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“A mudança chega a uma mulher, é recebida e registrada inicialmente no corpo; 

somente depois é que o significado se revela. O que o ritual lhe revela, consciente 

ou inconscientemente, é o que antes permanecera oculto, mas está agora pronto 

para ser desvelado. Depois, ela não mais o conhece parcialmente ou por ouvir 

dizer, mas por verificação própria de sua psique ou alma. [...] Agora como então, a 

mulher descobre o uso correto de seu corpo modificado, que é o mesmo que 

descobrir sua lei e o significado dela. O objetivo e a intenção inconscientes do 

chamado à mudança são então atendidos. [...] Ela cresceu”. (BANI SHORTER, 

1989) 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Esta monografia trata de um estudo do processo de desenvolvimento psicológico do feminino 

fundamentado na Psicologia Analítica de C. G. Jung. O objetivo foi analisar o conto de fadas 

Frau Holle dos Irmãos Grimm, que serviu como material simbólico para descrever o processo 

de desenvolvimento feminino. O conto foi analisado seguindo o método de interpretação de 

sonhos proposto por C. G. Jung, por considerar que a origem das narrativas populares, ou 

contos de fadas, e os sonhos serem as camadas profundas do inconsciente, onde se instalam as 

imagens arquetípicas comuns a todos os homens e que formam a base da psique humana. 

Durante o trabalho, vários símbolos importantes apareceram no caminho da heroína como 

obstáculos a serem vencidos em seu processo de individuação, como o poço, o fuso, o forno e 

a macieira, que são importantes por representarem o universo simbólico feminino. Estes 

símbolos e outros foram amplificados para trazer uma expansão e enriquecimento consciente 

destes símbolos coletivos. O conto apresenta a trajetória de duas meninas; uma é considerada 

a heroína e recebe a recompensa no final da trajetória. A outra, sua meia irmã e antagonista, é 

preguiçosa e trapaceira e por isso é punida. A heroína do conto tem o papel principal por ser a 

menina que é submetida às provas. Há situações difíceis que ela deve superar em seu ritual de 

iniciação, até chegar à maturidade, representada pelo banho de ouro, o despertar para a luz 

depois de um longo período de trevas. A figura de grande importância e influência no conto é 

Frau Holle, uma anciã, figura com origem na mitologia que pode ser considerada uma fada ou 

uma feiticeira. É a instrutora das meninas e representa a imagem da Grande Mãe. Sendo ela 

uma imagem arquetípica, traz consigo a dualidade, o par de opostos, agindo como uma Mãe 

Boa e também como uma Mãe Má. Em seu aspecto bom, ela é generosa, alimenta, cuida, 

protege e recompensa. Em seu aspecto mau, é cruel, vingativa, punitiva, implacável.  

 

Palavras-chave: Contos de fadas. Feminino. Psicologia analítica. Rituais de iniciação. 

Arquétipos. Grande Mãe. Individuação. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This monograph deals with the study of a process of female psychological development based 

on the analytical psychology of C. G. Jung. The aim was to analyse the fairy tale Frau Holle, 

by the Grimm brothers, which served as symbolic material to describe the process of feminine 

development. The tale was analyzed following the method of interpretation of dreams 

proposed by C. G. Jung, because it considered the origin of folk narratives, or fairy tales, and 

dreams, to be the deep layers of the unconscious, where the archetypal images common to 

every man are installed and that form the basis of the human psyche. During the work, many 

important symbols appear in the heroine's path as obstacles to be transposed in the process of 

individuation, such as the well, the spindle, the oven and the apple tree, which are important 

because they represent the feminine symbolic universe. These and other symbols were 

amplified to bring a conscious expansion and enrichment of these collective symbols. The tale 

presents the trajectory of two girls; one is considered the heroine and receives the reward at 

the end of the trajectory. The other, her half sister and antagonist, is a slouch and a cheater, 

and is punished because of it. The heroine of the tale has the main role because she is the one 

submitted to all the challenges. There are difficult situations that she must overcome in her 

initiation rites, until arriving at maturity, represented by the shower of gold, the awakening to 

light after a long period of darkness. The figure of great importance and influence in the story 

is Frau Holle, an elderly lady, a figure with origins in mythology that can be considered a 

fairy or a witch. She is the instructor of the girls and represents the image of the Great 

Mother. Being an archetypal image, she brings with her the duality, the pair of opposites, 

acting both as a Kind Mother and a Mean Mother. On her good side, she is generous, she 

feeds, cares, protects and rewards. On her bad side, she is cruel, vengeful, punitive, 

implacable. 

Key-words: Fairy tales, Analytical psychology, Initiation rites, Archetypes, Great Mother, 

Individuation 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao narrar um conto de fadas, ideias infinitamente sábias são despertadas no ouvinte, 

sejam eles crianças ou adultos. Os contos de fadas são uma categoria de contos que dão aos 

seus personagens e aos seus leitores/ouvintes a possibilidade de acessar um mundo paralelo, 

um local onde eventos mágicos acontecem. Os contos de fadas propiciam a oportunidade de 

se usar a imaginação. 

Este trabalho é sobre um conto de fadas da cultura germânica, mas mundialmente 

conhecido: Frau Holle, relatado por GRIMM & GRIMM. Os contos de fadas são encenações 

de dramas comuns à psique de todos os seres humanos. É pelo motivo da universalidade e do 

tema do desenvolvimento psicológico feminino serem pertinentes à qualquer cultura que ele 

foi escolhido para o trabalho. 

O conto Frau Holle ilustra como um exemplo o processo de desenvolvimento 

psicológico feminino, através de uma viagem literal e ao mesmo tempo figurativa, onde a 

heroína encontra símbolos, que têm importância fundamental para a história: o fuso, o poço, o 

forno, a macieira, entre outros, que a ajudam a cumprir seu ritual simbólico. Esta jornada que 

a menina empreende é cheia de obstáculos que precisam ser vencidos. O momento crítico do 

conto é o contraste entre as duas irmãs. A história pode ser dividida em duas partes: as ações 

da boa menina e as ações da menina preguiçosa.  

A jornada da heroína inicia com a sua saída de casa, quando ela cai no poço e se 

separa de sua madrastra. A segunda fase é marcada com a sua chegada ao reino de Frau 

Holle. A partir deste momento, começa seu ritual iniciação: a menina é submetida a vários 

testes até alcançar a casa de Frau Holle, onde tem que executar tarefas importantes a pedido 

dela. O estágio final da jornada é a preparação para o retorno à sociedade, depois de passar 

por todas as provações que são impostas nos ritos de transição de meninas ou de mulheres. 

Neste evento, ela é recompensada por ter completado todas as suas tarefas diligentemente. 

Esta difícil jornada representa uma transição do passado familiar para um futuro desconhecido 

cheio de incertezas e provações. 

A irmã preguiçosa serve como antagonista; ela faz o mesmo caminho que a 

protagonista, mas não cumpre as tarefas para as quais é requisitada, tenta trapacear e é punida 

por isso. 

A entrada na puberdade para as meninas é marcada por mudanças físicas e 

psicológicas, mas o sangramento da primeira menstruação é a parte decisiva da iniciação 

feminina, pois ela é um sinalizador da maturação sexual.  
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O conto demonstra a importância da figura arquetípica da mãe, representada em Frau 

Holle como uma Mãe anciã, Deusa pagã e Grande Mãe neste processo de transformação 

feminina, de menina em mulher. 

Os temas da monografia estão estruturados da seguinte forma: análise do conto, onde 

foi adotado o método de interpretação dos sonhos desenvolvido por C. G. Jung e usado pela 

Psicologia Analítica, o conto é desmembrado em várias partes evidenciando sua estrutura 

dramática e, posteriormente, é feita a análise de cada elemento fazendo associações coletivas 

e não pessoais em relação a elas, método conhecido como amplificação de imagens e 

símbolos. A amplificação é um método que foi introduzido por Jung para o desenvolvimento 

em amplitude e em intensidade das expressões inconscientes a fim de permitir uma possível 

leitura psicológica. 

 Após o desmembramento do conto em várias partes, é feita a descrição do processo de 

desenvolvimento psicológico feminino através da personagem da menina e a exposição da 

importância das personagens da madrasta, da irmã e de Frau Holle. 

Frau Holle no folclore e mitologia germânicos é uma figura muito antiga qua atua no 

cuidado das crianças e das mulheres e no ensino dos trabalhos domésticos, dando-lhes pães e 

mel. Além disso, ela faz nevar, e é responsável pela colheita e pela caça. Frau Holle é uma 

jovem e linda donzela e também um espírito que assusta, recompensa, protege e pune na 

medida do necessário. Essa personagem é uma figura central que carrega consigo a imagem 

arquetípica da Grande Mãe.  

Esta imagem arquetípica corresponde à imagem primordial que condensa todas 

experiências relacionadas à maternidade acumuladas pela humanidade ao longo 

dos séculos. Em sua polaridade positiva, a Grande Mãe apresenta as qualidades de 

amor, carinho, proteção, aceitação, nutrição, estando ligada a todo impulso ou 

instinto bernignos, a tudo que acaricia, sustenta e propicia o crescimento e a 

fertilidade. Negativamente, manifesta-se como Mãe terrível, devoradora, que seduz, 

asfixia, abandona e aprisiona; está ligada à escuridão e ao mundo dos mortos. 

(GRINBERG, 1997 p. 225). 

 

O conto de fadas Frau Holle origina-se da tradição oral. Ele foi transcrito e publicado 

pela primeira vez em 1812 pelos irmãos Jacob and Wilhelm Grimm. Atualmente a coleção é 

conhecida como Os Contos de Grimm (Grimms Märchen). Willhelm Grimm registrou a 

história Frau Holle diretamente de uma senhora chamada Dorothea (Dortchen) Wild, em sua 

casa num lugar afastado e bem rústico em Cassel, na Alemanha, no dia 13 de outubro de 

1811. (BOSCHEE, 2006). O comentário registrado logo abaixo por Grimm indica que esta 

história originou-se na Alemanha – exatamente em Hesse e Westphalia. Os Irmãos Grimm 

estavam pouco interessados em  interpretar os contos e muito voltados em descobrir sua 
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origem, observando os elementos que eram muito antigos. Eles chegaram à conclusão de que 

existiam nos contos mágicos - contos de fadas -  muitos fragmentos de mitos primordiais. 

Os contos de fadas exercem um papel importante para a sociedade, assim como os 

mitos. Eles oferecem soluções objetivas para problemas da vida cotidiana, como os perigos do 

mundo desconhecido que um dia todos terão de enfrentar, como a crueldade, a violência, a 

separação, o ciúmes, a rejeição e abandono dos pais. Nas histórias, as dificuldades se 

apresentam com princípio, meio e fim. Os contos contêm as possibilidades positivas da vida,  

e a resolução de problemas e o triunfo do bem sobre o mal traz grande alívio para as crianças. 

Podemos observar que o Patinho Feio se transforma em cisne, a Gata Borralheira se 

transforma em princesa, Joãozinho e Maria, que se encontram perdidos na floresta e depois 

presos na casa da bruxa, acabam encontrando a segurança de sua casa. A trajetória que os 

personagens percorrem os levam a um final feliz. Ao mostrar como lidar com as adversidades 

da vida, os contos servem como guias no caminho da individuação. 

A individuação é um conceito central na Psicologia Analítica com o qual se entende o 

devir da personalidade e, em particular, o processo do indivíduo de tornar-se si mesmo. Todo 

ser tende a realizar o que existe nele em germe, a crescer, a integrar-se em seus vários 

aspectos. Assim é para a semente do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para o 

homem, quanto ao corpo e à psique. O ser humano possui a peculiaridade de ser capaz de 

tomar consciência desse desenvolvimento psíquico e de influenciá-lo. Jung utiliza a expressão  

processo de individuação por considerar a psique em constante processo de diferenciação e 

integração. O processo de individuação é descrito em imagens nos contos de fadas, nos mitos, 

na alquimia, nos sonhos e em outras produções do inconsciente. 

Se o conto de Frau Holle está presente até  hoje, despertando a atenção das crianças, é 

porque ele satisfaz seu público, que se identifica com a figura da heroína, vendo suas questões 

mais íntimas sendo refletidas no que acontece com ela. São essas ressonâncias que fazem o 

eterno fascínio dos contos de fadas. Esta é a fórmula do sucesso de Frau Holle por tantos 

anos. 

2. ESTUDO DOS CONTOS DE FADAS PELA PSICOLOGIA ANALÍTICA. 

Quando o corpo ouve contos, algo ecoa em seu interior. Um forte viento dulce, o 

sopro doce que carrega o conto, revela sentimentos íntimos que se escondem sob a 

superfície. (ESTÉS, 1999) 

 

O que faz uma história ser um conto de fadas? É possível que a resposta seja a magia, 

pois é ela que atiça a imaginação. A magia pode estar num sapatinho de cristal, num peixe que 
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fala, num animal que se transforma num belo príncipe, em alguém que realiza um desejo. No 

mundo dos contos de fadas, tudo pode acontecer. Não se trata de acreditar nos feitos heróicos 

e nos encantamentos que as histórias descrevem. Essas coisas não são verdades objetivas, mas 

sim verdades subjetivas narradas na linguagem dos símbolos. 

Os contos de fadas existem muito antes da escrita. Eles se destinavam menos às 

crianças que à população adulta. Isso se dava nos meios rurais, até uma época relativamente 

recente, onde contadores de histórias animavam as noites de vigília da comunidade. Foi 

assim, oralmente, que os contos foram sendo transmitidos de geração a geração. Muitos 

tratam dos mesmos temas: o bem triunfa sobre o mal, mesmo que a alma se perca ou tropece. 

No fim, ela encontra sua força, sua natureza divina e seu caminho. Sempre constatamos a 

presença incisiva de um dilema existencial, e da vitória da pessoa boa, o que nos alivia e nos 

dá segurança. Não é o fato de a virtude vencer no final que promove a moralidade, mas sim o 

fato de o herói ser extremamente atraente para a criança, que se identifica com ele em todas as 

suas lutas. Devido a essa identificação, ela imagina que sofre com o herói suas provas e 

tribulações e triunfa com ele quando a virtude sai vitoriosa. A criança faz tais identificações 

inteiramente por conta própria, e as lutas interiores e exteriores do herói lhe imprimem 

moralidade.   

Com a era da razão e do ceticismo inaugurada com o Iluminismo no séc. XVIII houve 

a repressão do irracionalismo, consequentemente os contos populares passaram a ser vistos 

como histórias absurdas para distrair crianças. E quase caíram no esquecimento. Entretanto, 

ressurge o interesse em estudar os contos por várias correntes da Literatura, Pedagogia, 

Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise.  

A Psicologia Analítica de C.G. Jung estabelece que os contos de fadas, do mesmo 

modo que os sonhos, são representações simbólicas de acontecimentos psíquicos. Os contos 

encenam os dramas da alma com materiais que têm origem no inconsciente coletivo, comum a 

todos os seres humanos. O conceito mais fundamental e distintivo na Psicologia Analítica é o 

conceito de arquétipos do inconsciente coletivo. Em seus trabalhos, Jung observou que a 

estrutura do inconsciente não é composta apenas de conteúdos originários da consciência que 

se perderam, dotada de caráter universal, como o são os motivos míticos, imagens primordiais 

ou arquétipos. Esses motivos não são de modo algum inventados, e sim descobertos, 

constituindo formas típicas que aparecem de maneira espontânea e universal.  

Os instintos e os arquétipos são fatores impessoais, universalmente difundidos, 

hereditários, de caráter mobilizador, uma força motriz especificamente formada que persegue 



13 

 

 

suas metas inerentes e independe do grau de consciência. Jung considera os instintos como 

uma analogia rigorosa dos arquétipos, tão rigorosas que há boas razões para se supor que os 

arquétipos sejam imagens inconscientes dos próprios instintos.  

Nos mitos e contos de fadas, os arquétipos aparecem num contexto de sentido 

ordenado e quase sempre de compreensão imediata, são formações tradicionais de idades 

incalculáveis. No indivíduo, os arquétipos aparecem como manifestações involuntárias de 

processos inconscientes geralmente irracionais e incompreensíveis que, no entanto, não 

carecem de coerência oculta de sentido. É preciso reafirmar que Jung diz que um conteúdo 

arquetípico sempre se expressa em primeiro lugar metaforicamente, nos “motivos 

mitológicos”, os quais podem se apresentar de forma análoga ou idêntica em todas as épocas e 

em todos os povos.  

Erich Neumann (2006) diz que temos exemplos suficientes para esclarecer que o 

arquétipo é um motivo mitológico e que, como conteúdo “eternamente presente” do 

inconsciente coletivo – comum a todos os homens –, pode aparecer tanto na teologia egípicia, 

como nos mistérios helenísticos de Mitra, no simbolismo cristão da Idade Média e nas visões 

de um doente mental dos dias de hoje. 

Os produtos dos mitos e contos de fadas são aparentados, como podemos perceber, 

com os produtos dos sonhos, fantasias e delírios. É muito possível que ambos, os tipos 

mitológicos e os individuais, surjam em circunstâncias similares, num estado de intensidade 

reduzido da consciência. Nesses estados, cessa a inibição provocada pela concentração da 

consciência sobre os conteúdos inconscientes, e assim jorra, como que saindo de portas 

laterais abertas, o material, até então inconsciente, para o campo da consciência. Os mitos e os 

contos de fadas dão expressão a processos inconscientes e sua narração provoca a 

revitalização dos processos inconscientes, restabelecendo assim a conexão entre consciente e 

inconsciente. (JUNG, vol. IX/1 § 263) 

As representações ou ideias arquetípicas dão um especial dinamismo (dynamis) no 

âmbito da vida psíquica. De tão impressionantes, influenciam e fascinam. São sistemas de 

prontidão que significam, ao mesmo tempo, imagens e emoções. 

Clarissa Pínkola Estés (2005) escreve que os contos são como pequenos geradores que 

nos lembram de informações essenciais sobre a vida anímica – aquelas que muitas vezes 

esquecemos por um tempo. Um conto convida a psique a sonhar com alguma coisa que lhe 

parece familiar, mas em geral tem suas origens enraizadas no passado distante. Ao mergulhar 
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nos contos, os ouvintes reveem seus significados, “leem com o coração” conselhos 

metafóricos sobre a vida da alma. 

Os nossos antepassados vivenciavam os mitos, os quais eram revelações originárias da 

alma, pronunciamentos involuntários acerca do acontecimento anímico inconsciente e nada 

menos do que alegorias de processos físicos. Por isso, quando uma tribo perde sua herança 

mítica, é como se perdesse sua alma.  

Na imagem simbólica do arquétipo existe uma certa coerência de significados, cuja 

compreensão só pode ser alcançada, e com muito esforço, por uma consciência desenvolvida.  

O mitologema é a linguagem primordial desses processos psíquicos e nenhuma 

formulação intelectual consegue sequer aproximar-se da profundidade e da força de 

expressão das imagens míticas. Trata-se de imagens primordiais cuja representação 

faz-se melhor e da forma mais suscinta utilizando-se a linguagem figurativa. Essa 

‘linguagem figurativa’ é a linguagem dos símbolos, a linguagem original do 

inconsciente e da humanidade. (JUNG, vol.12 §28) 
 

Os contos de fadas e os mitos expressam processos inconscientes e sua narração 

produz sempre um revivescimento e uma recordação de seu conteúdo, operando, 

consequentemente, uma nova ligação entre a consciência e o inconsciente. Por isso, é muito 

importante contar histórias e lendas às crianças, uma vez que elas constituem símbolos 

instrumentais mediante os quais são introduzidos conteúdos inconscientes na consciência, 

para aí serem interpretados e integrados. O crescimento psicológico só ocorre quando alguém 

tenta trazer o conteúdo dos arquétipos para dentro do conhecimento consciente e estabelecer 

uma relação entre a vida consciente e o nível arquetípico da existência humana. (HOPCKE, 

2011 p.26) 

 

3. FRAU HOLLE - A HISTÓRIA1 

Tradução de Ana Clara Machado (2011)  

“Uma viúva tinha duas filhas, das quais uma era bela e diligente, a outra feia e preguiçosa. 

Mas ela gostava muito mais da feia e preguiçosa, porque era sua própria filha, e a outra 

tinha de fazer todo o trabalho e ser a criada da casa. A pobre moça era obrigada a ir todos 

os dias para a rua, sentar-se na beira de um poço e fiar até que seus dedos sangrassem. 

Aconteceu, certo dia, que o fuso ficou todo ensanguentado, e por isso ela se debruçou 

sobre o poço para lavá-lo, quando o fuso escorregou da mão e caiu dentro do poço. A moça 

correu chorando para contar à madrasta o que tinha acontecido. A madrasta não teve pena 

nenhuma, foi impiedosa e ralhou muito com ela: 

 
1 Ver versão original em alemão no Anexo A. 
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- Você deixou cair lá dentro! – gritou ela – Então pode muito bem ir buscar… 

A pobre moça voltou para junto do poço e não sabia o que fazer. No fim, estava tão 

assustada que acabou pulando lá dentro, para ver se conseguia pegar o fuso de novo.  

Mas acontece que então ela desmaiou e, quando acordou, estava numa linda campina, onde 

brilhava o sol e havia milhares de flores lindíssimas. 

A moça começou então a caminhar pela campina e daí a pouco chegou junto ao forno 

de um padeiro. Estava cheio de pão, e o pão começou a gritar: 

- Me tire daqui! Me tire daqui! Se não, eu vou queimar todinho… Já estou pronto há um 

tempão. 

Então a moça encontrou uma pá de padeiro e tirou todos os pães lá de dentro, um por 

um. 

Depois, continuou andando. Daí a pouco chegou a uma árvore carregadinha de 

maçãs. A árvore começou a gritar: 

- Me sacuda! Me sacuda! Todas as minhas maçãs já estão maduras… 

Então ela sacudiu a árvore e as maçãs foram caindo como se fossem uma chuva, até 

que não sobrou nenhuma. A moça empilhou as frutas todas e depois seguiu seu caminho. 

Finalmente, chegou a uma casinha. Tinha uma velha espiando lá de dentro pela 

janela. Os dentes dela eram tão grandes que a moça ficou com medo e quis fugir. Mas a 

velha gritou: 

- Está com medo de quê, minha filha? Fique comigo. Se você me ajudar no serviço da casa e 

trabalhar direitinho, garanto que não vai se arrepender. É só você ter cuidado, fazer minha 

cama bem feita e sacudir a coberta até que as penas voem,  então cai neve no mundo. Eu sou 

a Frau Holle. 

A velha falava de um jeito tão carinhoso que a moça se comoveu e concordou em 

trabalhar para ela. E fazia o trabalho direitinho. A Frau Holle ficou muito satisfeita com ela, 

que sempre batia a cama e sacudia as cobertas com tanta força que as penas saíam voando 

como se fossem flocos de neve. Em troca, levava uma boa vida, a Frau Holle nunca brigava 

com ela, e tinha carne cozida ou assada para comer todo dia. 

Depois de estar trabalhando com a Frau Holle há algum tempo, entretanto, a moça 

foi começando a ficar triste. Primeiro, ela não sabia bem o que era, mas depois foi 

descobrindo que era saudade. Apesar de estar agora mil vezes melhor do que em casa, ela 

queria voltar. Por isso, acabou dizendo à Frau Holle : 
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- Estou com saudades de casa. Sei que estou muito bem aqui embaixo, mas não estou 

aguentando mais. Tenho que voltar para junto da minha família. A Frau Holle lhe respondeu: 

- Acho que é uma coisa boa que você tenha saudades de casa, e fico contente com isso. E 

como você me serviu tão lealmente, eu mesma vou levá-la. 

Dizendo isso, pegou a moça pela mão e levou-a até uma grande porta. A porta se 

abriu e, bem na hora em que a moça estava passando por ela, começou a chover ouro lá do 

alto, e ficava grudado nela. Num instante ela estava coberta de ouro da cabeça aos pés. 

- É a sua recompensa por ter trabalhado tão bem – disse a Frau Holle. E deu a ela o fuso que 

tinha caído lá embaixo, no fundo do poço. Em seguida, a porta se fechou e a moça estava 

outra vez no mundo, perto da sua mãe.  

Quando ela entrou no quintal, o galo, que estava em pé na beirada do poço, começou 

a cantar: 

Coco rocó… 

Lá vem nossa menina  

Coberta de ouro em pó… 

Aí ela entrou em casa, e a mãe e a irmã ficaram falando sem parar, porque ela estava 

coberta de ouro. 

A moça contou a elas tudo o que tinha acontecido. Quando a mãe ouviu a história de 

como é que ela tinha encontrado aquela riqueza toda, quis que a filha feia 

e preguiçosa tivesse a mesma boa fortuna. Então disse a ela que se sentasse no poço e 

começasse a fiar. Para que o fuso ficasse cheio de sangue, ela meteu a mão numa moita de 

espinheiro e espetou o dedo. Depois, jogou o fuso no fundo do poço e pulou atrás dele. 

Acordou na mesma campina bonita que a irmã, e saiu caminhando pelo caminho. 

Quando chegou ao forno o pão gritou outra vez: 

- Me tire daqui! Me tire daqui! Se não, vou queimar todinho… Já estou pronto há um tempão. 

Mas a preguiçosa respondeu: 

- Eu, hein? Está pensando que eu quero ficar toda suja? 

E seguiu em frente. Daí a pouco chegou junto da velha macieira, que gritou: 

- Me sacuda! Me sacuda! Todas as minhas maçãs já estão maduras… 

Mas ela respondeu: 

- Não faltava mais nada! Já imaginou se uma de suas maçãs cai na minha cabeça?E seguiu 

em frente. 
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Quando chegou à casa de Frau Holle, ela não teve medo nenhum, porque sabia que 

ela tinha aqueles dentes enormes. No mesmo instante, concordou em trabalhar para ela. 

No primeiro dia, se esforçou para trabalhar bastante, e fazer tudo o que a Frau Holle 

tinha mandado, porque só estava de olho no dinheirão que ia ganhar. Mas no segundo dia 

ela começou a afrouxar, e no terceiro foi pior ainda. Porque ela não queria nem se levantar 

cedinho de manhã. E não fez a cama da Frau Holle direitinho, nem sacudiu a coberta até que 

as penas voassem. Num instante a Frau Holle se cansou do desmazelo dela e a mandou 

embora. 

A moça ficou muito contente, porque achou que finalmente tinha chegado a hora da 

chuva de ouro. E, realmente, a Frau Holle a levou até a porta. Mas na hora em que estava 

passando pela porta, não foi ouro o que choveu sobre ela. O que se derramou foi um 

caldeirão, cheinho de piche. 

- É a recompensa pelo seu trabalho – disse a Frau Holle, fechando a porta. A preguiçosa 

voltou para casa, toda coberta de piche. Quando o galo na beirada do poço a viu, começou a 

cantar: 

Coco rocó… 

Lá vem nossa menina  

E é uma sujeira só… 

O piche não saiu de jeito nenhum e ficou grudado nela pelo resto da vida. 

 

3.1 Análise do Conto 

A análise do conto foi trabalhada seguindo o mesmo método de interpretação dos 

sonhos criado por Jung. Nos sonhos há uma espécie de narrativa dramática, como nos dramas 

clássicos da antiguidade. Este drama se desenrola em nosso palco interno e um verdadeiro 

drama sempre tem – assim como todo desenrolar de eventos – início, meio e fim. O 

surgimento de um conto, assim como de um sonho, é um fenômeno natural. Não é fruto da 

intenção. Não podemos explicá-lo a partir de uma psicologia que provém da consciência. 

Trata-se de um modo específico de funcionamento que não depende da vontade e do desejo, 

da intenção ou do objetivo do Eu humano. É um acontecimento não intencional, assim como 

todos os acontecimentos da natureza.  

Para compreender melhor a encenação dramática do conto Frau Holle, foi seguida a 

metodologia de Jung, dividindo a história em cinco partes: local, personagens, 

desenvolvimento, clímax e solução, que serão explicados a seguir.   
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3.1.1 Local 

Temos dois locais bem distintos onde a história acontece. O primeiro é a casa da 

madrasta, que podemos chamar de reino da madrasta e da meia-irmã, onde o conto se inicia. 

Este é o local da infelicidade e dos trabalhos forçados, o reino da lei e dos humanos, a 

consciência. O segundo é o reino de Frau Holle, é a antítese da casa da madrasta, onde há 

campos verdejantes e floridos, abundância de alimentos, cuidados maternos e muito trabalho. 

O fundo do poço, simboliza os estágios iniciais do desenvolvimento da consciência humana, 

um mundo primitivo anterior à consciência. Salles (1998) descreve que na história dos Irmãos 

Grimm tudo de origina a partir do mundo obscuro, que contém o substrato para a iniciação do 

protagonista, uma reserva natural de onde se pode obter a energia necessária para as novas 

conquistas. 

  A floresta é sempre o lugar mais usado para descrever esse mudo obscuro da 

inconsciência, no caso deste conto é o fundo do poço.  

 A floresta um símbolo das forças primordiais, contém os segredos da aventura da 

alma e sempre foi um local de iniciação, porque nela se revelam as presenças diabólicas, os 

espíritos ancestrais e as forças da natureza (ZIMMER apud Salles 1998).  

 

3.1.2 Personagens – “Dramatis Personae”- e suas Características 

Madrasta Madrasta da menina, que era órfã de mãe. 

Mulher que havia se casado com o pai da 

menina, agora estava viúva. Possui uma 

filha verdadeira. Mãe má, que oferece 

cuidados a apenas uma das filhas, priva e 

ameaça a adotiva, impondo-lhe trabalhos 

forçados e maus tratos. 

Filha adotiva Moça linda e trabalhadeira. É a heroína do 

conto, responsável por todo trabalho da 

casa. Retratada no conto como uma 

“Cinderela” (de cinis, cineris, que 

significa cinza, em latim). 

 É humilhada pela mãe. 

Filha de sangue Meia-irmã. Era feia, preguiçosa e 

trapaceira.  

Frau Holle É uma velha. Boa e má ao mesmo tempo, 

dependendo da relação que se estabelece 

com ela. É, ao mesmo tempo, a bruxa de 

dentes grandes e a fada-madrinha que 

concede a chuva de ouro. Dupla 

polaridade do arquétipo. 

Galo Animal que fica na beirada do poço e 

anuncia a chegada das moças, 
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descrevendo a situação de cada uma. É 

considerado o símbolo do Sol porque 

anuncia o dia antes de seu nascer. 

Anunciador, é o vigia, ligado ao tempo de 

despertar. Um dos animais que 

acompanha Hermes (deus grego),é um 

galo jovem que representa o “mensageiro 

do novo dia”. 

Os pães (forno) Os pães estão prontos para serem retirados 

do forno. Eles fazem este pedido com 

urgência, pois podem se queimar. É a 

primeira tarefa que as meninas encontram 

quando chegam ao reino de Frau Holle. A 

irmã preguiçosa se nega a executar esta 

tarefa. Os pães representam o alimento 

que foi transformado. O processo de 

fabricação do pão  ceifar, malhar, cozer 

 foi comparado simbolicamente à 

penosa vida humana. O pão é um alimento 

vital em muitas culturas. 

A macieira A macieira pede também que seja 

sacudida e suas maçãs sejam empilhadas. 

As frutas estão maduras para serem 

colhidas. É a segunda tarefa que elas 

encontram. A meia-irmã também se nega 

a executar esta tarefa. A maçã simboliza o 

amor, a longevidade, a fertilidade. 

 

3.1.3 Desenvolvimento 

No desenvolvimento ou exposição, é apresentado o problema do sonho. Isso significa: 

o problema indicado de início passa atuar, torna-se mais complexo, o nó se torna mais 

apertado, um certo desenvolvimento passa a surgir. 

Um dia, depois de muito fiar, a moça que fazia todo o serviço de casa estava com seus 

dedos sangrando e vai lavá-los, deixando o fuso cair dentro do poço. Sai em busca da 

madrasta pedindo sua ajuda e esta, enfurecida, ordena que ela vá buscá-lo imediatamente. 

Desesperada, ela se joga no poço na tentativa de resgatar o objeto. Ela desmaia e, quando 

acorda, percebe que está em um campo verdejante e florido. É chamada a executar várias 

tarefas urgentes às quais ela prontamente atende. Em certo momento, encontra Frau Holle, 

uma velha com dentes grandes e assustadores, mas que gentilmente a convida para trabalhar 

em sua casa. Frau Holle pede a ela que assuma a tarefa de arrumar a sua cama todos os dias, 

batendo bem as cobertas para que as penas voem como flocos de neve fazendo, assim, nevar 

na terra. A tarefa é executada com empenho e responsabilidade. Depois de um tempo, a moça 
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pede para voltar para casa porque está com saudades, embora viva muito bem ao lado de Frau 

Holle. A velha senhora a compreende e leva a moça até a grande porta, que está em posse de 

seu fuso. 

3.1.4 Clímax 

           O clímax ou peripécia é o ponto de maior tensão, o ponto culminante. A ação do sonho 

conduz a uma trama que chega a um auge, em seguida ocorre a transformação. Trata-se de 

uma modificação, por exemplo, de uma decisão, ou então ocorre algo que apresenta um 

aspecto totalmente diverso da questão. 

            A menina é conduzida por Frau Holle até a grande porta que a levaria para casa 

novamente e, ao passar por ela, recebe um banho, chuva de ouro, que a cobre da cabeça aos 

pés. 

 

3.1.5 Solução 

Pode ser chamada de conclusão, lýsis ou solução, o resultado do drama ou do sonho, 

que naturalmente não é conclusivo e completo como no caso do drama consciente, e sim, na 

maior parte das vezes o fim é de certa maneira enigmático e não satisfatório. O desfecho pode 

apresentar a natureza compensatória do sonho. 

A filha adotiva, por ser laboriosa, é recompensada pela chuva de ouro; a filha de 

sangue, que era preguiçosa e trapaceira, recebe a chuva de piche e é condenada a viver assim 

até o fim de sua vida. 

3.2 Relacionamento com a Figura Materna 

“A mãe também tem um reverso, assim como o espelho”. (JUNG, Seminários sobre 

sonhos de crianças, pág. 84) 

 

A história começa apresentando o relacionamento da menina com a figura materna. 

Ficam claros a dificuldade e o sofrimento que ela encontra no convívio com a madrasta. Esta, 

assim como a figura das bruxas nos contos de fadas, encarna a face obscura da imagem 

arquetípica da mãe, uma figura esmagadora do inconsciente, que mostra seu aspecto 

devorador e destrutivo. 

Encontramos duas meninas, uma filha adotiva e outra biológica A filha adotiva é linda 

e trabalhadeira, enquanto a meia-irmã é o seu avesso, feia e preguiçosa. A mãe mima a filha 

biológica, a sua predileta, o que introduz o conflito na história: a filha biológica não merece 

os cuidados que recebe. O tratamento desigual continua até a intervenção de Frau Holle, que 

preenche o papel da figura materna boa e julga as duas irmãs somente depois das evidências 
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do caráter de cada uma, sanando o problema da injustiça apresentado no início do conto. 

Essa história engaja seus leitores numa profunda empatia com a filha rejeitada pela 

mãe. A madrasta lhe dá a tarefa de fiar todos os dias como uma forma de escravizá-la e 

dificultar sua vida e, consequentemente, mantê-la ignorante de seu crescente poder e, dessa 

forma, submissa. Quando o fuso cai no poço e ela pede ajuda, o socorro é negado e a mãe a 

pune severamente. A madrasta, que recebe a projeção coletiva de mãe má, é mais um entrave, 

pois tenta impedir o processo de transformação da menina em mulher, mantendo-a na infância 

e obediente às suas ordens. O poder dessa madrasta se beneficia da falta de recursos da 

menina em lidar com ela de outra forma. Não possui meios de enfrentá-la, não tem forças, 

nem desenvolveu seus recursos. A jornada dessa menina é a de descobrir seu poder, encontrar 

sua riqueza interior.  

Caso a filha permaneça identificada com a mãe e com a própria iniciativa feminina 

bloqueada, poderá passar a vida dependente, aprisionada em uma existência de sombra. 

A filha contenta-se em depender da mãe, de um modo desinteressado e 

inconscientemente ela se esforça contra sua vontade a ascender pouco a pouco a uma 

posição de tirania da própria mãe, no início sob a máscara da mais perfeita lealdade 

e devoção. Ela vive uma existência de sombra, muitas vezes visivelmente sugada 

pela mãe, cuja vida ela prolonga como que através de uma permanente transfusão de 

sangue. (JUNG, IX/1 § 169) 

 

A primeira pessoa que a criança se relaciona é com a mãe e, a partir daí, constitui-se o 

complexo materno. A criança traz consigo o arquétipo da Grande Mãe e, influenciada por esse 

arquétipo, projeta sobre a mãe a autoridade, o caráter mitológico e até mesmo numinoso. A 

mãe real evoca a mãe arquetípica na psique da criança e, como representação arquetípica, ela 

é carregada de sentidos positivos (nutridores e favoráveis) e negativos (nefastos e 

destruidores). A imago da mãe tem um significado muito pessoal; cada criança tem a “sua 

mãe”. Existe a mãe real e a mãe pessoal. A vivência com a mãe real é imprescindível para a 

criança criar essas imagens, projeções e fantasias. São essas representações arquetípicas e 

inconscientes que predefinem o relacionamento entre a mãe e a criança. O bebê tem que se 

harmonizar com a mãe, conciliando percepções contraditórias para poder relacionar-se com 

ela. O modo como esse complexo se estruturar nesse momento definirá as diferentes formas 

de lidar com o feminino, tanto nos meninos, como nas meninas, em seus aspectos negativos e 

positivos. 

Outro arquétipo estruturante da psique é o arquétipo do Eu2, que possibilitará à criança 

 
2 Usaremos o “Eu”com iniciail maiúscula para designar a instância psíquica e diferencia-lo do  “eu” pronome 

pessoal do caso reto. 
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se tornar um ser individual. Este já nasce com ela e será ativado e desenvolvido no contato 

que essa criança terá com o mundo exterior e interior. Não podemos dizer ainda que a criança 

esteja no mundo da consciência (ego consciente), mas de alguma forma ela já lida com a 

realidade. Usando em sua base o arquétipo do Eu, o complexo do Eu começa a ser formado 

pelas representações pessoais, e então se instaura o inconsciente pessoal que ordenará a 

individualidade do bebê e sua existência individual. Essa é a estrutura individual inata da 

psique, pré-consciente e inconsciente. A tendência é o Eu da criança se diferenciar da mãe e 

sua particularidade pessoal se tornar cada vez mais distinta. Este Eu nascente “funcionará” a 

serviço de algo maior que é o self - o sujeito da personalidade total.  

Até os 12 anos, o inconsciente pessoal já está formado. Durante este período, os 

principais complexos e seus arquétipos mais importantes serão ativados, o seu ego e sua 

noção de mundo também já serão estabelecidos. Essas primeiras relações tendem a se repetir 

através de projeções em outros relacionamentos, como a relação com a mãe, que tende a se 

repetir com professoras, chefes, a mãe do marido e os filhos. O que foi constituído até essa 

idade será a base em que o adulto vai se apoiar durante sua vida. 

Bruno Bettelheim (2007) diz que as crianças precisam dividir a imagem dos pais entre 

os aspectos benevolente e ameaçador para que se sintam plenamente protegidas pelo primeiro. 

O conto de fadas lhes diz que embora existam bruxas, não se deve nunca esquecer que 

também existem boas fadas, que são muito mais poderosas. Assim, a divisão, característica 

dos contos de fadas, entre uma mãe boa, normalmente morta, e uma madrasta má é bastante 

apropriada para a criança. Não é só um meio de preservar na mãe interior toda bondade 

quando a mãe verdadeira nãoa possui, como também permitir que se sinta raiva desta 

“madrasta” má sem comprometer a boa vontade da mãe verdadeira, que é vista como uma 

pessoa diferente. Assim, o conto de fadas sugere como a criança pode lidar com os 

sentimentos contraditórios que, de outro modo, a esmagariam nesse estágio em que a 

habilidade para integrar emoções contraditórias está apenas começando. A fantasia da 

madrasta má não só conserva intacta a mãe boa, como também impede os sentimentos de 

culpa em relação aos pensamentos e desejos coléricos a seu respeito – uma culpa que 

interferiria seriamente na boa relação com a mãe. Nos contos de fadas, as qualidades das fadas 

madrinhas e da mãe são tão exageradas quanto os defeitos da bruxa. Mas é assim que a 

criança pequena experimenta o mundo: ou ele é inteiramente ditoso ou um inferno total. 

Assim como a progenitora nos contos de fadas é dividida em duas personagens 

representativas de sentimentos opostos, também a criança se divide em duas pessoas, 



23 

 

 

exterioriza e projeta em alguém todas as coisas ruins que são assustadoras demais para serem 

reconhecidas como parte de si própria. Bettelheim conclui que a maneira pela qual a criança 

pode colocar alguma ordem em sua visão de mundo é dividindo tudo em opostos.  

A mãe malvada representa um aspecto da bilateralidade do arquétipo. A figura 

esmagadora do inconsciente, o seu aspecto devorador e destrutivo – pouco importa 

de onde vem ou em que se manifesta - é vista como a mãe malvada, como senhora 

sanguinária da morte e da peste, da fome ou do dilúvio, do impulso da violência ou 

da doçura sedutora que leva à ruína. (NEUMMAN, 1968). 

 

Erich Neumann (2008) escreve sobre os estágios mitológicos e psicológicos da 

evolução da consciência. Ele diz que as crianças possuem um ego nascente, uma consciência 

ainda na fase inicial de seu desenvolvimento, então o indivíduo fica pequeno e impotente. 

Sente-se indefeso e minúsculo, aprisionado e dependente, sem salvação, como uma pequena 

ilha que flutua nas vastidões do oceano. Nesse estágio, a consciência ainda não logrou 

encontrar um ponto de apoio firme em meio ao dilúvio do inconsciente. Exposta às sombrias 

forças do mundo e do inconsciente, a criança e o homem primitivo sentem a vida como algo 

caracterizado pelo perigo constante. A criança também experimenta a indefinibilidade do 

mundo. Sendo incapaz de se orientar com consciência ela fica exposta a todos os caprichos do 

mundo e dos homens.  

No início do desenvolvimento infantil, a mãe funciona como uma “carregadora” do si-

mesmo, no sentido de que o si-mesmo da criança é projetado inconscientemente na mãe por 

meio de uma partipação mística, termo do antropólogo Lévy-Brühl de que Jung se utiliza, 

que significa uma relação na qual os parceiros se identificam tão intensamente um com o 

outro que perdem a consciência de sua existência separada. Existe apenas um “germe de ego” 

participando da paradisíaca existência inconsciente. A criança não tem uma atividade pessoal 

e muito menos uma consciência reguladora do ego. A criança e o mundo circundante, o seu 

corpo e o corpo da mãe, existem nesta “participação mística”. 

Platão descreve a formação do mundo em Timaios com palavras que lembram esse 

estar contido na perfeição do Uróboro: 

Ele não tinha necessidade de olhos, pois nada havia no exterior para ser visto; nem 

de ouvidos, pois nada havia no exterior para ele escutar. Não havia ar circundante 

que precisasse ser respirado, nem necessidade de nenhum órgão mediante o qual 

suprir-se de alimento ou livrar-se deste quando digerido.  Porque nada se 

segregava dele, assim também como de lado algum algo a ele se agregava – já que 

nada existia. (PLATÃO apud HILLMAN, J. 2001) 

 

Jung diz que a influência mais profunda dos arquétipos é a regulação do ciclo de vida 

humano. Ele sustentava que, à medida que amadurecemos, seguimos uma sequência natural 

de passos. Cada estágio é mediado através de um novo conjunto de imperativos arquetípicos 
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que buscam a realização tanto na personalidade como no comportamento. Aparentemente, 

todos esses estágios estão presentes em todas as comunidades humanas conhecidas pela 

Antropologia. 

 

3.3 Saindo de casa e embarcando na sua jornada interior 

Conscientemente ou não, no espaço intermediário entre dois mundos, o da criança e 

o do adulto, uma menina/mulher prepara-se para ser a pessoa que física e também 

espritualmente que será. (SHORTER, 1989). 

 

A jornada que cada menina na história empreende tem dimensões literais e figurativas 

diferentes. Quando cada uma encontra seus desafios  fiar, encontrar o forno, a macieira e o 

encontro com Frau Holle , elas se mostram prontas ou não para enfrentar esses desafios.  

A filha precisa desligar-se da mãe para se tornar uma mulher adulta, é preciso dar 

início à própria vida. No conto, não é citada a presença do pai ou qualquer outra figura 

masculina que possa ajudá-la nessa separação. Isso implica que falta à moça o princípio 

masculino, logos ordenador. O termo logos exprime a função de discriminação, julgamento e 

de conhecimento que é típica dos processos racionais. Indicando a função psíquica de tipo 

discriminatório e divisor, e enquanto tal é posto em relação complementar com eros como 

qualidade conectiva e como função psíquica de relação. E a personificação da ação 

diferenciadora operada pela consciência para sair da condição psíquica de identidade do 

sujeito com os objetos e, portanto, da própria consciência com o inconsciente.  

Aqui, como em muitos contos de fadas, deixar a casa materna significa se tornar 

independente. A autorrealização requer que se abandone o lar, assuma riscos e suporte a dor. 

Apesar de todas as angústias, não há dúvidas quanto ao final feliz. A criança é educada num 

mundo de obediência e dependência dos outros. Tudo isso deve ser superado quando se atinge 

a maturidade, de modo que se possa viver, não em dependência, mas com responsabilidade. 

Ao cruzar a barreira que divide o lar do mundo externo, vem a responsabilidade de cuidar de 

si mesma. É necessário cruzar essa barreira, produzir o seu mundo. Se a pessoa não for capaz 

de fazer isso, poderá se tornar neurótica. (CAMPBELL, 2009). 

Joseph Campbell (2009) escreve que o herói é aquele que participa corajosa e 

decentemente da vida, do rumo da natureza e não em função do rancor, da frustração e da 

vingança pessoais. O âmbito de ação do herói não é o transcendente, mas o aqui e agora, na 

esfera do tempo, o campo onde atuam o bem e o mal. O mito do herói tem como objetivo 

libertar o homem da escuridão; seria o impulso compensador que procura arrancar a 
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inconsciência das amarras da sombra, onde o indivíduo estaria preso à consciência primitiva, 

ao inconsciente. (MORENO, 2002) 

Para Jung, o mito do herói tem um sentido “salvador”, isto é, terapêutico, uma vez que 

dá expressão adequada ao dinamismo que subjaz ao embaraçamento individual. Ele deve ser 

entendido como uma tentativa do princípio inconsciente de resgatar a inconsciência da 

regressão ameaçadora. As ideias de salvação são mecanismos arquetípicos pré-formados do 

desenvolvimento da consciência. 

Em diversas culturas, existem os rituais de passagem (ritos de passagem) ou de 

iniciação. Durante a vida, existem momentos de transição, com cerimônias ou não, como no 

nascimento, no batismo, na puberdade, no casamento, na gravidez, na maternidade, na morte, 

entre outros. Todo esse processo de transição é marcado pelo sacrifício simbólico, seja ele em 

grupo ou individualmente. A transição vem acompanhada da perda das imagens paternas 

originárias e, consequentemente, a mudança de status dentro da comunidade. No conto 

trabalhado, a mudança ocorre em uma menina que passa pela transição da infância para a 

puberdade. Para as mulheres, este momento é marcado pela menarca, indicando que ela 

entrou em seu período fértil, mostrando assim estar apta para exercer sua capacidade sexual e 

reprodutiva.  

O antropólogo francês Arnold van Gennep (1873- 1957) observou que os ritos de 

passagem são essenciais para o processo de construção da identidade e rejuvenescimento 

cultural.  Ele nomeia de ritos de passagem as mais variadas formas de cerimônias primitivas 

ligadas à gravidez, parto, puberdade, casamento, morte, etc. Gennepp as interpreta como 

mecanismos que assinalam e promovem transições significativas da vida individual e social. 

As cerimônias são universais e dramatizam cenas míticas onde mistérios são representados 

por todo grupo. A própria vida social será concebida como uma espécie de deslocamento, no 

tempo e no espaço, em que indivíduos e grupos vão assumindo diferentes funções.  A 

construção de novos papéis dependeria dos mecanismos que estruturam os ritos, numa 

sequência invariável que ele descreveu nas seguintes fases: separação, transição e 

incorporação.   

A separação envolve remover a pessoa de sua vida pregressa, de seu status anterior. 

Isso pode envolver a remoção de sua identidade, quando a pessoa é isolada de sua vida 

cotidiana e passa a viver fora da sociedade. Símbolos desse ritual são a troca de roupas, a 

raspagem dos cabelos, a remoção de dentes, a aquisição de tatuagens ou algum outro 

sacrifício. Nesta etapa, deve-se suportar o sofrimento. Outro importante fator é a preparação 
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de um local especial para o ritual, como, entre outras possibilidades, o desenho de um círculo, 

a construção de uma casa, uma tenda, ou uma viagem para um local distante, como uma 

caverna ou uma montanha. 

 A transição, margem ou fase liminar, envolve participar de alguns testes e provações 

que metaforicamente representam a morte e o renascimento. Nesta fase, a jovem abraça a 

mudança. A antiga identidade é destruída, fazendo com que uma nova possa nascer. Ao sofrer 

a morte e o renascimento, ela sente-se irrevogavelmente separada da infância. Esta fase 

proporciona a experiência da desordem, do desmanche das referências, da abertura para a 

dimensão do “sagrado”, que é expressa na linguagem dos símbolos. As experiências dos 

participantes são traduzidas muitas vezes em imagens míticas, que dissolvem as fronteiras 

entre o mundo humano e o mundo natural. Proliferam as máscaras, figuras teriomórficas, 

imagens de monstros, seres celestes, demônios, entre outras. Essas experiências são limítrofes 

e difíceis de serem nomeadas pela linguagem cotidiana. Neste momento, também a pessoa faz 

juramentos e promessas de cumprir o que é necessário para honrar seu novo papel social. No 

conto esse momento é marcado pela promessa da menina de ajudar no serviço da casa de 

Frau Holle e de se lembrar sempre, todos os dias, de bater a cama e sacudir as cobertas com 

tanta força que as penas saíssem voando como se fossem flocos de neve. 

A incorporação, ou reagregação, é a fase na qual os iniciados voltam para a dinâmica 

social da comunidade exibindo seu novo status, mostrando a nova pessoa que é e suas 

responsabilidades. Neste momento dos rituais, come-se e bebe-se para festejar a nova 

existência social. No conto de Frau Holle, este momento é marcado pelo banho de ouro que a 

menina toma ao cruzar o portão. 

O tempo da puberdade marca o período da transição da infância para a idade adulta. 

Este período envolve dramáticas mudanças físicas, emocionais e psicológicas, assim como 

mudanças em papéis e responsabilidades. Toda alteração na situação de um indivíduo implica 

ações e reações que devem ser regulamentadas e vigiadas, a fim de a sociedade não sofrer 

nenhum constrangimento ou dano. (VAN GENNEP, 1977) 

O próprio fato de viver exige passagens sucessivas de um estágio a outro ou de uma 

situação social a outra, de modo que a vida individual consiste em uma sucessão de etapas. O 

objetivo é fazer um indivíduo passar de uma situação determinada a outra igualmente 

determinada. Assim, o indivíduo modifica-se, pois tem atrás de si vários estágios e atravessou 

diversas fronteiras. 
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Van Gennep faz uma diferenciação sobre o ritual feminino de iniciação entre 

puberdade fisiológica e puberdade social. O autor diz que raramente elas convergem, e, nas 

meninas, a primeira é marcada pelo intumescimento dos seios, alargamento da bacia, 

aparecimento de pelos no púbis e, sobretudo, a menarca, cuja subtaneidade desencadeará a 

puberdade social. Entretanto, na vida social, os acontecimentos dão-se de modo distinto. A 

puberdade social é, de fato, mais ampla, pois marca o efetivo ingresso da jovem no mundo 

adulto, como mulher, apta para o matrimônio e a maternidade.    

   Nos ritos de iniciação da adolescência, pede-se ao jovem que abandone toda 

ambição intencional e que todo desejo seja submetido à prova. O adolescente tem que estar 

disposto a sofrer essa prova sem esperança de triunfo, tem que estar disposto a morrer, criar e 

viver a sensação simbólica da morte, da qual surgirá a sensação simbólica do renascimento. O 

ritual reside na “morte e ressurreição” do sujeito, que lhe permite passar da infância à 

adolescência e, finalmente, à maturidade. 

Nas moças e mulheres, percebe-se com mais nitidez o tema de submissão como atitude 

essencial para a promoção de um rito de iniciação eficaz. No conto vemos a submissão da 

menina à Frau Holle como parte de seu aprendizado. A situação de cumprir as tarefas  

apresentadas mostra a sua disposição de abandonar o mundo das meninas e entrar no mundo 

das mulheres capazes de assumir suas responsabilidades como tal. 

Em Moçambique, os ritos de passagem com as moças iniciam quando ela se torna apta 

para a procriação. Este rito tem como regra fundamental o juramento de manter em segredo 

toda aprendizagem. Existe nesta cerimônia o ensino da obediência cega aos adultos e o não 

questionamento das imposições dos mais velhos. As danças, os cantos e as músicas 

tradicionais permanecem durante o tempo em que a cerimônia é realizada. A moça então 

começa a ser preparada para o casamento. Para a realização da cerimônia das meninas, há 

todo um ensinamento, desde o questionário da madrinha que obtém informações detalhadas 

da jovem e do porquê do sangramento inesperado. Seguidamente surgem as regras bem 

definidas pelas mulheres mais idosas, que estão presentes ao longo de vários dias e ensinam 

como uma mulher deve servir ao homem na cozinha, na casa, na família e na cama, sendo a 

última atribuição um dos fatores mais importantes da celebração do corpo e da sexualidade 

feminina.  

Em algumas culturas, como a dos Makondes, povos que habitam regiões de 

Moçambique e Tanzânia, a mulher também é sujeita a momentos dolorosos que provêm da 

execução de determinadas tatuagens no corpo e no rosto, feitas a sangue frio por várias horas. 
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Dessa forma, a mulher demonstra estar preparada para enfrentar todo tipo de dor que possa 

surgir nas suas vidas. 

O grupo étnico Kamayurá, localizado no Alto Xingu, no Mato Grosso, tem como ritual 

de iniciação feminina a reclusão, que representa um momento de profundas transformações 

fisiológicas e sociais. Esse ritual prepara as moças para se transformarem em mulheres, ou 

seja, mães e esposas. A princípio, a reclusão pareceu aos estudiosos um sacrifício, talvez até 

uma penitência, mas logo eles perceberam que ali se daria a construção social da mulher 

Kamayurá. Essa construção precisaria, portanto, de tempo e isolamento para se dar de forma 

sólida e completa, talvez com o intuito de fortalecer e sedimentar os laços e costumes daquela 

cultura.  

A jovem “presa” aprende a tecer redes, confeccionar artesanato, tecer o fio do algodão 

e a cozinhar com a mãe e outras mulheres do grupo, num intervalo de tempo que dura pelo 

menos um ano. Concluído esse tempo, a jovem é apresentada a toda comunidade como 

mulher, passível de ter pretendentes e propostas de casamento. Outro ponto importante a 

ressaltar é que a reclusão as mantém intocadas, já que são inacessíveis aos homens. Antes da 

menarca, as meninas usam apenas um cinto de cordéis de buriti na altura da ilharga; ao se 

tornar adolescente, passa a usar o uluri, uma espécie de cinto de castidade que contorna as 

cadeiras. O homem não pode tocá-la sem seu consentimento, sob o risco de tornar-se panema, 

que significa azarado. A reclusão se pauta por dois princípios: o cuidado e embelezamento do 

corpo e o domínio das técnicas artesanais. Assim, é papel social desse ritual exteriorizar as 

mudanças ocorridas no âmbito da natureza corpórea para a apresentação mágica e social de 

uma nova mulher. 

Na mitologia grega, existe a história de Core (Perséfone) e Deméter. Na adolescência, 

os sinais de grande beleza e feminilidade de Core começaram a brilhar e atraíram o 

deus Hades, que a pediu em casamento para seu pai, Zeus. Sem sequer consultar Deméter, sua 

mãe, aquiesceu ao pedido de seu irmão Hades que, impaciente, emergiu da terra e a raptou 

enquanto ela colhia flores com as ninfas. Hades a levou para seus domínios no mundo 

subterrâneo, desposando-a e fazendo dela sua rainha. Core, em grego, significa “mocinha”. 

Após o rapto, a “descida ao inferno”, ela se tornou esposa de Hades, passando a se chamar 

Perséfone. Este mito mostra o ciclo de transformação da mulher; Core, a mocinha virgem, se 

torna uma mulher adulta. 

Segundo Salles (1998), nos ritos de passagem, um (a) jovem geralmente é levado (a) 

para um sítio iniciatório, onde passa por duras provas, sofre mutilações e flagelações. O 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Feminilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A9ter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hades


29 

 

 

período de reclusão constitui uma preparação para um novo ingresso na comunidade de 

origem, não mais como criança, mas como adulto. Salles conclui dizendo que os contos dos 

Irmãos Grimm seguem os estágios descritos nos ritos de passagem: há uma separação dos 

pais, um período de reclusão seguido de provas e um terceiro estágio, que é a reincorporação 

à sociedade. No final do conto, a menina recebe o ouro. Salles afirma que os tesouros da 

maturidade, representados no conto pelo banho de ouro, não podem ser simplesmente 

ofertados, têm de ser conquistados, como tudo na vida. 

Não podemos deixar de dizer que os ritos de passagem estão ligados ao sagrado. 

Quando se torna uma adolescente, a menina explora áreas da existência previamente 

inacessíveis, tal como é representado pelo mundo da Frau Holle.  

Stevens (2012) argumenta que os rituais de passagem femininos consistem 

essencialmente de um reconhecimento cerimonial de que uma jovem adentrou a fase 

reprodutiva. É como se o ritual fosse feito para elevar a consciência introvertida de si mesma 

como mulher criativa no plano de vida em si, com acesso a um campo secreto de experiência.     

Na nossa cultura, existe o ritual da festa de 15 anos para que as moças sejam 

apresentadas à sociedade. Neste dia, ela é convidada pelo pai a dançar a valsa. Ela também 

dança com outros parentes e membros da sociedade da sua idade. A jovem calça sapatos de 

salto alto, usa vestido de baile branco decotado e com a cintura marcada, realçando seus 

atributos sexuais secundários; ganha joias, maquia-se e despede-se de sua meninice. 

Em muitas culturas, não há ritos de iniciação para o sexo feminino, e cabe aos homens 

a tarefa de despertar essa nova consciência feminina. Disso provêm os mitos e contos de fadas 

em que a heroína dorme até que um príncipe a acorde com um beijo, como acontece em A 

Bela Adormecida e Branca de Neve. Temos também a valquíria Brünhilde, que espera  

adormecida num círculo de fogo ser resgatada pelo herói Siegfried. 

Existe uma necessidade de sermos iniciados, independentemente do gênero. O 

surgimento de um novo estágio da vida parece exigir que os símbolos de iniciação sejam 

experimentados. Se a sociedade não fornece os símbolos, o psiquismo compensa a 

deficiência, produzindo-os nos sonhos, por exemplo. 

O poço mostra o caminho de acesso ao inconsciente ou à função transcendente. 

Por função transcendente não se deve entender como algo misterioso e por assim 

dizer supressensível ou metafísico, mas uma função que, por sua natureza, pode-se 

comparar com uma função matemática de igual denominação e é uma função de 

números reais e imaginários. A função psicológica e “transcendente” resulta da 

união dos conteúdos conscientes e inconscientes. (JUNG, vol. VIII § 131) 
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 O desequilíbrio que havia entre o mundo da casa da madrasta e o mundo de Frau 

Holle é quebrado pelo fuso. O fato de que ele tenha caído exatamente no poço que dava 

acesso ao mundo de Frau Holle pode ser visto como a ação da função compensatória do 

inconsciente, permitindo o acesso de um novo centro de energia psíquica ao consciente, pois o 

self serve não somente ao mundo civilizado da razão, mas também à totalidade da psique. 

O inconsciente, como um princípio autônomo, teria, nesse caso, uma função 

compensatória sobre a atitude consciente. A palavra “compensatória” origina-se 

do latim compenso que corresponde ao ato de se pesar coisas, de colocá-la num 

estado de equilíbrio umas com as outras, de contrabalançá-las (SALLES, 1998). 
 

O princípio da compensação é o conceito-chave da psicodinâmica de Jung, pois é 

central para a compreensão junguiana como a psique se adapta e se desenvolve no decorrer da 

vida. 

Jung tomou emprestado da biologia a regra da homeostase, ou seja, da auto-regulação, 

e a aplicou à psicologia humana. A homeostase é o meio pelo qual todos os sistemas 

orgânicos se mantêm em estado de equilíbrio constante, não obstante as mudanças no 

ambiente.  Esse termo foi criado pelo fisiologista americano Walter Cannon (1871-1945). 

Jung sustentava que as leis que prevalecem no cosmo também devem prevalecer na 

psique. Sendo assim, via motivo para encarar a psique como um sistema autorregulador que 

luta perpetuamente para manter um equilíbrio entre propensões opostas enquanto busca, ao 

mesmo tempo, o próprio crescimento e desenvolvimento. 

A alma, por ser um sistema de autoregulação, tal como o corpo, equilibra sua vida. 

Todos os processos excessivos desencadeiam imediata e obrigatoriamente suas 

compensações. Sem estas, não haveria nem metabolismos, nem psiques normais. 

Podemos afirmar que a teoria das compensações é a regra básica, neste sentido, do 

comportamento psíquico em geral. O que falta de um lado, cria um excesso do 

outro. Da mesma forma, a relação entre o consciente e o inconsciente também é 

compensatória. (JUNG, Vol. XVI, §330) 

 

 

3.4 O fuso 

O movimento de toda trama começa com o eixo do fuso girando. O fuso é a razão pela 

qual a menina trabalhadeira vai para o poço todos os dias. Ela tem que fiar tanto que seus 

dedos sangram, manchando o fuso de sangue. Ela o coloca no poço com a intenção de lavá-lo, 

quando, por um descuido, o objeto cai lá dentro. 

Nas meninas, a transição para a condição de mulher é marcada pela chegada da 

menstruação. O sangue pode ser o símbolo do início do ciclo menstrual, já que o fuso ficou 

manchado. Este é um símbolo biológico da menina que se torna mulher, significando o 

começo de seu amadurecimento. Após este sangramento, ela pula no poço e sua vida vai 

mudar desde então. 
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O sangue desempenha papel decisivo nos tabus femininos (...). O sangue da 

menstruação, da defloração e do parto provam a relação natural da mulher com 

esse elemento. Mas no fundo, há um conhecimento difuso da afinidade sanguínea da 

Grande Mãe, que, como senhora ctônica da vida e da morte, exige sangue e parece 

não poder prescindir do derramamento de sangue. (NEUMANN, 1968). 
 

A primeira menstruação é algo que acontece a ela, a natureza faz isto por ela. Os 

mistérios da transformação da mulher são, essencialmente, mistérios de transformação ligados 

ao sangue, os quais conduzem-na à experiência pessoal de sua própria fecundidade. Com os 

meninos, é preciso fazer rituais de iniciação para que ocorra a separação da mãe e a 

transformação psicológica. A transformação da menina em mulher é muito mais acentuada do 

que o desenvolvimento correspondente, do garoto em homem adulto.  

Nas tribos de culturas primitivas, após ficar menstruada, a moça é colocada numa 

cabana por alguns dias para tomar consciência de quem ela é a partir de então. Lá ela reflete 

sobre como uma mulher é ligada à vida, à concepção, ao nascimento, à nutrição. O povo 

Luiseño, do Sul da Califórnia, orgulhosamente comemora a chegada da menstruação de suas 

filhas, que são parcialmente enterradas na areia, possivelmente para simbolizar sua forte 

conexão com a terra. Campbell (2009) diz que as moças se tornam idênticas à Deusa Terra, e 

têm que tomar consciência disso.  

O sangue que verte por ocasião da primeira menstruação e da primeira relação 

sexual delineia psicológica e simbolicamente uma mulher. O sangue é um símbolo 

natural de ferida, sacrifício e martírio. Chama a atenção para a inconsciente 

imagem masculina dela, assim como para sua semelhança feminina, pois 

juntamente com seu corpo de mulher, o seu ideal e a imagem do homem é também 

rompida e tem de reformar-se em reação ao que agora aconteceu. (SHORTER, 

1989). 

 

O fuso tem grande valor simbólico na tradição européia, como é visto em vários 

contos e também aqui no Brasil, onde havia sempre uma roca de fiar nas casas. Um provérbio 

revela o antigo costume: “Cada roca com seu fuso, cada povo com seu uso”.  O fuso 

carregava consigo um status de que era indispensável para toda “boa mulher”. Fiar é um dos 

atos mais sagrados para a humanidade. Era uma atividade crucial que uma mulher 

desenvolvia para o sustento de sua família. Como insígnia da dona de casa, o fuso ia com ela 

para o túmulo. Lotte Motz (2009) diz que “os locais onde as meninas e mulheres se reuniam 

para fiar podiam se tornar locais de encenação dos mistérios femininos”. Como as histórias 

mostram, o fiar não era só um indicativo de uma “mulher sábia”, mas de todas as mulheres, 

por ser um trabalho muito duro, incansável, das mulheres de todo território que tinham o 

alemão como língua falada, desde a Idade Média até o século XIX. No território de língua 
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alemã, o fuso e o fiar têm um profundo significado cultural. A menina/mulher que sabe fiar 

tem seu lugar na sociedade garantido. 

Von Franz (2010) diz que o fuso é, ao mesmo tempo, um símbolo feminino e fálico. 

Na Alemanha Medieval falava-se do “parentesco do fuso” para designar a família materna. 

 A decisão da heroína da história de pular para dentro do poço atrás de seu fuso, e em 

direção ao desconhecido, mostra a importância deste artefato para cultura da época. E seu 

status de fiadora a coloca em um movimento que a faz avançar em direção ao mundo de uma 

mulher adulta.  

O simbolismo do fuso revela o caráter irredutível do destino: impiedosamente, as 

Parcas fiam e desfiam o tempo e a vida. O duplo aspecto da existência é, aí, manifesto: a 

necessidade do movimento, do nascimento à morte. As Parcas, da mitologia romana, ou 

Moiras, na Grécia Antiga, cantam, fazendo girar os fusos: Láquesis (o passado), Cloto (o 

presente) e Átropos (o futuro). Elas regulam a vida de todo ser vivo com o auxílio de um fio 

que a primeira fia, a outra enrola e a terceira corta. (Chevalier & Gheerbrant, 2006). 

Existe uma ideia antiga de que cada pessoa entra neste mundo tendo sido chamada. 

Essa teoria foi concebida por Platão no mito de Er, no final de sua obra mais conhecida, A 

República. O mito fala da vocação e do destino que a alma vai seguir: 

Depois que todas as almas escolheram suas vidas, apresentaram-se diante de 

Láquesis. E ela enviou com cada uma, como guardião de sua vida e realizador de 

sua escolha, o daimon escolhido por cada uma, e essa divindade conduzia a alma 

primeiramente a Cloto, por baixo de sua mão e do giro que ela imprimia ao fuso 

para ratificar o destino de seu lote e escolha, e após tocar nela, o daimon 

novamente levava a alma à urdidura de Átropos para tornar a teia de seu destino 

irreversível, e depois, sem olhar para trás, passava por baixo do trono da 

Necessidade. (PLATÃO, A República, 620 e apud Hillman, 2001) 

 

Essas fiandeiras são, originariamente, as grandes deusas do destino, a forma tríplice da 

Grande Mãe, pois em toda parte a atividade de fiar é desempenhada pelas mulheres. Para os 

egípicios antigos a deusa Neit ou Neith era conhecida como fiandeira e dela emanava o 

movimento da criação.  Na mitologia hindu a deusa Māyā – ilusão, que leva as entidades 

vivas a esquecer sua natureza espiritual e Deus, tece a ordem cósmica posicionada no centro 

de sua teia.  

 O significado de tecer, como tudo que é arquetípico, é tanto positivo como negativo, e 

todas as Grandes Mães do mundo – Neith, Nenet, Ísis, Atena, Urd, Holda, Percht e até mesmo 

as bruxas dos contos infantis – são fiandeiras do destino. 

Também existe o arquétipo da deusa tecelã na história de Adão e Eva. Como os 

primeiros habitantes da terra, após serem expulsos do jardim do Eden, trabalham com fadiga 
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para tirar da terra seu sustento. Adão porta uma enxada e cava a terra, porque terá que comer 

o pão com o suor de seu rosto e Eva porta um fuso mostrando que se tornou uma fiandeira e 

terá que trabalhar junto dos seus filhos. 

Figura 1- Adão a cavar e Eva a fiar 

 

Fonte: Inglaterra, séc. XIV 

O Evangelho de Lucas (1, 26-48) narra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 

virgem desposada com um homem chamado José, da casa de David, cujo nome era Maria. A 

iconografia da Anunciação surgiu no Oriente, no séc. V. A Virgem era representada jovem, 

com vestes de cor púrpura, o símbolo da encarnação, fiando no jardim. À sua frente, encontra-

se um poço, sinalizando a disponibilidade de Maria para receber a água da vida: Cristo. 

Figura 2 - Anunciação 

 

Fonte: Autor desconhecido 

 

Na imagem abaixo, podemos ver a Virgem (Madonna) às voltas com seus afazeres 

femininos e o fio envolvendo seu ventre grávido. O gesto sugere que ela segura o fio da vida e 

“tece” dentro de si a forma humana do filho de Deus. Maria é uma espécie de Láquesis 

porque ela gira o fio da vida de Cristo. Esse fiar adquire o seu significado original e a mãe 
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torna-se, portanto, a deusa que tece o destino, enquanto a criança que está em seu ventre se 

torna o tecido de seu corpo. 

Figura 3. A Virgem fiando 

 

Fonte: Hungarian National Gallery, Budapest – 1420-30 Autor desconhecido 

 

No Norte europeu, a tecelagem era praticada desde a Idade do Bronze e tinha como 

matérias-primas a lã, o cânhamo, o linho ou outras fibras, resultando em tecidos de boa 

qualidade como comprovam os achados dos túmulos e sítios arqueológicos. Durante pelo 

menos nove mil anos, as mulheres passaram os meses de inverno fiando e tecendo, e seus 

tecidos serviam de moeda no intercâmbio com outros povos. Somente no século XVII, o tear 

horizontal substituiu o fuso e a roda. Porém, mesmo com a escala industrial da tecelagem, 

algumas mulheres ainda continuam fiando e tecendo em suas casas, mantendo vivas as lendas 

e tradições da tecelagem como uma arte mágica feminina. 

O papel importante desempenhado pela tecelagem na vida das mulheres ao longo 

dos milênios e o processo pelo qual o fio é criado pelo giro do fuso e da roda, 

seguido do ato de tecer vários padrões em diversas cores, o tornaram um símbolo 

mítico efetivo na criação da ordem cósmica e na determinação dos destinos 

humanos. Tecer é um ato criativo e expansivo, fios, cordas, redes e tecidos foram 

usados como símbolo da criação do mundo e da vida humana. (MAHIN, 2013) 

 

 

 

 

3.5 O poço 

Quando a moça diz à sua madrasta que o fuso caiu dentro do poço, recebe dela uma 

resposta ríspida e a ordem de buscar o objeto imediatamente. A moça sente que não tem outra 

opção a não ser pular dentro do poço. Ele é o canal que a leva ao reino de campos floridos e 
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frutíferos de Frau Holle, ao “mundo inferior”, ou “função inferior”, onde estão os aspectos 

não desenvolvidos do inconsciente da menina e ainda não integrados à sua personalidade. 

 Os poços aparecem nos contos de fadas frequentemente como portas de entrada 

para mundos desconhecidos do inconsciente, do oculto, e do impenetrável à vida do 

cotidiano, em conexão com as ideias simbólicas do banho purificador, do beber da 

fonte da vida e da saciedade por conhecimentos mais elevados. (BIEDERMANN, 

1993) 

 

O propósito de pular no poço para recuperar o fuso é o primeiro passo em direção ao 

renascimento da injustiçada e trabalhadeira moça, a heroína que no final da história encontra o 

sucesso e a riqueza, quando é recompensada com um banho de ouro. 

Simbolicamente, pular dentro do poço sugere uma jornada rumo ao mundo 

desconhecido, às profundezas da terra, equivalentes às profundezas de nossa psique, onde se 

encontram o inconsciente coletivo e pessoal. É uma morte simbólica, assim como nos ritos de 

batismo. O ato de mergulhar a criança na água representa o fim da vida anterior e os pais que 

têm que ser deixados. Após essa fase, há o nascimento simbólico, representado pela nova 

condição. O batismo é um nascimento espiritual e também social por representar o ingresso na 

comunidade cristã. 

 Nas mitologias, contos de fadas, religiões, filosofias e literatura em geral sempre é 

mencionado um mundo que se encontra nas profundezas da terra. A origem do termo 

latim infernum, significa "as profundezas" ou o "mundo inferior". 

 

Jung menciona em sua Obra Completa (vol. XI/5 §782) o termo Altjira, que signica na 

psicologia do primitivo, ao mesmo tempo, “sonho”, “país dos espíritos”, e “tempo”, no qual 

os seus antepassados vivem e continuarão a viver. Jung aponta que o “tempo em que não 

havia tempo” parece uma concretização e projeção manifestas do inconsciente, com todas as 

suas características – suas manifestações oníricas, suas formas originais de pensamento e sua 

intemporalidade. 

 

A moça, ao jogar-se dentro do poço, perde o controle sobre si mesma. Isso é 

representado pelo movimento de queda livre. Assim como no trabalho de parto, o nascimento 

é a saída do útero confortável para “cair na vida”. A queda no poço realiza um movimento 

descendente que leva a heroína a um reino mítico. Este reino mítico é retratado de várias 

formas: pode ser um reino infernal, onde vivem os mortos e os deuses infernais, ou um local 

de tesouros escondidos nas entranhas da terra, solos ricos de metais e pedras preciosas. A 

descida para regiões inferiores é um aspecto essencial do processo de iniciação em quase toda 

jornada heróica.  
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Este estágio de descida ao inferno é descrito por Salles (1998) como um estágio de 

provas, intermediário e de transição, que é preparatório para a passagem de um nível de 

consciência para outro. Esse período de isolamento, característico dos ritos de passagem, 

constitui a fase de consolidação da diferenciação entre o ego e o inconsciente, entre o eu e a 

família e entre o eu e o outro. É também a fase da consolidação da discriminação entre o ego e 

o self e entre o ego e o arquétipo. Nos ritos de iniciação, essa é a fase intermediária que 

sucede a uma morte simbólica e, após essa morte como filho, há sempre um período de 

isolamento e solidão. 

Nos mistérios de Elêusis, a ideia da semente enterrada no solo, renascendo para uma 

vida superior, sugere que a sepultura pode ser apenas o começo de uma existência melhor e 

mais feliz em um luminoso mundo desconhecido. Os antigos consideravam a iniciação – 

fechar-se nos mistérios – como uma chave para abrir os portões do paraíso. (APUD Frazer, 

1982 in Mitologia Simbólica). 

Descer aos ínferos possibilita percorrer um trabalho profundo da alma, inconsciente; 

propicia transformações na psique. A deusa mesopotâmica Inanna voluntariamente desce ao 

reino dos mortos levada pelo seu irmão Ereshkigal e retorna somente após ter assimilado os 

grandes mistérios. Os mitos e os rituais atestam as possibilidades de transformação após o 

movimento de descida. O retorno é mostrado através do renascimento, pela obtenção de um 

tesouro precioso representado pelo autoconhecimento, ou um profundo entendimento dos 

conteúdos do inconsciente. 

O poço no conto simboliza também um tempo de separação, de isolamento das 

influências do mundo externo. Segundo antigas visões do mundo, os poços são aberturas de 

acesso ao mundo subterrâneo ou para as águas da profundeza, que ocultam forças secretas. A 

crença na força curadora da água que vem da terra tem suas origens nos antigos e até mesmo 

pré-históricos cultos das fontes. O Cristianismo aproveitou tais tradições, e surgiram 

localidades de peregrinação em torno de fontes consideradas milagrosas. 

A água que emerge dos poços tem uma conexão especial com a fonte da vida. Os 

poços são associados com o “útero da terra” e pensa-se que eles têm o poder de realizar 

desejos, predizer o futuro e conceder graças. O poço se reveste de um caráter sagrado em 

todas as tradições: ele é uma via vital de comunicação, pois realiza uma espécie de síntese de 

três ordens cósmicas: o céu, a terra e os infernos. O poço é símbolo da abundância e de fonte 

de vida, particularmente entre os povos – tais como os Hebreus – para quem as nascentes são 

um milagre. Em numerosos contos, retoma-se a imagem do poço do conhecimento ou da 
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verdade. Simbolizando a sabedoria, o poço representa também o homem que atingiu o 

conhecimento. G. Durand (DURS, 222) cita a esse propósito um fragmento da Contemplação 

Suprema, de Victor Hugo, que faz do poço o próprio homem: “coisa singular, é dentro de si 

que se deve ver o exterior. O profundo espelho sombrio está no interior do homem. Lá está o 

claro-escuro terrível... Debruçando-nos sobre esse poço, aí percebemos, a uma distância de 

abismo, dentro de um círculo estreito, o mundo imenso...” 

Como o poço é visto como fonte de vida nova, assim como um limite entre o mundo 

(consciência) e o submundo (inconsciente), ele provavelmente é habitado por deuses e 

espíritos. O poço está conectado diretamente com o mundo de Frau Holle, onde, após cumprir 

vários trabalhos, acontece o encontro da moça com a velha senhora.  

Existe uma crença popular na Alemanha segundo a qual as crianças nascem do poço. 

São os conhecidos Hollenteich (Lagos de Hollen) ou os Hollenbrunnen (Poços de Hollen), 

onde a cegonha recebe as crianças. O poço e a água dentro dele são particularmente símbolos 

significativos de nascimento de crianças que representam a nova vida que chega. 

 

3.6 O forno 

Quando a menina se encontra no submundo, ela inicia seu caminho em busca do fuso 

perdido. Em seu caminho, ela encontra um forno cheio de pães que a pede que os retire 

porque irão se queimar. A situação é intrigante para a jovem e, já que ela é trabalhadeira e 

responsável, responde ao apelo do pão e segue seu caminho. Agindo assim, a boa menina 

demonstra ser confiável o bastante para completar uma tarefa. Esse encontro com o forno e a 

tarefa de retirar os pães representam o trabalho e o conhecimento do mundo.  

O trabalho simples, o “colocar a mão na massa”, tem papel relevante na formação 

do caráter de um homem e constitui um bom antídoto contra um estado demoníaco 

de inflação, de híbris (prepotência, orgulho). Acrescentando, o forno cheio de pães 

assados também pode simbolizar a gravidez – especialmente quando está seguindo 

a simbolização da menstruação que já aconteceu quando a menina mancha o fuso 

de sangue. (SALLES, 1998). 

 

A conexão entre forno e útero persiste nos tempos atuais. Na língua inglesa, diz-se que 

uma mulher grávida tem um pãozinho no forno (A bun in the oven). Outro provérbio, “O 

forno logo se esvaziará” (The oven will soon cave in), refere-se a uma mulher que está perto 

de dar a luz. Neumann (2006) fala de um velho provérbio, “O forno é a própria mãe” (The 

oven is the mother). No período Neolítico, o forno de pães era parte essencial dos antigos 

templos europeus e considerado a encarnação da Mãe dos Grãos. O pão obtido destes fornos 

era considerado sagrado e usado como oferendas em rituais que faziam parte dos mistérios 

agrícolas. (GIMBUTAS, 1989). 
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Figura 4. Forno de pães 

 

Simbolicamente, o forno representa a mãe, como um lugar onde a vida se origina. 

Segundo alguns costumes folclóricos, diz-se que “os inválidos e mutilados devem ser levados 

novamente ao forno”. 

O forno, assim como o útero, tem poderes de transformação. Através do forno, a 

matéria-prima, as massas, um feto ou um cadáver, são transformados em elementos em outro 

estágio e, a partir daí, emerge algo novo, como um alimento, uma criança ou uma alma. O 

forno exemplifica um dos mistérios femininos ao mostrar a natureza se transformando em 

cultura. (NEUMMAN, 2006) 

O aspecto de transformação do forno surge como o vaso sagrado de transformação da 

vida, tal como o mistério do útero. Assim, a deusa do forno na mitologia romana e a sua 

celebração, a fornicalia, desempenham um importante papel na relação com o pão comum na 

antiguidade. 

Jung diz que todo arquétipo possui uma variedade incalculável de aspectos, inclusive o 

materno. Alguns deles aparecem na história: a mãe, a avó, a madrasta, a sogra, a bruxa, a 

serpente, o dragão, a deusa, a Virgem, a terra arada, a floresta, o mar, o jardim, a gruta, a 

árvore, a fonte, o poço fundo, a cornucópia, o caldeirão e o forno. (JUNG vol. IX/1 §157). 

No conto, o forno representa o lado da mãe que cria a vida, traz a fertilidade. Além 

disso, o forno está quente e podemos considerar esse calor como a energia psíquica, que 

representa a transformação da menina em mulher. Nesses mistérios primordiais do feminino, 

todos eles inseridos no plano material da natureza, a mulher já se revela como a Senhora da 

Transformação na água, na terra, na relação com os animais e no sangue. 
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O pão na linguagem simbólica representa a substância nutritiva essencial, um 

importante alimento em todas as culturas. O processo de fabricação do pão consagrado a 

partir do ceifar, do malhar e do cozer do cereal foi comparado, na tradição simbólica, à penosa 

vida humana, cujo objetivo era a consagração no céu. Na última ceia, este foi o alimento que 

Jesus Cristo dividiu com seus doze apóstolos antes de ser preso. Este pão da Eucaristia 

simbolizou, a partir de então, o seu corpo, ou seja, sua essência, a metáfora do alimento da 

alma. Na tradição hebraica, o pão está associado com a esperança. O pão sem fermento 

simboliza a purificação e o sacrifício.  

No livro de Jung “Transformações e símbolos da libido”, assim que a libido regride 

para um nível pré-sexual, pode-se esperar que a função da alimentação e seus símbolos, como 

o pão, substituam a função sexual. Jung diz que Freud se referia a isto como regressão para a 

fase oral. Deste modo, a sexualidade é transferida para o nível pré-sexual, no qual a 

alimentação ocupa um papel central. 

Em alemão, as palavras Laib (pão grande de forma arredondada) e Leib (corpo) são 

homônimas. A consciência corporal é adquirida na esfera dos instintos. O instinto natural 

resultaria, mais tarde, na sexualidade. Este simbolismo de nutrição representado pelos pães é 

encontrado nos mistérios de transformação. A menina do conto ainda é uma criança que já 

fareja a sexualidade.  

3.7 A macieira 

Assim como o pão apelou para ser retirado do forno, a macieira também apela para 

que suas maçãs sejam colhidas. Novamente a menina mostra seu senso de responsabilidade e 

disponibilidade para aceitar os desafios de sua jornada. A macieira pede que seja sacudida 

antes de ter as maçãs recolhidas. A menina cumpre exatamente a vontade da árvore, ou seja, o 

pedido que é feito à menina. A sensibilidade e prontidão da menina para executar as tarefas 

mostram suas qualidades positivas, assim como sua motivação e prontidão para seguir seu 

processo de amadurecimento. 

A macieira é significativa na mitologia germânica. A deusa Iduna (em grego Hedone, 

prazer) guarda a macieira e preserva as maçãs, cuja posse lhe confere, e também aos outros 

deuses, a eterna juventude. A deusa da terra, Gaia, presenteou Hera com uma maçã, como 

símbolo da fecundidade referente a seu matrimônio com Zeus. Em Atenas, os recém-casados 

compartilhavam uma maçã ao entrarem no quarto nupcial. Enviar ou lançar maçãs fazia parte 

do cortejo amoroso. Associações eróticas comparam as maçãs com os seios femininos, e o 
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caroço do fruto dividido em dois, com a vulva. A maçã está associada ao sexo, à juventude e à 

fertilidade e em quase toda Europa é um emblema do amor, do casamento e da fertilidade. A 

árvore representa a evolução e as fases do processo de transformação, e seus frutos ou flores 

significam o coroamento da obra. (JUNG, vol.VIII/2 § 460). 

No mito de Dioniso, o deus do vinho da embriaguez, ele é o criador da maçã e a 

oferece de presente à deusa do amor, Afrodite. Em imagens do pecado do casal original –

Adão e Eva – uma serpente tem na boca a maçã tentadora, que é conhecida como a “fruta do 

conhecimento”. 

O simbolismo da árvore representa o processo cíclico de regeneração através das 

estações do ano. Este processo de florescimento e frutificação espelha o que acontece à 

menina, que está renascendo e amadurecendo. 

A maçã é uma fruta que simboliza o amor, a fertilidade a juventude, a longevidade e é 

encontrada em várias tradições de casamentos. Existe a tradição de descascar uma maçã na 

noite de Ano Novo e jogar as cascas no chão por sobre o ombro direito. Dependendo da forma 

como ela cai no chão, é possível saber a primeira letra do primeiro nome do futuro marido. 

Eugen Drewermann e Ingritt Neuhaus, citados por Boschee, K (2009, p.31), chamam a 

atenção para as implicações sazonais do conto. Quando Frau Holle bate sua cama de plumas, 

cai neve no mundo. É a chegada do inverno; o pedido da macieira para que suas maçãs sejam 

colhidas sinaliza a aproximação do outono. E os pães, prontos para serem retirados do forno, 

simbolizam o verão. 

A macieira repleta de frutos pode ser considerada a representação do corpo e da 

sexualidade feminina, que precisam ser aceitos e incorporados pela menina. 

4. ENCONTRO COM FRAU HOLLE  

O velho sabe que caminhos conduzem à meta, e os mostra ao herói.  (JUNG, 2011) 

 

O mais importante de todos os testes e provações que a menina passou foi o tempo que 

viveu na casa de Frau Holle. Antes de encontrá-la, a menina só interagia com sua madrasta 

má e com sua irmã de criação, também uma figura negativa. Frau Holle, que conversa de um 

jeito carinhoso, ensina a ela como arrumar a sua cama de forma que as penas voem e façam 

nevar na terra. Ela também a ensina a realizar outras tarefas domésticas. A menina então 

concorda em trabalhar para ela e cumpre todas as suas obrigações. Esse tempo indeterminado 

de serviços domésticos é o tempo necessário de aprendizagem que a menina precisa para se 

tornar futuramente um membro ativo da sociedade.   
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Viver no reino de Frau Holle é estar sob seu poder. Estar sob seu poder nada mais é 

que estar possuída pelas qualidades maternas positivas, ou seja, da mãe boa, mais conhecida 

pelas crianças como a fada. A fada é uma figura mítica que adquire vida na imaginação das 

crianças, assim como a bruxa. É aquela figura miraculosa, detentora do poder mágico, uma 

figura superior e enigmática de mulher adulta, um ser que se encontra envolvido por milagres, 

magnificência e poder. Elas podem representar a antiga divindade feminina das sociedades 

matriarcais ou a imagem arquetípica da mãe boa. Assim como as fadas e os elfos, Frau Holle 

não possui uma alma cristã, pois é um ser que provém da natureza. Isso significa que ela 

habita nossa própria natureza, o inconsciente, a alma natural. 

As fadas, por serem bem-vindas e bem-vistas, sempre foram consideradas boas 

mestras, isto é, ensinavam o caminho do bem. 

 Jung diz que a fada é uma figura sábia, poderosa, detentora de qualidades 

maravilhosas, coisas que a criança não tem. Ela é um tipo de figura-guia, uma espécie de 

espírito que auxilia. A fada é o psicopompo. Psicopompo é uma palavra que tem origem no 

grego psychopompós, junção de psyché (alma) e pompós (guia). Este guia aparece em 

ocasiões de iniciação e transição. Na mitologia grega, o deus Hermes, além de mensageiro dos 

deuses, era o deus que acompanhava as almas dos mortos, sendo capaz de transitar entre os 

polos de morte e vida.  

Erich Neumann afirma que para a mulher, o vínculo positivo com a Grande Mãe é 

também o pré-requisito psicológico para se tornar mãe, ser fértil e ter um relacionamento 

saudável com o próprio corpo e com a terra. Por outro lado, afastar-se da Grande Mãe leva à 

incapacidade de desenvolver as qualidades maternais e frutíferas de sua natureza feminina e, 

consequentemente, aos sintomas típicos de histeria de afastamento do corpo e, até mesmo, à 

esterilidade.  

Jung, no seu texto O espírito no conto de fadas (vol. IX/1 §384), escreve que jamais 

podemos afirmar com certeza que as figuras espiritiuais sejam moralmente boas. 

Frequentemente elas têm o sinal da ambivalência. Nos mitos e contos de fada, a alma fala de 

si mesma e os arquétipos se revelam em sua combinação natural, como formação, 

transformação, eterna recriação do sentimento eterno. Frequentemente os velhos (as) 

aparecem como imagem arquetípica do espírito. O velho (a) surge quando o herói, ou heroína, 

se encontra numa situação desesperadora e sem saída, da qual só podem salvá-lo uma reflexão 

profunda ou uma ideia feliz, isto é, uma função espiritual ou um automatismo endopsíquico.  
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Na história, a menina conta sempre com ela mesma; Frau Holle somente lhe dá 

conselhos. É a menina que reúne suas forças físicas e espirituais a fim de abrir as portas para 

seu futuro. Na realidade, Frau Holle representa essa concentração de forças morais e físicas 

que se realiza no espaço psíquico inconsciente, quando um pensamento consciente não é 

suficiente. A menina estava apta a receber as ordens de Frau Holle e cumpri-las, e as cumpriu 

diligentemente, no tempo que foi necessário.  

No entanto a intervenção do velho (a), ou melhor, a objetivação espontânea do 

arquétipo, parece igualmente indispensável, uma vez que a vontade consciente por 

si mesma quase nunca é capaz de unificar a personalidade, a ponto de alcançar 

uma extraordinária possibilidade de êxito. Para tanto é necessária – não só no 

conto de fadas, mas na vida em geral – a intervenção objetiva do arquétipo que 

neutraliza a reação puramente emocional através de uma cadeia de confrontações e 

conscientizações internas. Estas conferem clareza no tocante ao quem, onde, como, 

para que, possibilitando assim o conhecimento da situação momentânea e da meta. 

O esclarecimento e o desembaraçar do novelo do destino têm um aspecto 

verdadeiramente mágico, experiência que não é ignorada pelo psicoterapeuta. 

(JUNG, vol.IX/1 § 404) 

 

Além de sua inteligência, sabedoria e conhecimento, o velho (a) se distingue, como já 

vimos, pela posse de qualidades morais: no conto Frau Holle, colocou à prova a capacidade 

moral das meninas e distribuiu as recompensas de acordo com o desempenho de cada uma. A 

figura de Frau Holle é tão superior quanto prestativa, procura conectar de algum modo as 

duas irmãs com a divindade.  

Além do caráter positivo, favorável, numinoso, que aponta para o alto, para a 

superioridade espiritual, os arquétipos também têm uma faceta que aponta para baixo, em 

parte negativa e desfavorável, e em parte ctônica. A imagem arquetípica do espírito não 

constitui nenhuma exceção a essa regra. 

Frau Holle não é somente uma figura de um conto de fadas, mas uma figura que faz 

parte da cultura, para além das páginas impressas. É importante entender que sua origem 

remonta à mitologia, desde o paganismo, quando as tribos germânicas viviam nas regiões 

onde hoje fala-se o alemão. Ela encarna a Mãe Terra, da qual surgimos e para a qual 

retornamos; é a vida, mas também a morte; ela é a mulher ancestral do Ocidente. 

Segundo Joseph Campell, nas sociedades primitivas havia grande reverência à figura 

da Deusa, a Grande Mãe ou Mãe Terra. Isto estava associado, primordialmente, à agricultura 

e às sociedades agrárias, ou seja, havia um vínculo estreito entre a mulher e a terra. A mulher 

dá à luz, assim como da terra se originam as plantas. A mãe e a terra fornecem o alimento 

necessário para a nova vida em formação. Assim, a magia da mãe e a magia da terra são a 

mesma coisa. Relacionam-se. A personificação da energia que dá origem às formas e as 
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alimenta é essencialmente feminina. A Deusa é a figura mítica dominante no mundo agrário 

da antiga Mesopotâmia, do Egito e dos primitivos sistemas de cultura de plantio. Existem 

centenas de variações da Deusa na Europa Neolítica, mas praticamente nada ligado à figura 

masculina. Quando os povos semíticos invadiram o território dos sistemas da Deusa-Mãe, as 

mitologias de orientação masculina se tornaram dominantes e a Deusa-Mãe perdeu sua 

condição de protagonista nos mitos desses locais. A sociedade matriarcal, segundo Campbell, 

já estava extinta por volta de 1.750 a.C. No entanto, a imagem da Deusa nunca desapareceu. 

Ela foi uma figura poderosa na cultura helenística do Mediterrâneo, retornou como a figura da 

Virgem, na tradição da Igreja Católica e foi homenageada em esplêndidas catedrais francesas 

nos séculos XII e XIII, todas chamadas Notre-Dame. Devemos lembrar que esses motivos e 

temas eram controlados por homens – sacerdotes, bispos –, os quais excluíam as mulheres. 

 A hipótese matriarcal surgiu em 1861, quando o suíço Johann Jakob Bachofen sugeriu 

a existência de sociedades matriarcais nas fases mais primitivas da história da humanidade. 

Bachofen foi o precusor dos estudos sobre o matriarcado. Suas idéias influenciaram 

fortemente antropólogos e arqueólogos do final do século XIX e começo do século XX. Ele 

assinala esta forma de organização como uma etapa importante dentro da história da vida em 

comunidades, que desenvolveu uma cultura centrada no culto do feminino, entendendo este 

como uma visão de mundo onde a capacidade de fecundação e geração de seres humanos é 

uma necessidade essencial para a perpetuação da espécie. O princípio feminino em uma 

comunidade matriarcal não significa a obtenção do poder ou organização política 

exclusivamente dos membros do sexo feminino. Neste período, os homens passam a maior 

parte do tempo fora da comunidade, mas fazem parte também dos ritos que permitem a 

coesão do grupo. Este princípio feminino, através da representação simbólica e inconsciente, é 

venerado devido à sua associação com a extraordinária capacidade de procriação da mulher. 

“Sociedade matriarcal” é um termo aplicado às formas ginecocráticas de sociedade, 

nas quais o papel de liderança e poder é exercido preferencialmente pelas mulheres e 

especialmente pelas mães de uma comunidade. A etimologia de matriarca deriva do grego 

mater (mãe) e archein (reinar, governar). Apesar de fontes arqueológicas confirmarem 

amplamente a existência de divindades femininas, a realidade de uma sociedade matriarcal é 

por vezes contestada. 

Quando os pesquisadores da chamada Era do Gelo (40.000 – 10.000 a.C.) 

desencavaram grande quantidade de estátuas femininas conhecidas, como por exemplo, a 

Vênus de Willendorf, descoberta em 1908 na Áustria, eles foram rápidos em identificá-las 
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como representações de Deusas Mãe. Uma Deusa Mãe é uma deusa por vezes associada à 

Mãe Terra. É representada como uma deusa geradora da vida, da natureza, das águas, da 

fertilidade e da agricultura. Geralmente é generosa, mas também pode ser a terrível 

personificação da terra. O seu culto remonta ao início da história humana. Alguns sugerem 

que a corpulência da Vênus de Willendorf representa um elevado estatuto social numa 

sociedade caçadora-coletora e que, além da possível referência à fertilidade, a imagem podia 

ser também um símbolo de segurança, sucesso, bem-estar e proteção. Para os antigos que 

viviam dependentes da agricultura e dos ciclos da natureza, a fertilidade proveniente da 

natureza era a ideia mais imediata da divindade generosa que fornecia frutos, e a fertilidade é, 

portanto, associada à divindade. 

 

Figura 5 – Vênus de Willendorf 

 

Fonte: Museu de História Natural de Viena 

 

Em 1901, o arqueólogo britânico Sir Arthur Evans descobriu a Civilização Minóica, 

que teve seu auge na Grécia entre os séculos 27 e 11 a.C., e afirmou tratar-se de uma 

sociedade matriarcal. 

A civilização minóica existiu em Creta e seus primeiros sinais remontam de 5.000 a.c.. 

Esses pré-helênicos criaram uma civilização cujas características foram o “amor pela vida e 

pela natureza”. Ao que tudo indica, a religião era inicialmente matriarcal. Tal teoria baseia-se 

na abundância de divindades femininas em detrimento das masculinas. (KERÉNY, 2002). 

Kerény (2002) cita os estudos de Nikolaos Platon sobre a arte minóica, e mostra que este 

espírito voltado para a vida e natureza é ligado a uma divindade particular: a Grande Mãe. Ela 

pode tomar diversas formas. A Deusa-mãe é representada no cume de uma montanha entre 
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leões, outras vezes aparecendo como uma deusa das árvores ou uma deusa com cobras, 

pombas e papoulas. Em Cnossos existem mais de 300 cavernas calcárias. Numa caverna em 

especial, a Ilitia nas proximidades de Amnisios era o lugar do culto de uma deusa que presidia 

aos nascimentos e, ao que parece regia tudo quanto tinha ligação com o mundo das mulheres. 

Dois encerros redondos foram construídos na caverna, um lugar de culto dessa deusa e um 

sítio dedicado à origem da vida. A deusa minóica não era outra senão Réia (KERÉNY, 2002). 

Os minóicos erigiram santuários em locais naturais (fontes, cavernas, montanhas) e também 

em palácios. As deusas seriam representações da Deusa-mãe, ligadas a fertilidade, proteção 

dos animais, da família, da colheita, etc.  

Para explicar mais exatamente o que isso seria, foram surgindo mais especulações: 

além da descendência matrilinear nesses povos, as mulheres ocupariam os postos de liderança 

e até os bens herdados seriam passados de mãe para filha. Em 1958, foi descoberto na Turquia 

um imenso povoado do período neolítico (8.000-5.000 a.C.). Batizado de Çatalhöyük, era 

uma cidade que abrigava oito mil moradores em duas mil casas, construídas umas sobre as 

outras, numa área de 26 acres. 

Quando o descobriu, o arqueólogo inglês James Mellaart estava bem familiarizado 

com a idéia de matriarcado ancestral. Por isso, ao encontrar em suas escavações estátuas 

mostrando poderosas figuras femininas, ele não hesitou em identificá-las como representações 

de deusas e sugeriu que a base da estrutura social em Çatalhöyük era matriarcal. 

As descobertas de Mellaart, divulgadas nos anos 1960, chamaram a atenção de Marija 

Gimbutas, uma arqueóloga lituana residente nos Estados Unidos. Gimbutas estudou os 

artefatos produzidos numa extensa área, que abrangia a Rússia, a Itália, a Turquia e a Grécia. 

O que ela chamou de Velha Europa, se referindo à Europa Neolítica. Durante este período, 

que compreende o período do séc. VII ao III AC, as comunidades agrárias se instalaram e 

houve um grande crescimento da população. Desenvolveu-se também ricas e sofisticadas 

expressões artísticas, e um sistema simbólico complexo em torno do culto da deusa em seus 

vários aspectos. Ela defendia a tese de que todas essas sociedades compartilhavam uma 

mesma matriz cultural. O ponto central dessa cultura era o culto a uma deusa que simbolizava 

a natureza, cujas raízes antiquíssimas remontariam ao Paleolítico. Seu modo de vida, que ela 

chamava de matrifocal, seria agrária e não-violento. 

Gimbutas (1991) afirma que a divindade primordial para o Paleolítico e o Neolítico 

era do sexo feminino, refletindo a soberania da maternidade. Na verdade, não há imagens 

(esculturas) encontradas de um Deus Pai em todos os registros pré-históricos. Não existem 



46 

 

 

deuses masculinos associados à vida, ao nascimento e à morte em todo Paleolítico e Neolítico. 

A religião da Deusa reflete a matrilinearidade, e a ordem social endogamica. A Deusa era a 

própria natureza e seu mistério de gerar e destruir a vida. Isto não que dizer necessariamente 

de um “matriarcado”, porque implicaria em “regras” como numa sociedade patriarcal. A 

tradição matrifocal enfatizava as tecnologias que ajudavam a nutrir e manter a vida das 

pessoas nas comunidades agrícolas, em contraste com a androcracia que tem o foco na 

dominação, no poder e na fabricação de armas.  

O mito do matriarcado primitivo é muito criticado atualmente por especialistas em arte 

pré-histórica, arqueólogos e antropólogos, que não acreditam que a mulher tenha tido um 

status especial ou um papel social com grandes distinções.  

Essa discussão científica sobre a existência ou não de uma sociedade matriarcal não é 

o mais relevante para a Psicologia Analítica. O matriarcado é visto como um mito que se 

manifesta e é percebido pela consciência, é a manifestação de uma imagem arquetípica 

através de uma religião que tem a Deusa Mãe como a suprema divindade. 

Neumann esclarece a estrutura do arquétipo da Grande Mãe: 

Quando a psicologia analítica se refere à imagem primordial ou arquétipo da 

“Grande Mãe”, não se refere à existência de uma imagem concreta existindo com 

tempo e espaço, mas a uma imagem interior em operação na psique humana. A 

expressão simbólica desse fenômeno psíquico são as figuras e as imagens da 

Grande Deusa, reproduzidas nas criações artísticas e nos mitos da humanidade... O 

aparecimento desse arquétipo, assim como seu efeito, podem ser observados ao 

longo de toda história da humanidade, porquanto estão presentes nos rituais, nos 

mitos, e nos símbolos desde os primórdios do homem, e igualmente nos sonhos, nas 

fantasias e nas realizações criativas de indivíduos enfermos e sadios de nosso 

tempo. (NEUMANN, 2006). 

 Neumann (2008) emprega o símbolo do Uróboro para construir uma história da 

evolução da consciência. Ele utiliza o simbolismo matriarcal como expressão conceitual de 

suas descobertas. O símbolo do Uróboro é uma cobra circular, o dragão primal, que morde 

sua própria cauda. 

Na América do Sul, a deusa da terra fértil era Pachamama e seu culto foi adaptado 

para o da Virgem Maria durante o período colonial. Pachamama, que significa Mãe do 

Mundo, é a Grande Mãe do povo boliviano, peruano e andino. É representada como uma 

mulher morena, de cabelos longos e negros, alegre, mas às vezes pensativa, com formas 

voluptuosas e, algumas vezes, anciã. Ela é provedora de todos os alimentos, nutridora e 

protetora de seus filhos. 
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 A agricultura existia nos Andes desde o séc. 3 a.C. e incluía avançadas técnicas de 

irrigação, seleção e adaptação de diversas espécies de vegetais, em função dos fatores 

geográficos e climáticos. A religião praticada pelas tribos andinas, antes de sua conquista 

pelos Incas, refletia sua permanente observação e conexão com as forças da natureza e os 

ciclos das estações. Até hoje, somente as mulheres andinas, fazem o trabalho de separação e 

seleção das sementes de milho que serão plantadas no próximo ano. Esse saber é de domínio 

delas e o milho é a base da alimentação desses povos. Pachamama também tem seu lado 

sombrio quando está triste ou nervosa e o demostra através de terremotos, enchentes e grandes 

desastres. Para evitar sua ira, as pessoas, antes de comer, colocam um pouco de alimento no 

chão pedindo ou agradecendo a fartura da colheita. Até hoje, nos lugares mais isolados da 

Bolívia, Peru e Equador, são realizados rituais e oferendas tradicionais para agradecer a 

Pachamama pela saúde, trabalho, bens e prosperidade. Acredita-se que ela também tem fome 

e que precisa ser alimentada antes de lhe ser pedido qualquer favor. As oferendas, às vezes, 

são queimadas, junto com resina de copal, para que a fumaça leve as orações para todos os 

cantos da terra.  

Segundo Brandão (2010), Réia, na mitologia grega, talvez seja um epíteto da terra: 

ampla, larga, cheia. Trata-se, em todo caso, de uma divindade minóica, de uma Grande Mãe 

cretense. Na época romana, Réia, antiga divindade da Terra, acabou fundindo-se com Cibele. 

Reia simboliza a energia escondida no seio da Terra. Gerou os deuses dos quatro elementos. É 

a fonte primordial ctônica de toda a fecundidade. Se pouco se conhece do culto cretense, 

menos ainda se sabe de seu Panteão. Todavia, uma coisa é certa: a religião cretense estava 

centrada no feminino, representado pela Grande Mãe, cujas hipóstases principais, em Creta, 

foram Réia e a Deusa das Serpentes.  

O Culto de Cibele, deusa originária da Frígia, foi introduzido em Roma. Era designada 

a reencarnação de Réia. Representava-se Cibele com os traços e o garbo de uma mulher 

robusta, com uma coroa de carvalho, árvore que havia alimentado os primeiros homens. As 

torres sobre sua cabeça representam as cidades que estão sob sua proteção, e a chave que está 

em sua mão indica os tesouros que o seio da terra esconde no inverno e oferece no estio. É 

conduzida num carro puxado por leões. 

No século XIX, foram feitos vários estudos comparando Frau Holle às deusas vikings 

Frigga (Frija, Frigg, Frick) e Freia (Freyja). Ela também foi chamada de esposa de Wodan. 

Novos estudiosos veem agora uma semelhança mais evidente entre Frau Holle e a deusa da 

terra Nerthus (Hertha).  
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Na Rússia, a personagem equivalente a Frau Holle nos contos de fada é Baba Yaga, 

com dentes ou nariz de ferro, cavalgando um javali ou voando em um pilão e aparecendo nos 

solstícios. Apesar de sua demonização pela Igreja Cristã, o uso de suas máscaras em ritos 

femininos da Ucrânia persistiu até o século XIX, bem como a tradição das colheitas de ervas 

sagradas e as fogueiras de purificação a ela destinadas. Na Eslovênia, sua equivalente era 

Perchta Baba, que aparecia rodeada de águias e serpentes – símbolos do mundo superior e 

inferior – e anunciava a morte de alguém, sobrevoando sua casa por três vezes, à semelhança 

das Banshee celtas, espíritos femininos de anciãs cujo choro anunciava a morte de seus 

familiares. 

Na língua tupi, Yacy era a própria Mãe Natureza, seu nome sendo composto de Ya 

(Senhora) e Cy (Mãe), a Senhora Mãe, fonte de tudo, manifestada nos atributos da Lua, da 

água, da natureza, das mulheres e das fêmeas. Tudo que existe foi gerado por uma mãe que 

cuida de sua preservação, do nascimento até a morte. Sem Yacy, não há nem perdura a vida, 

pois ela é a Mãe Natureza, o princípio gerador e nutridor da vida. As tribos indígenas 

acreditavam que as mães geravam seus filhos sozinhas, sem a necessidade de participação do 

homem. Em alguns mitos e lendas, as virgens eram fecundadas por energias numinosas em 

forma de animais, como serpentes, pássaros, botos ou por forças da natureza, como a chuva, o 

vento e os raios, além de seres ancestrais e divindades. 

Existe também o mito amazônico da Boiúna, a Cobra Grande, Mãe Ancestral, dona 

das águas dos rios e dos mistérios da noite. Apresentada como um monstro terrível que vive 

escondido nas águas escuras do fundo do rio e ataca embarcações e pescadores, a Boiúna, ou 

Cobra Maria, é, na verdade, a face escura da Deusa Mãe terrível, a ceifadora, que tanto gera a 

vida no lodo, como traz a morte, no eterno ciclo da criação, destruição, decomposição e 

transformação. 

Na mitologia germânica pré-cristã, Hulda (Holda, Holla, Holle) foi encarada como 

uma deidade beneficente e caridosa, padroeira e guardiã de todas as donzelas. Era conhecida 

como a deusa do casamento e vista como uma forma mais suave de morte e transformação. O 

folclore germânico usa todos esses nomes para Holle, denotando uma deusa única, aquela que 

governa o tempo: a neve, o sol, e chuva. Ela é a matrona sobrenatural, está associada ao 

inverno, às bruxas, à caça selvagem, ao parto e à fiação.  Holle está relacionada também à 

figura germânica de Perchta (Berchta, que se tornou Frau Bertha). Ela mora no fundo de um 

poço e primeiro ensinou a arte de fazer roupa de linho. Holle é a deusa que acolhe as crianças 

que morrem e também é conhecida como Darth Grossmutter, a Avó das Trevas, e Frau 
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Weisse, a Dama Branca, personagens mais associados com os contos de fadas de Grimm. Sua 

conexão com o mundo espiritual através da magia da fiação e tecelagem associou-a com a 

feitiçaria do foclore alemão católico, transformando essas deusas em bruxas. A lenda em si, 

como foi transmitida pelos Irmãos Grimm e se origina de tradições orais da região central da 

Alemanha, que é hoje conhecida como Hesse.  

Podemos observar que Frau Holle unifica os aspectos da luz e da sombra divinos. 

Quando observamos os deuses dos panteões gregos e egípicios, verificamos que os deuses da 

luz estão separados dos deuses das trevas, deuses do mundo superior (Olimpo) e deuses do 

submundo infernal (ctônico). Frau Holle une os dois aspectos; premia e pune; é boa e 

benevolente, mas tem dentes grandes e afiados, mostrando que pode ser muito agressiva e 

destrutiva. Todas essas características fazem de Frau Holle um personagem único, pois no 

panteão dos deuses germânicos, a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos geralmente 

não é muito clara.  

Na região de Hesse, existe uma faixa de colinas chamada Meissner Gerbirg, e nessas 

colinas existem vários locais associados a antigas magias. Em um desses locais, há um 

pequeno lago, chamado de Frau Hollenteich ou “Lago de Frau Holle”. (GardenStone, 2002-

2011). 

Os habitantes das colinas de Meissner contam muitas histórias sobre este holle, ou 

espírito, algumas boas, outras más. Eles contam que Frau Holle faz as mulheres descerem ao 

fundo de sua fonte para que se tornem saudáveis e capazes de gerarem bebês. As mulheres 

jovens, às vezes, se banham nos lagos gelados dos Alpes, na esperança de se tornarem mães 

saudáveis e férteis. (GardenStone, 2002-2011) 

Enquanto Frau Holle é geralmente descrita como solteira e sem filhos, ela é a 

protetora das crianças, um espírito que balançaria o berço de uma criança quando sua 

enfermeira adormecesse. Diz-se possuir uma piscina sagrada, por meio da qual as almas das 

crianças recém-nascidas entram no mundo. Ela tem um jardim maravilhoso no fundo de seu 

lago e fornece frutas e flores de lá, assim como bolos e tortas, para as pessoas que a 

encontram e sabem como agradá-la. 
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Figura 6. A lagoa de Meissner com a escultura de Frau Holle 

 

Fonte: GardenStone, Germany 

 

O conto se origina da região montanhosa de Meissner, onde é a casa de Frau Holle, e 

até hoje neo-pagãos ainda acreditam que ela vive lá.  

Não existe um consenso sobre o nome usado na tradução de Frau Holle para a língua 

portuguesa.Várias interpretações e adaptações são usadas: “A Senhora Holle”, “Dona Flocos 

de Neve”,“ Dona Ôla”, “Mãe Hilda”, “Mãe Hulda”, “Mãe da Neve”. A origem exata de Frau 

Holle ou Frau Hulda é difícil de traçar. Alguns autores dizem que a personagem teve sua 

origem na mitologia nórdica, onde ela está associada a uma série de divindades da antiguidade 

germânica. Segundo o autor GardenStone (2011), estudioso das deusas germânicas, ele 

prefere o nome original - Holle - Hulda o remete à mitologia escandinava, a qual segundo ele, 

Frau Holle não pertence. Para este mesmo autor, ela tem suas raízes na região oeste da 

Alemanha e não origem nórdica. Em alemão existe uma ligação etimológica entre o nome 

Holle e o nome Hel (deusa germânica da morte). 

 Anna Altmann (2006) escreve que Holle é um espírito e, na Alemanha, Frau Holle é 

um espírito bem conhecido. A palavra alemã “Frau” significa “mulher” ou “esposa” e é um 

título de respeito usado ao se dirigir a uma mulher. O equivalente em portugês seria 

“senhora”. Algumas traduções inglesas do conto de Frau Holle usam Mother Holle ao invés 

de Frau Holle, mas isto se mostra mais carinhoso do que Frau Holle realmente é. 

Frau Holle é extremamente organizada e uma dona-de-casa exigente. Ela pune 

fiandeiras preguiçosas sujando a lã em suas rocas, embaraçando suas linhas, ateando fogo a 

seu linho, quebrando seus fusos e desmanchando o que está malfeito. Por outro lado, as 

fiandeiras diligentes são presenteadas com fusos novos e, algumas vezes, Frau Holle faz o 

trabalho para elas durante a noite. As preguiçosas podem acordar e ver que seus cobertores 



51 

 

 

foram jogados ao chão, ou elas mesmas estão nuas no chão de pedra fria. As diligentes, por 

outro lado, acordam cedo para buscar água em baldes recém lavados e podem encontrar 

moedas de um centavo no fundo do balde, depois de esvaziado. 

Frau Holle é madrinha de todas as tarefas domésticas das mulheres, mas nenhuma tão 

importante como a fiação, uma atividade com fortes conotações mágicas e conexões com o 

outro mundo. Ela ensina a arte de fazer roupa de linho, regula o cultivo, bem como a fiação de 

linho, e em muitos aspectos é semelhante à deusa Frigga, da mitologia nórdica, que regula a 

fiação de lã.  

Frigga é a Deusa Mãe da dinastia de Aesir. Esposa de Odin e madrasta de Thor, é a 

deusa da fertilidade, do amor e da união. É também a protetora da família, das mães e das 

donas-de-casa e símbolo da doçura. Acreditava-se que era detentora de uma enorme 

sabedoria, conhecendo o destino dos homens, sem, no entanto, o revelar. É representada como 

uma mulher alta e majestosa vestida de penas de falcão e gavião, trazendo um molho de 

chaves no cinturão. 

Figura 7: Deusa Frigga 

 

Fonte: http://sagrado-feminino.blogspot.com.br/2009/12/firgga-grande-deusa-nordica.htm 

Festivais acontecem em homenagem a Frau Holle em várias partes da Alemanha, 

geralmente na véspera de Natal ou Noite de Reis, e, durante essa época, há, muitas vezes, 

proibições de fiar. Na Suábia, todo trabalho de fiação deve ser concluído até a véspera de 

Natal, e nenhum trabalho novo deve iniciado até o final do dia de Reis. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spinning_(textiles)
http://en.wikipedia.org/wiki/Linen
http://en.wikipedia.org/wiki/Flax
http://en.wikipedia.org/wiki/Wool
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aesir
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thor
http://sagrado-feminino.blogspot.com.br/2009/12/firgga-grande-deusa-nordica.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Eve
http://en.wikipedia.org/wiki/Twelfth_Night_(holiday)
http://en.wikipedia.org/wiki/Swabia
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Além de reger as tarefas domésticas, Frau Holle também está fortemente associada 

aos animais selvagens e lugares remotos. O Festival de Frau Holle acontece no inverno, 

época em que os seres humanos se retiram por causa do frio. Ela personifica o tempo que 

transforma a terra. É dito que o nevoeiro é a fumaça de seu fogão e o trovão é ouvido quando 

ela está fiando o linho nas suas bobinas. Aparece tradicionalmente em alguma dessas formas: 

uma mulher velha de dentes grandes e pontudos, de nariz torto, como um ser invisível, cujo 

único sinal é um barulho sinistro que faz ao correr, ou como um sino tocando no fundo do 

lago.  

Na antiga Alemanha, a Senhora Saelde, ou Selga, – considerada uma deusa do destino 

por ter uma roda de fiar e uma cornucópia – sobrevoava o céu nas Doze Noites. As Doze 

Noites representam o período entre o Natal e o dia de Reis (06 de janeiro). O dia 6 de janeiro 

é uma das festas mais solenes celebradas pela Igreja Católica. Comemora-se a visita dos três 

reis magos, vindos do longíquo Oriente, para adorar a Epifania do Senhor, ou seja, o 

nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. A tradição 

pagã na Itália também festeja o dia da Befana, nome este originado de uma alteração da 

Epifania para Bifanìa e Befanìa. O símbolo dessa celebração é a figura de uma simpática 

velhinha que visita as casas na noite do dia 5 para o dia 6 de janeiro, levando doces e 

presentes às crianças bem-comportadas e uma varinha e pedaços de carvão, que, na verdade, é 

um doce em forma e cor de carvão, para as desobedientes. Para isso, os pequenos devem 

deixar um pé de meia vazio na véspera da Epifania para que a Befana coloque dentro as 

prendas. Ela vem das montanhas voando em uma vassoura e desce pela chaminé. Na Sicília, a 

memória da Befana permanece na figura e nos costumes de La Strega, que é a bruxa (em 

italiano), ou La Vecchia, que é a velha (em italiano).  

São várias as origens da Befana. Algumas remetem à tradição agrária pré-cristã, 

relativas ao ano que termina e daí a figura de uma velhinha para representar o ano velho.  

Na tradição cristã, a Befana seria uma velhinha a quem os Reis Magos pediram informações, 

sem sucesso, para encontrar o caminho que os levaria a Belém. Arrependida de não os ter 

acompanhado, a senhora preparou uma cesta e saiu entregando doces para cada criança que 

encontrava, na esperança que um deles fosse o Menino Jesus.  
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Figura 8. La festa della Befana  

 

 

Fonte: Jornal La Republicca, cidade de Bari, Itália 

http://bari.repubblica.it/cronaca/2011/01/06/foto/la_befana_in_piazza_ferrarese-10906432/1/ 

A igreja cristã proibiu o culto e as oferendas das deusas anciãs – consideradas bruxas 

nocivas e perigosas para a alma cristã – assim como as danças nos campos para ativar a 

fertilidade da terra, divulgando apenas os aspectos “demoníacos” destes costumes. 

Podemos perceber em todas as lendas pagãs, bem como nos contos de fadas, a 

presença poderosa da imagem arquetípica da Deusa Anciã, Senhora dos ciclos, transições e 

transmutações, cujos significados e atributos não eram ignorados ou distorcidos, mas 

conhecidos e reverenciados com sabedoria e aceitação das leis inexoráveis da vida e da morte, 

seguidas de renovação e renascimento. 

Em algumas histórias, Frau Holle se mostra como uma jovem donzela brilhante 

vestida de branco no meio do seu lago.  Suas roupas lembram o branco reluzente de um manto 

de neve fresca.  Por causa de sua cor e frieza, a neve era originalmente símbolo da pureza e 

castidade virginais e, por isso, símbolo de Maria, o que ocasionou a veneração de “Maria na 

Neve”, Maria della Neve, Madonna della Neve, Notre Dame aux Neiges e a construção, 

alusiva a isso, de inúmeras igrejas e capelas em muitos países da Europa, sobretudo nos 

altiplanos dos Alpes. Existem estudos que propõem a reflexão: Seria Frau Holle a Virgem 

Maria? 

 

 

 

 

 

http://bari.repubblica.it/cronaca/2011/01/06/foto/la_befana_in_piazza_ferrarese-10906432/1/
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Figura 9. Madonna della Neve, Antonello Gagini, 1529 

 

Fonte: Santuário Santa Lucia del  Mela, Messina, Itália. 

 

 4.1 O Portão 

Após completar obedientemente todas as tarefas e desafios colocados a ela por Frau 

Holle, a moça diz que está com saudades de casa. Frau Holle acha isso muito bom, o que 

pode ser interpretado como um reconhecimento pelos bons serviços prestados e seu 

contentamento diante das tarefas realizadas pela moça. Ela agora está pronta para ir embora e 

aplicar na vida real o que aprendeu enquanto esteve no reino da velha senhora.  

No processo de desenvolvimento, é preciso se separar da imagem arquetípica da 

Grande Mãe, porque ela representa o mundo originário e pode impedir a constituição da 

identidade psicológica própria. 

O arquétipo é “fascinante” para a consciência e a sua dinâmica é extraordinariamente 

superior a esta, podendo o ego ser facilmente dominado. Melo (2008) menciona o termo 

“fascinante” se referindo ao conceito criado por Rudolf Otto para análise do sagrado. Otto 

descreve o sagrado como mysterium tremendum et fascinans. O sentimento do numinoso é o 

efeito produzido na psique pelo contato com o numem, isto é, com o objeto numinoso. O 

numinoso, portanto, assume dois aspectos que o caracterizam de modo inequívoco: o aspecto 

de mysterium tremendum e o aspecto de mysterium fascinans. O primeiro constitui o aspecto 

repulsivo do numinoso, enquanto o segundo representa o seu aspecto atrativo ou fascinante.  

 A decisão da menina de continuar morando para sempre com Frau Holle, sem nunca 

querer voltar para casa, teria sido a sua perdição, neste caso ela seria dominada pelo aspecto 
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atrativo “fascinante” do arquétipo. Poderia ter ficado identificada com o arquétipo, tornar-se 

indiferenciada e possivelmente permanecer num estado de inflação psíquica. Jung fala 

explicitamente dessa ideia da possessão do Eu pelo arquétipo. Ele interpreta tal condição 

como perigosa, mas essencial para a constituição, através do processo de individuação, de 

uma das formas fundamentais da existência, mas ainda não reconhecidas pelo Eu. O tema da 

possessão do Eu pelo arquétipo é tratado ao longo de toda sua obra, especficamente no vol. 

VII/2 , OC “O Eu e o inconciente”. 

Frau Holle somente abriu o portão por ter a “chave” ou a “senha” e, como guardiã, ela 

permite que passe pelo portão e receba o banho, ou “chuva” de ouro, quem se submeteu e 

cumpriu os testes. Os portões são também símbolos de iniciação. Normalmente, pode haver 

uma série de portas ou mundos a serem negociados, cada uma levando a uma maior sabedoria, 

antes que o último estado de felicidade seja alcançado. Os portões são locais de passagem 

entre dois estados, dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido, a luz e as trevas, o 

tesouro e a pobreza extrema. Abrem-se para um mistério. Têm valor dinâmico, psicológico; 

não somente indicam uma passagem, mas convidam a atravessá-la. 

Existem muitos símbolos de transição, mas o portão, ou a porta, é uma imagem 

arquetípica que representa a entrada para outro mundo. Este outro mundo pode ser um quarto, 

uma cidade, um castelo, ou uma posição social; pode representar também um outro estado de 

ser, que pode ser tanto celestial como infernal. Um portão ou portal pode nos levar ao paraíso 

ou à prisão. Passar através de um portão é cruzar o limiar do conhecido em direção ao 

desconhecido. 

Existem muitos exemplos, nas religiões, de Paraíso e Inferno sendo adentrados através 

de portões. No Judaísmo, existe a crença de haver um portão para o Jardim do Éden, que é o 

símbolo do Paraíso, e 40 mil para o inferno. Isso mostra o quanto é difícil encontrar a entrada 

para o Paraíso. 

 No Cristianismo, Jesus representa a entrada para a salvação, como pode ser percebido 

na parábola “Porta das Ovelhas”, em Jesus é o único caminho: “Na verdade, na verdade, vos 

digo: Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, 

mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta: se alguém entra por mim, será salvo; poderá 

entrar e sair e achará pastagens” (João 10, 7-10). 

Na tradição islâmica, diferentes níveis de paraíso são alcançados através de uma série 

de portões. Para alcançar cada nível, é preciso subir 100 degraus até atingir o sétimo céu. 

Existe um ensinamento que diz que a chave para alcançar estes portões segue três princípios: 
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a proclamação da unicidade de Deus (Allah), a obediência a Deus e a abstenção de praticar o 

mal. 

Na tradição dos santuários xintoístas no Japão, e não em templos budistas, temos o 

Tori. Estes portões, perpetuamente abertos, têm o propósito de simbolizar a transição do 

mundano para o sagrado.  

Na tradição chinesa, uma porta aberta é ativa, ou yang, e uma porta fechada é passiva, 

ou yin. A abertura e o fechamento de uma porta representam a dança cósmica entre o yin e o 

yang. No Taoísmo, a abertura e o fechamento das “Portas do Paraíso” estão relacionados com 

a respiração humana; segurar a respiração equivale a fechar as portas, e expirar significa a 

abertura delas. 

Algumas vezes, os portões são usados como símbolos da vitória e do poder, 

temporário ou espiritual, como o “Arco do Triunfo” em Paris, contruído por Napoleão em 

antecipação de uma vitória que nunca aconteceu. O portão de Isthar, na antiga Babilônia, hoje 

Iraque, foi construído para glorificar a Deusa-Mãe Isthar e a grande cidade da Babilônia.  

Conhecido como deus das transições e das passagens, Jano (ou Janus) é um dos deuses 

mais antigos de Roma. Marcando a evolução do passado ao futuro, de um estado a outro, de 

uma visão a outra, de um universo a outro, é o deus das portas. O primeiro mês do ano lhe foi 

consagrado: janeiro, Janua, Januaris, a porta do ano. Também o primeiro dia do mês foi 

consagrado ao deus. Janus rege todos os nascimentos, os dos deuses, os dos homens e os de 

suas ações.  Guardião das Portas, que ele abre e fecha, tem por atributo a varinha do porteiro e 

a chave. Seu rosto duplo significa que ele vela tanto as entradas como as saídas, que olha o 

interior e o exterior, à direita e à esquerda, para o alto e para baixo, para a frente e para trás, o 

pró e o contra. Seus santuários são, sobretudo, arcos, como as portas e as galerias. 

 

Figura 10. Deus Janus, guardião das portas com a chave e a varinha do porteiro. 
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4.2 O Banho de Ouro – Renovatio 

Quando a atenção se volta para o inconsciente, então o inconsciente também libera 

seus conteúdos, os quais, por seu turno, à semelhança de uma fonte viva, fecundam a 

consciência. (JUNG, 2011) 

 

A moça está pronta para aplicar na vida real tudo que aprendeu no reino de Frau Holle 

e, para facilitar seu retorno à sociedade, ela é recompensada com uma chuva de ouro. O ouro, 

tanto o metal, quanto a sua cor, aparecem em diversos contos de fadas, sempre simbolizando 

qualidades positivas. Este é um sinal de que a menina completou todas as tarefas que lhe 

foram dadas por Frau Holle. Ela amadureceu. 

O ouro é conhecido como metal nobre, o mais perfeito dos metais, o que significa, na 

verdade, uma valoração “moral” do material, presente também nas doutrinas alquímicas, 

sempre interessadas no problema da purificação. Este material luminoso e não sujeito à 

oxidação é associado, em quase todas as culturas, ao Sol. Possui caráter ígneo e real, até 

mesmo divino. Em certos países, acredita-se que a carne dos deuses seja feita de ouro. Os 

ícones de Buda têm a cor dourada, o signo da iluminação e da perfeição absoluta. Essa cor 

representa a luz celeste. O ouro tem a qualidade de ser eterno. Colocado no fogo, não se 

modifica mais. 

Entre os Astecas, o ouro é associado à pele nova da terra no começo da estação das 

chuvas, antes que ela volte a verdejar. É um símbolo da renovação periódica da natureza. Por 

essa razão, Xipe Totec, Nosso Senhor Esfolado, divindade da chuva, da primavera e da 

renovação, é igualmente o deus dos ourives. As vítimas oferecidas a esse deus sanguinário 

eram esfoladas, e os sacerdotes cobriam-se com sua pele, tingida de amarelo como a folha de 

ouro. 

O banho de ouro que a menina recebe de Frau Holle ao passar pelo portão marca uma 

nova etapa de sua vida. Podemos dizer que ocorre um renascimento. Jung trata do conceito de 

renascimento e diz que ele comporta vários aspectos, ressaltando cinco: metempsicose 

(transmigração da alma), reencarnação, ressurreição, renascimento (renovatio) e participação 

no processo de transformação (por exemplo, transubstanciação). A passagem do banho de 

ouro neste conto se encaixa na quarta forma: o renascimento sensu strictiori. Em outras 

palavras, o renascimento durante a vida individual. A palavra inglesa rebirth é o equivalente 

exato da palavra alemã Wiedergeburt (renascimento). Essa palavra possui uma conotação que 

indica a ideia de renovatio, da renovação ou mesmo do aperfeiçoamento por meios mágicos. 

O renascimento pode ser uma renovatio sem modificação do ser, na medida em que 

a personalidade renovada não é alterada em sua essência, mas apenas em suas 

funções, partes da personalidade que podem ser curadas, fortalecidas ou 
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melhoradas. Estados de doença corporal também podem ser curados através de 

cerimônias de renascimento. (JUNG, vol. IX/1 § 203 p.120) 

 

Sobre a “psicologia do renascimento”, Jung discorre que não é um processo de algum 

modo observável nem palpável. Não podemos medi-lo, pesá-lo ou fotografá-lo; ele escapa 

totalmente aos nossos sentidos, é invisível, apesar de ser uma realidade. Lidamos com uma 

realidade puramente psíquica e devemos nos contentar com isso, pois esta realidade só nos é 

transmitida indiretamente através de relatos. 

A ideia de renascimento (renovatio) é uma das proposições mais primárias da 

humanidade. Esse tipo de proposição se baseia naquilo que Jung denominou de arquétipo. O 

renascimento, no conto, não segue a definição metafísica de transcendência da vida, é uma 

vivência de transformação, da própria transformação da menina. Jung aprofunda seu estudo 

descrevendo algumas formas de transformação subjetiva da personalidade nas obras 

completas, vol. IX/1, cap. V, pág. 117, “Sobre o renascimento.” Entre as várias formas de 

transformação descritas por ele, duas podem explicar o que aconteceu à menina. A primeira é 

a transformação no sentido da ampliação: a personalidade, no início, é raramente aquilo que 

será mais tarde. Por isso, existe, pelo menos na primeira metade da vida, a possibilidade da 

ampliação ou modificação da mesma. Ela pode ocorrer por influência exterior, através de 

novos conteúdos vitais que afluem e são assimilados. Neste caminho, pode-se fazer a 

experiência de um acréscimo essencial da personalidade. A ampliação não vem só 

experiências externas, o que poderia causar empobrecimento interior. Assim, se formos 

tocados por uma grande ideia de fora, devemos compreender que ela só nos toca porque há 

algo em nós que lhe corresponde e vai ao seu encontro. Riqueza significa possuir 

disponibilidade anímica, não o acúmulo de coisas conquistadas. Só nos apropriamos 

verdadeiramente de tudo o que vem de fora para dentro, como também de tudo que emerge, se 

formos capazes de uma amplitude interna correspondente à grandeza do conteúdo que se 

apresenta a nós. Por isso, diz-se, com razão, que o homem cresce com a grandeza de sua 

tarefa. Mas ele deve ter dentro de si a capacidade de crescer, senão nem a mais árdua tarefa 

servir-lhe-á de alguma coisa. Possivelmente, ela o destruirá. 

Outro tipo de Transformação é a natural. Todos os tipos de renascimento 

fundamentam-se neste fato. A própria natureza exige a morte e o renascimento, são processos 

naturais que nos ocorrem, queiramos ou não, saibamos ou não. No conto, encontramos vários 

símbolos, já trabalhados acima, que mostram o processo de individuação. A passagem pelo 

portão e o banho de ouro culminam este longo processo de transformação interna, que teve 
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seu apogeu na própria transformação da menina em mulher. A figura de Frau Holle foi 

reconfortante, como se ela fosse uma “aliada da alma”. Ela é o outro em nós, a personalidade 

futura mais ampla, que não é unilateral como o ego. Podemos dizer que é o encontro com a 

Deusa. 

Segundo a tradição dos ciganos, no sétimo dia após o nascimento da criança a mãe dá 

um banho no bebê, jogando moedas e jóias de ouro, pétalas de rosas e mel em sua água, para 

que o filho ou filha conheça sempre a fartura, a prosperidade e a riqueza. Este banho é 

conhecido como o banho da sorte e da fortuna e visa a proporcionar ao recém-nascido sorte, 

prosperidade e abundância durante toda a sua existência. 

No Brasil, existe a tradição dos banhos trazida pelos escravos africanos. Os rituais de 

iniciação na Umbanda e no Candomblé são fundamentais para o bom desempenho nas etapas 

seguintes. Os banhos com ervas foram incorporados aos nossos costumes, dando origem às 

tradições afro-brasileiras. Existem hoje diversas categorias de banho com usos e finalidades 

definidas. Dos banhos de cura, preparados com ervas específicas, aos de preparação da noiva 

para as núpcias. Encontramos os banhos de proteção contra doenças, mau-olhado, infortúnios, 

inveja, energização, entre outros. 

 O banho de descarrego, ou limpeza espiritual, é o mais conhecido e utilizado na 

cultura brasileira. É indicado para a limpeza da aura, atrair bons fluidos, proteção contra 

males cotidianos, abrir os caminhos financeiros, amorosos, para a saúde e para qualquer 

empreendimento. Em outras palavras, trazem benefícios para eliminar influências negativas e 

restituir o equilíbrio entre o corpo e o espírito e entre homens e divindades. 

Os banhos, associados a rituais religiosos, sempre marcaram, em todas as civilizações 

cada nova fase na vida de uma pessoa. A participação nos chamados mistérios de Elêusis, por 

exemplo, exigia banhos rituais no mar. 

O que se buscava era uma espécie de renascimento: a morte do eu velho e o 

nascimento de um eu novo. 

Dentro do tema, encontramos também o batismo, como proposta de purificação e de 

renovaação. Apaga-se o pecado das origens e um novo ser surge para viver em Cristo, 

conforme é citado no Evangelho de Lucas: “Jesus, depois de batizado, estava rezando. Então 

o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E 

do céu veio uma voz: “Tu és meu Filho amado! Em ti encontro o meu agrado.” (3, 21-22) 
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Figura 11. O Batismo de Cristo, Andrea del Verrocchio 1474 

 

Fonte: Galeria Uffizi/Florença. 

Entre os nossos índios, faz parte de certos ritos de iniciação o banho em água corrente. 

As jovens, na primeira menstruação, acompanhadas de suas madrinhas, banham-se 

obrigatoriamente nos rios, fontes e mares. As filhas-de-santo, nos candomblés, durante a 

aprendizagem, banham-se com ervas aromáticas. No nordeste, são comuns os banhos-de- 

cheiro para “tirar” o mau olhado, para livrar alguém de um despacho.  

Com suas virtudes purificadoras e regeneradoras, o banho é o primeiro dos ritos que 

“sancionam” as grandes etapas da vida. A água do banho é considerada fertilizante, 

relacionando-se à fecundidade.  

 

4.3 O galo 

O galo se encontra na beirada do poço e anuncia a chegada das meninas cantando. 

Simbolicamente o galo é um animal solar, que com seu canto anuncia o nascer de um novo 

dia e expulsa os demônios da noite. Nele recai a ênfase solar: luz e ressurreição.  Ele marca 

também a saída do submundo de Frau Holle, do inconsciente, representando essa volta para a 

consciência.  

Alguns contos terminam frequentemente com a frase; “E o galo cantou cocorocó, a 

alvorada chegou, e meu conto acabou”. O que significa que chegou o momento de despertar 

da atmosfera onírica do conto, pois, quando o galo canta, é hora de “pular da cama”! Existem 

muitas fórmulas que, sem exceção, constituem uma espécie de “ritos de saída”. Elas nos 

recordam que o conto se passa num mundo imaginário e que as personagens e os eventos que 

nele se desenrolam pertencem a um universo que é o domínio do inconsciente. É um outro 



61 

 

 

mundo, que contrasta com o a vida das pessoas comuns. Assim se estabelece 

espontaneamente um movimento de vai e vem entre o consciente e o inconsciente.   

Em muitas tradições religiosas de diferentes países, o galo é uma criatura celestial e 

devota. Simboliza a ressurreição solar e espiritual e, com seu canto, anuncia isso mesmo: a 

entrada do novo dia após um período de trevas. Tem ligação direta com os cultos solares de 

várias tradições. No Japão, vem da mitologia a crença de que se deve ao galo o Sol que brilha 

no reino de Yamato. E o Sol é o único símbolo que ornamenta a bandeira japonesa. Em 

novembro, há um festival dedicado ao galo que dura três dias. Na tradição do Xintoísmo, o 

canto do galo está associado à chamada para a oração. Em seus templos e altares, é comum 

ver o galo a passear livremente. 

Na tradição cristã, existe a Missa do Galo (Missa da Luz), celebrada depois do jantar 

da véspera de Natal. Seu nome consagra a lenda segundo a qual à meia-noite do dia 24 de 

dezembro um galo teria cantado, anunciando a vinda do Messias. Na Missa do Galo, canta-se 

o Cântico da Glória. Dada sua importância, o próprio Papa faz questão de rezá-la. Esta 

celebração é claramente inspirada nos cultos antigos, nomeadamente celtas, realizados no 

solstício de inverno (22/23 de dezembro) para prestar culto ao Deus Sol. O Cristianismo 

substituiu esta celebração, de origem celta, pela festa cristã do nascimento de Cristo, o 

verdadeiro Deus Sol que vence as trevas. Esta celebração foi instituída pelos católicos 

romanos no século VI. O nome “Missa do Galo” decorre da lenda de que a única vez que o 

galo cantou à meia-noite foi na noite do nascimento de Jesus. Cristo veio à Terra justamente 

para vencer as trevas e se tornar a luz do mundo. Cristo, assim como o galo, anuncia um novo 

dia. Cristo traz o renascimento da esperança para a humanidade e a morte da ignorância 

espiritual. 

Na mitologia grega, o galo estava associado a Apolo, o herói do dia que nasce, o deus 

do Sol. O galo branco era o animal preferido de Zeus e simbolizava o Sol, a vitória da luz 

sobre as trevas. O galo era o emblema de Átis, o deus solar, morto e ressuscitado. Esse papel 

de psicopompo também sugere que o símbolo do galo seja atribuído a Hermes (Mercúrio), o 

mensageiro, que percorre os três níveis do cosmo, dos Infernos ao Céu. Também se creditou 

ao galo o poder de curar doenças, antes que Asclépio, o herói curador, se tornasse um deus.  

Na narrativa homérica do enlace entre Ares e Afrodite encontramos o jovem Aléctrion 

(alektryón em grego é galo). Brandão (2010) escreve acerca do desastre desse enlace. Ares, 

nas prolongadas ausências de Hefesto, partilhava o leito de Afrodite. Fazia-o tranqüilo, 

porque sempre deixava à porta dos aposentos da deusa uma sentinela, um jovem chamado 
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Aléctrion, que deveria avisá-lo da aproximação da luz do dia, isto é, do nascimento do Sol, 

conhecedor profundo de todas as mazelas deste mundo... Um dia o incansável vigia dormiu e 

Hélio, o Sol, que tudo vê e que não perde a hora, surpreendeu os amantes e avisou Hefesto 

que preparou uma rede mágica como punição e prendeu o casal ao leito. Quanto ao jovem 

Aléctrion, sofreu exemplar punição: por haver permitido, com seu sono, que Hélio 

denunciasse a Hefesto tão flagrante adultério, foi metamorfoseado em galo e obrigado a 

cantar toda madrugada, antes do nascimento do Sol. 

Na mitologia Yorubá, da região da África que agora é a Nigéria, o galo surge 

igualmente como um colaborador do deus Olurum, também chamado de Olodumare, deus 

criador do mundo, da luz e da vida. Conta esta mitologia africana que o deus Olurum, o 

supremo ser, envia um outro deus, Obtala, para criar a Terra, onde só havia água e caos. 

Obatala leva com ele um galo, algum ferro e uma semente de palmeira. Chegando à Terra, 

coloca o metal sobre o planeta e o galo sobre o metal. O galo, com suas garras, arranha o 

metal e cria o solo onde Obatala planta a semente de palmeira, a partir da qual é criada a 

vegetação da terra. 

Na mitologia nórdico-germânica, o galo vigia a ponte do arco-íris que conduz à 

morada dos deuses. 

Os índios Pueblo fazem do seguinte modo a associação do galo com o Sol: “O avô 

dizia que as galinhas eram criaturas do deus Sol. É importante, dizia ele, o canto dos galos de 

madrugada. O Sol os pôs aqui para acordar-nos. Ele próprio avisa os galos com um sininho, 

para que eles cantem quatro vezes antes do dia.” (autobiografia do chefe Hopi Don C. 

Talayesva, in GEERBRANT & CHEVALIER, 2006). 

 

4.4 A Menina feia e preguiçosa 

A irmã de criação, incitada pela mãe, embarca na mesma empreitada que a menina 

diligente. Ela quer seguir o mesmo caminho, numa “corrida ao ouro”. Embora siga os passos 

da meia-irmã, obtém resultado diferente. 

O contraste entre as duas se inicia quando a irmã preguiçosa fura o dedo numa moita 

de espinheiro para fazê-lo sangrar. Isso mostra que o sangramento foi provocado, 

contradizendo o processo natural de maturação, a menarca. O processo de maturação física 

não pode seguir um comando pessoal, ele acontece quando é chegado o momento. Depois de 

sujar o linho com sangue, ela joga o fuso dentro do poço e pula atrás dele, aparentemente sem 

qualquer cuidado ou consideração. Ela se recusa a atender ao pedido dos pães e a balançar a 



63 

 

 

macieira para recolher as frutas. Ao contrário da boa menina, a menina preguiçosa não receia 

se aproximar de Frau Holle pela primeira vez, mas, após um curto período de trabalho, decide 

ir embora.  

A menina preguiçosa tem uma natureza trapaceira, como se percebe na maneira como 

ela tenta enganar Frau Holle. Ela se esquiva das tarefas domésticas e não persevera como a 

boa menina. A falta de profundidade e disciplina da menina preguiçosa em superar obstáculos 

mostra que ela estava só pensando na recompensa. Quando diz que está pronta para voltar 

para casa, Frau Holle mostra a ela o portão e, como uma juíza das ações desta menina, cobre-

a de piche.  

O piche é uma substância negra obtida pela destilação do resíduo sólido do alcatrão, 

um derivado do petróleo. O piche é comumente conhecido como breu. Temos a expressão: 

“negro como breu” para expressar a escuridão total. Pichar na gíria quer dizer “falar mal de”, 

aplicar simbolicamente piche em alguém, por exemplo: “A crítica pichou o novo filme”. 

Pichar pode ser também o ato de escrever, pintar ou rabiscar (dizeres de qualquer espécie) em 

muros, paredes, fachadas de edifícios, etc, com dizeres contra a política, os costumes, 

normalmente esses dizeres são xingamentos. Em inglês temos a palavra piche (pitch) e a 

palavra bruxa (witch) que se assemelham. 

Na época da Santa Inquisição, na Idade Média, havia a queima das bruxas em praça 

pública. As mulheres consideradas bruxas ou feiticeiras pela Igreja Católica eram cobertas de 

piche (material inflamável) e queimadas vivas. As hereges ou pecadoras eram acusadas de 

tentar enganar as leis divinas, com rituais que iam contra os preceitos da Igreja, e fazer pactos 

demoníacos. (SANTOS, 2013)  

Na obra A Divina Comédia de Dante Alighieri, o canto XXI do Inferno mostra a pena 

dos fraudulentos. Este ciclo do Inferno (oitavo) chama-se Malebolge (fraude). O Malebolge 

está dividido em dez fossos (ou Bolgias), o quinto fosso é a vala dos corruptos que estão 

submergidos em piche fervente; os que tentam ficar com a cabeça do caldo são atingidos por 

flechas atiradas por demônios. Em vida os corruptos tiraram proveito da confiança que a 

sociedade depositava neles, no inferno estão submersos em um caldo, onde ficam escondidos, 

pois suas negociações eram feitas às escondidas. A noção de inferno cheio de fogo e piche 

fervendo se mantém no imaginário coletivo até os nossos dias. O piche na história da 

humanidade esteve ligado à expiação (punição) da culpa. 

No final do conto vemos a menina coberta de piche retornar à sociedade sem ganhar 

nenhum conhecimento ou experiência. Em vez de amadurecer e alcançar o mesmo destino da 



64 

 

 

irmã, ela é marcada para o resto da vida e se vê forçada a sofrer as consequências de suas 

ações. Esta marca, como A letra escarlate, aponta para seus pecados, mostra a sua culpa, 

vergonha e humilhação. A letra escarlate é um romance de 1850, de Nathaniel Hawthorne. A 

história começa no fim século XVII, na cidade portuária de Salem, Massachusetts (EUA). 

 Uma jovem mulher, chamada Hester Prynne, é levada da cidade para a prisão com a filha 

bebê, fruto de uma relação extra-conjugal, e traz costurado no busto do vestido um pano de 

cor escarlate com um bordado na forma da letra “A”. A letra “A” escarlate, considerada um 

estigma para a sociedade intolerante puritana representa o ato de adultério cometido, um 

distintivo de vergonha que exibe seus pecados, sua culpa e seu arrependimento perante a 

sociedade da Nova Inglaterra. 

O preguiçoso segundo o senso comum, é aquele indivíduo avesso a atividades que 

mobilizem trabalho físico ou mental. De modo que lhe é conveniente direcionar a sua vida a 

fins que não envolvam maiores esforços. A mensagem de que o trabalho duro será 

reconhecido e devidamente recompensado lembra que os valores sobre labor e prestatividade 

são fortemente passados para as crianças. O pecado é apresentado de forma clara através da 

filha não prestativa e reforça que a preguiça é um caminho que não leva à conquista nenhuma. 

Na obra, A Divina Comédia de Dante Alighieri, o canto XVIII do Purgatório mostra a 

pena dos preguiçosos, que é correr sem parar, mantendo uma atividade incessante, fazendo o 

oposto do que realizaram na vida. 

O texto de Dante se baseia nos conceitos cristãos do pecado. A preguiça ou indolência 

é um pecado caracterizado pela indiferença e “desculpas” para não tomar decisões, iniciativas, 

nem assumir os compromissos. Na obra dois exemplos são usados para mostrar o zelo, o 

esforço, a iniciativa e a persistência, ações opostas à preguiça. 

O primeiro exemplo mostra Maria se apressando à montanha para acudir Isabel no 

parto. No segundo exemplo, temos César correndo de uma para outra frente de batalha. 

Além da preguiça, a menina tem outros “defeitos”: a prepotência, o orgulho e a 

trapaça. Salles, em seu livro Somos feitos da matéria dos sonhos, escreve que “orgulho e 

prepotência, ao contrário de uma elevação, nada mais são do que um estado de inconsciência 

e impotência para se lidar com as coisas práticas (...), nos mitos, o herói deve passar por 

provas (...) o caminho da individuação não é um caminho sem riscos”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conto de fadas, sendo um produto espontâneo, algumas vezes considerado produção 

ingênua e irrefletida da alma, só pode expressar aquilo que é próprio desta. Por isso, não só o 

conto de Frau Holle representa as condições psíquicas e espirituais, mas inúmeros contos, 

mitos e lendas fazem o mesmo, por serem universais e expressarem conteúdos arquetípicos. 

A menina presa na imago materna negativa parte de um mundo de inconsciência, 

submissão, passividade e infantilidade em direção ao mundo desconhecido, onde executa 

muitas tarefas, cumpre ordens e descobre, lá no fundo, a luz superior que simboliza a 

ascensão de sua consciência. A figura de Frau Holle no conto exerce os papéis de juíza e mãe. 

O contraste entre a madrasta e Frau Holle é similar ao contraste entre a menina trabalhadeira 

e a menina preguiçosa. O conto distingue as boas e más ações, estabelece a compensação 

adequada e as consequências das ações das meninas. Esta conexão com a dualidade nos leva 

até a imagem arquetípica da Grande Mãe: o lado punitivo e sombrio que se manifesta quando 

as tarefas que ela requisita são malfeitas ou incompletas, e o lado bom que recompensa 

quando as tarefas são realizadas de acordo com sua solicitação. 

A boa menina estava na época correta de seu amadurecimento: o primeiro sinal de sua 

menstruação e a execução de serviços na casa de Frau Holle. A menina preguiçosa não estava 

na idade correta, no entanto, ela queria ser como a irmã e tentou seguir um mesmo caminho, 

mas de forma interesseira e dissimulada. Ao forçar o processo de amadurecimento, a 

decepção se torna evidente devido à sua falta de prontidão para a maturidade. O enredo do 

conto serve para nos mostrar o desenvolvimento da heroína partindo da sua imaturidade 

juvenil, onde falta autonomia, autoridade e confiança, até o momento em que se torna uma 

mulher madura, admirada e respeitada. A separação de sua mãe, a saída de casa e o 

enfrentamento de desafios fazem com que ela renasça e retome num novo status na sociedade.  

Contar uma história que emprega um ponto de vista geral pode ser de grande valor 

terapêutico, tanto para crianças como para adultos. A terapia moderna se utiliza desse recurso, 

mas ele já era amplamente empregado na medicina antiga. Quando transportamos um 

problema pessoal a um nível mais alto e impessoal, atinge-se um efeito curativo. Jung dá 

exemplo disso quando cita o mito egípcio de Rá e de Ísis, usado quando um homem era 

mordido por uma cobra. O médico-sacerdote era chamado e tirava da biblioteca o manuscrito 

sobre Rá e sua mãe Ísis. Esta fizera um verme venenoso e o escondera na areia; o deus Rá 

pisou na serpente, sendo por ela mordido, e então sofreu uma dor terrível, chegando próximo 

da morte. Mas a deusa Ísis fez produzir um encanto para retirar o veneno do corpo dele. A 
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intenção era que o paciente ficasse de tal modo impressionado por essa narrativa que lhe 

sobreviesse a cura.  

Nossa psicologia racional pode não considerar a psicologia do Antigo Egito, mas 

conosco algumas coisas podem causar milagres. Às vezes só o consolo espiritual ou 

influência psíquica podem curar, ou pelo menos ajudar. Jung dizia que: “esse encantamento é 

a forma mais antiga de medicina”. (Jaffé apud Dunne, 2012). 

A medicina grega trabalhava também com o mesmo método. O mito e a lenda 

emergem do material arquetípico que está constelado pelo problema. O indivíduo é elevado 

acima de sua miserável solidão e colocado como quem suporta um destino heróico e 

significativo. 

A Psicologia Analítica estuda e utiliza os motivos que ocorrem nos contos de fadas 

porque eles permitem a expressão de processos inconscientes. Os homens ouvem e contam 

histórias desde tempos imemoriais e certamente continuarão a se interessar por uma boa 

narrativa. 
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ANEXO A─FRAU HOLLE EM ALEMÃO 

Os Irmãos Grimm publicaram dois volumes de contos intitulados Kinder – und Haus Marchen 

(KHM). Frau Holle está no KHM volume I, conto nº 24, publicado pela primeira vez em 

1812. 

Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere häßlich und 

faul. Sie hatte aber die häßliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die 

andere mußte alle Arbeit tun und der Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen mußte 

sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und mußte so viel spinnen, daß 

ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, daß die Spule einmal ganz blutig 

war, da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen; sie sprang ihm aber 

aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie 

schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, daß sie sprach: “Hast du die Spule 

hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf.” Da ging das Mädchen zu dem Brunnen 

zurück und wußte nicht, was es anfangen sollte; und in seiner Herzensangst sprang es in den 

Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und 

wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und 

vieltausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der 

war voller Brot; das Brot aber rief: “Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich: 

ich bin schon längst ausgebacken.” Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles 

nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel, 

und rief ihm zu: “Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.” Da 

schüttelte es den Baum, daß die Äpfel fielen, als regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr 

oben war; und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. 

Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große 

Zähne hatte, ward ihm angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: “Was 

fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun 

willst, so soll dir’s gut gehn. Du mußt nur achtgeben, daß du mein Bett gut machst und es 

fleißig aufschüttelst, daß die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt; ich bin die Frau 

Holle.” Weil die Alte ihm so gut zusprach, so faßte sich das Mädchen ein Herz, willigte ein 

und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte 

ihr das Bett immer gewaltig, auf daß die Federn wie Schneeflocken umherflogen; dafür hatte 

es auch ein gut Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun 

war es eine Zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wußte anfangs selbst nicht, 
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was ihm fehlte, endlich merkte es, daß es Heimweh war; ob es ihm hier gleich vieltausendmal 

besser ging als zu Haus, so hatte es doch ein Verlangen dahin. Endlich sagte es zu ihr: “Ich 

habe den Jammer nach Haus gekriegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so 

kann ich doch nicht länger bleiben, ich muß wieder hinauf zu den Meinigen.” Die Frau Holle 

sagte: “Es gefällt mir, daß du wieder nach Haus verlangst, und weil du mir so treu gedient 

hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen.” Sie nahm es darauf bei der Hand und 

führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter 

stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, so daß es über und 

über davon bedeckt war. “Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist,” sprach die 

Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf 

ward das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von 

seiner Mutter Haus; und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: 

“Kikeriki, 

Unsere goldene Jungfrau ist wieder hie.” 

Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr 

und der Schwester gut auf genommen. 

Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem 

großen Reichtum gekommen war, wollte sie der andern, häßlichen und faulen Tochter gerne 

dasselbe Glück verschaffen. Sie mußte sich an den Brunnen setzen und spinnen; und damit 

ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die Dornhecke. 

Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie kam, wie die andere, 

auf die schöne Wiese und ging auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen 

gelangte, schrie das Brot wieder: “Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich 

bin schon längst ausgebacken.” Die Faule aber antwortete: “Da hätt ich Lust, mich schmutzig 

zu machen,” und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief: “Ach, schüttel mich, 

schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.” Sie antwortete aber: “Du kommst mir 

recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen,” und ging damit weiter. Als sie vor der Frau 

Holle Haus kam, fürchtete sie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, 

und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte 

der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr 

schenken würde; am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, 

da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht, wie 

sich’s gebührte, und schüttelte es nicht, daß die Federn aufflogen. Das ward die Frau Holle 
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bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun 

würde der Goldregen kommen; die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber 

darunterstand, ward statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. “Das ist zur 

Belohnung deiner Dienste,” sagte die Frau Holle und schloß das Tor zu. Da kam die Faule 

heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie sah, rief: 

“Kikeriki, 

Unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie.” 

Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. 

 

 

 

 

 


