e escolha as mais belas e mais raras.
_Não - respondeu o menino - as flores silvestres têm um perfume mais forte e
vão agradá-la mais.

Quando ele entrou no quarto da princesa, esta lhe pediu para tirar o gorro. Não
ficava bem que o conservasse na sua presença. E ele respondeu outra vez que não
podia por causa do ferimento na cabeça. Mas a princesa agarrou o gorro e arran-
cou-o da sua cabeça. Aí os cabelos de ouro rolaram sobre seus ombros e era uma
coisa belíssima de se ver. Ele quis fugir, mas ela segurou-o pelo braço e deu-lhe um
punhado de moedas. Ele as levou, porém não ficou com aquele ouro: entregou-o ao
jardineiro: 

_Dou isto de presente para os seus filhos, para eles brincarem.
No dia seguinte, a princesa tornou a chamá-lo para que lhe trouxesse um ramo de
flores do campo e, quando ele entrou, agarrou novamente o seu gorro e quis
arrancá-lo, mas ele o segurou com as duas mãos. A princesa tornou a dar-lhe um
punhado de moedas, mas ele não quis e deu-as ao jardineiro, como brinquedos para
seus filhos. No terceiro dia aconteceu a mesma coisa: a princesa não conseguiu
tirar-lhe o gorro e ele não quis o seu ouro.

Logo depois que o homem remexeu suas cinzas e foi para o jardim é que ocorre o
encontro com o feminino, sua anima. Surge a paixão, e eles se tornarão amantes.

VI - TRAZER OS GUERREIROS INTERIORES DE VOLTA À VIDA
Pouco tempo depois, estourou uma guerra no país. O rei reuniu o seu povo, sem
saber se poderia resistir ao inimigo, que era muito poderoso e tinha grande exérc i t o .
Então o ajudante de jardineiro disse: 

_Agora eu já estou crescido e quero participar da guerra. Só quero que me dêem
um cavalo. Os outros riram e responderam: 
_Quando nós tivermos partido, procure um para você. Nós lhe deixaremos um
cavalo na cavalariça.

Quando partiram para a batalha, ele foi à cavalariça e só havia um cavalo, que era
manco de uma pata. Mesmo assim, montou-o e foi cavalgando para a floresta escura .
Chegando à beira da mata, gritou três vezes pelo João de Ferro. Tão alto, que o grito
ressoou por entre as árvores. Logo em seguida, apareceu João de Ferro e perguntou
o que ele queria.
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de que fui vítima. Uma grande força obrigou-me a viver debaixo d’água até surg i r
um jovem pronto a sujeitar-se à disciplina e a enfrentar os sofrimentos que
e n c o n t rasse. Agora que você o fez, posso aparecer como sou - um Senhor.

Olhando a história do ponto de vista de João de Ferro, podemos dizer que o incons-
ciente, uma vez reconhecido, deixa de ser um homem lodoso e passa a ser um senhor
em seu próprio reino.

O homem contemporâneo carece de energia masculina, a energia da autoridade
masculina para o bem da comunidade, que abrange a inteligência, a saúde robusta,
a decisão compassiva, a boa vontade e a liderança generosa. A saída é restabelecer
o contato, no fundo da psique, com a parte escura, lodosa e sombria, ou seja, com
o Homem Natural. A partir daí começa a aventura no esquema divino da criação. A
Lenda de João de Ferro mostra um caminho, não o único, mas um caminho onde o
homem deve resgatar aquilo que perdeu.

Não existem mais iniciadores, pois os mais velhos não receberam a iniciação de seus 
antecessores e não sabem como transmití-la para os mais novos. Na falta de
Homens - aquele Homem dotado de virilidade espiritual para ocupar o espaço
psíquico que lhe cabe - surgem maneiras desvirtuadas de iniciação, arremedos e
macaqueações desvirtuadas dos rituais antigos, por exemplo como as gangues de
rua com a sua incitação à violência e mortes, onde o menino tem que provar sua
coragem para seus iguais, mas da pior maneira possível; surgem os valentões com
cara de mau, os lutadores de artes marciais acompanhados de seus cães ferozes.
Surgem os “aviões” do tráfico de drogas, garotos que passam as drogas adiante, e
que logo logo morrerão para que outro garoto ocupe seu lugar, numa espiral sem
fim. Surgem os pichadores urbanos, desesperados para imprimir a marca da sua
miséria na paisagem urbana. Recentemente ouvi como é iniciado um pichador: um
rapaz estava ficando velho para sua atividade - tinha atingido 21 anos de idade -,
queria passar sua marca adiante e procurava um garoto que pudesse recebê-la e
perpetuá-la. Mas, para isso, esse garoto precisaria passar por um ritual e provar sua
coragem: deveria ficar pendurado de cabeça para baixo, no topo de um edifício,
sendo segurado pelos tornozelos pelo pichador mais velho enquanto desenhasse a
marca. Se tivesse coragem de se submeter a isso, seria digno de recebê-la. 

A recente moda das tatuagens, piercings, brandings e modificações na pele seria a
fome de iniciação, já que nossos ancestrais eram submetidos a esse tipo de marca,
e isso fazia com que se diferenciassem dos não iniciados. O homem contemporâneo
se submete sem o saber, para se diferenciar daqueles que “não foram iniciados”, mas
isso é somente a forma externa, pois a alma pede alimento. A prática de esportes
radicais, onde se chega à beira da morte, é fome de iniciação, onde o homem quer
experimentar a "segunda morte". Mas isto somente leva a querer experimentar mais
e mais, pois não houve iniciação de fato.

Essa é uma imensa tarefa para o homem moderno: escolher entre ser “metro s s e x u a l”
e conviver com a feminilização de sua alma - e fingimos todos que está tudo bem -,
ou ir atrás de sua virilidade espiritual perdida, remexendo suas cinzas e sua dor,

A saída é
restabelecer o

contato no fundo
da psique, com
a parte escura,

lodosa e sombria,
ou seja, com

o Homem Natural.
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Você não é um
ajudante de jar-
dineiro. Diga-me,
quem é o seu pai?
_Meu pai é um rei

poderoso, e
eu tenho ouro

à vontade.

ouro aos cavaleiros. Mas ninguém a não ser ele conseguiu pegá-la. E, quando a
apanhou, partiu a galope.
No segundo dia, João de Ferro armou-o como cavaleiro branco, e deu-lhe um corc e l
branco. Novamente o moço apanhou a maçã de ouro, mas não se demorou nem um
instante e disparou com ela. O rei ficou encolerizado:

_Isto não é permitido. Ele deve apresentar-se diante de mim e dizer o seu nome.
E deu ordens de galoparem ao encalço do cavaleiro que pegasse a maçã, caso ele
quisesse fugir de novo com ela. E se ele não voltasse por bem, deveriam trazê-lo à força.
No terceiro dia, o jovem recebeu de João de Ferro uma armadura e um corcel
negros, e novamente apanhou a maçã. Mas quando ele fugia a galope com ela, os
homens do rei o perseguiram e um chegou tão perto que lhe feriu a perna com a
ponta da espada. Ele, porém, conseguiu escapar, mas o seu cavalo deu um salto tão
violento que o elmo lhe caiu da cabeça e os perseguidores puderam ver que o jovem
cavaleiro tinha cabelos de ouro. Os cavaleiros voltaram e relataram tudo ao rei.

Um dos trabalhos de Hércules foi roubar o pomo de ouro do Jardim das Hespérides,
mas para isso ele teve que matar o dragão de cem cabeças. Nosso herói passa pelas
fases alquímicas da obra para, finalmente, ter a sua condição revelada.

VIII - A MARCA DE AUTORIDADE É REVELADA
No dia seguinte, a princesa perguntou ao jardineiro pelo seu ajudante. 

_Ele está trabalhando no jardim. Aquele esquisito esteve na festa e só voltou
ontem à noite, mostrando aos meus filhos as três maçãs de ouro que ganhou.

O rei mandou buscá-lo, e ele apareceu com o seu gorro de novo na cabeça. Mas a
princesa aproximou-se e tirou-lhe o gorro. Aí os cabelos de ouro caíram-lhe sobre
os ombros, e eram tão belos que todos se espantaram.

_Era você o cavaleiro que veio à festa todos os dias, cada vez numa cor dife-
rente, e apanhou as três maçãs de ouro? - perguntou o rei. 
_Sim - respondeu - e aqui estão elas! - disse tirando-as do bolso e entre g a n d o - a s
ao re i . - Se quiser ainda outras provas, pode ver o ferimento que os seus homens
me causaram quando me pers e g u i ram. E eu sou também o cavaleiro que o ajudou
na vitória sobre os inimigos. 
_Se você é capaz de semelhantes feitos, você não é um ajudante de jardineiro.
Diga-me, quem é o seu pai?
_Meu pai é um rei poderoso, e eu tenho ouro à vontade. 
_Estou vendo - disse o rei - e lhe devo gratidão. Posso fazer alguma coisa que
seja do seu agrado?
_Sim - respondeu ele - pode. Dá-me a sua filha em casamento.

Então a princesa riu e disse: 
_Eu já vi pelos seus cabelos de ouro que você não é nenhum ajudante de jar-
dineiro - e deu-lhe um beijo.

O pai e a mãe do jovem vieram para o casamento e estavam cheios de alegria,
porque já haviam perdido qualquer esperança de rever o filho querido. E quando
estavam sentados à mesa do banquete nupcial, a música silenciou de repente, as
portas se abriram e um homem altivo, ostentando insígnias reais, adentrou. Muito
surpreso, o príncipe reconheceu-o como o João de Ferro.

_Sim, sou eu - confirmou o re c é m - c h e g a d o . - Bem diferente, contudo, do tempo
em que você me conheceu. Graças ao seu casamento, desfez-se o encantamento
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ousando fazer o caminho do herói, abandonando os signos modernos e resgatando
os símbolos de sua tradição masculina perdida.

Em “O Poder do Mito” (1990), o célebre mitólogo Joseph Campbell disse que, p o n d o -
se no caminho da sua bem-aventurança, o homem se coloca numa espécie de trilha
que esteva lá o tempo todo, à sua espera. E que a vida que tem que viver é essa
mesma que se está vivendo. O homem deve perseguir a sua bem-aventurança e não
ter medo, porque as portas se abrirão lá onde não se sabia que haviam portas.
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