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O HERÓI E
SUAS ARMAS
Compreendendo o significado
simbólico e psicológico das armas dos
heróis para a sua aplicação na
superação dos desafios da vida atual.
Por Adriana Tanese Nogueira
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QUANDO FALAMOS NO HERÓI
PENSAMOS, PRATICAMENTE DE
IMEDIATO, EM CORAGEM.
Coragem para enfrentar e para seguir em
frente, independentemente do opositor ou dos
obstáculos do caminho; coragem para persistir
permanecendo resistentes e determinados
apesar das adversidades, e tendo em mente,
inclusive, o benefício coletivo. E o caminho,
justamente pelo herói ter essa capacidade de
se manter nele, é um dos pontos principais
para começarmos a entender esta jornada. A
meta é conseguir permanecer na jornada,
jornada que às vezes perdemos no desenrolar
da vida e, mesmo com as ferramentas
adequadas, não adianta se não souber ousar.

O herói nunca pensa só em si mesmo. Ele
tem em vista o bem coletivo porque o
herói sempre tem uma missão. Ele não
está de férias, sua existência não é um
passeio no parque, aliás, tudo na vida
dele já começou difícil, mas o herói é
aquele que, por assim dizer:

“FAZ ACONTECER” POR PIOR
QUE ESTEJA A SITUAÇÃO".

INTRODUÇÃO
A figura heroica que temos em mente, seja
consciente ou inconscientemente, nos remete à
força, àquele que nos salva do perigo, que
impede que a gente perca a vida ou que ela
seja devastada por algo maior que nós

O HERÓI É ALGUÉM QUE PROTEGE
E ENSINA A SE DEFENDER.
Simbolicamente, essa figura é quem te ajuda a
manter o alento do teu Eu. O herói é aquela
força interior que te ajuda e impulsiona a
enfrentar situações e pessoas, com medo
mesmo, a encarar, no seu tempo, os dilemas a
serem resolvidos ao longo da vida.

Vemos, hoje, entre as pessoas uma
atitude de massa que engloba milhares,
senão milhões, de pessoas de
personalidades iguais, como se tivessem
baixado um aplicativo.

O ARQUÉTIPO DO HERÓI
CONTRIBUI PARA DESCOBRIR
O QUE SE QUER E QUAIS OS
CAMINHOS POSSÍVEIS A
SEREM PERCORRIDOS.
O ponto fulcral é a missão.
O caminho. A jornada que se deve
assumir: reconhecer a própria
jornada define a própria identidade
e, assim, a própria unicidade.

A JORNADA
E O CAMINHO
DO HERÓI

A MISSÃO DO HERÓI É, EM
PRIMEIRO LUGAR, SE RECONHECER
COMO HERÓI, COMO ALGUÉM QUE
ASSUME A VIDA EM FUNÇÃO DE UM
SENTIDO MAIOR.
Sentido que podemos perder no desenrolar da vida e,
mesmo com as ferramentas adequadas, não acontece se
não soubermos ousar.
Podemos observar os modelos de herói nas mitologias e na
história humana. Encontramos alguns traços que se
repetem: há um chamado, o herói não se sabe como herói
inicialmente, mas é uma pessoa especial ou diferente,
nasce numa situação distinta que o separa, de alguma
forma, dos demais. Em seu crescimento ele encontrará
mestres particulares que lhe ensinarão as verdades sobre
si mesmo que precisa saber e, então, começará sua
jornada repleta de situações extraordinárias até o
confronto final com algo muito desafiador que marca sua
realização como “herói”. Esta é a batalha comumente
conhecida como “a fatal”. Sua vida estará em risco e para
ganhar essa batalha ele deverá se entregar por completo à
essência de sua natureza que o ultrapassa como indivíduo
para abraçar o bem-estar social e o progresso do mundo.

O resultado não
está garantido.
Podemos perder a vida. E o que significa perder a vida?
Significa que você fracassa miseravelmente a tua existência,
fracassa na realização do sentido de sua vida. Você pode
também perder a sanidade mental, ou ser abandonado por
todos e ficar sozinho, ou perder sua autoestima ao ponto de
não conseguir se reerguer mais. Todas as lutas da vida,
quando olhadas de perto, são muito reais e verdadeiras,
muito está em jogo porque ao adentrar a vida estamos
penetrando em esferas desconhecidas e estranhas. É como
jogar na casa de outros, não na própria; logo, não se
conhece o ambiente onde se está.
O herói é herói quando tem coragem de ser fiel a si mesmo e
aos próprios desejos, e então ele também faz o bem do
coletivo porque esses desejos não são do Ego e não se
resumem em uma vantagem pessoal. Podemos observar que
há fantasias e concepções de valor que nos fascinam e nos
impulsionam a agir, a andar numa certa direção:

NÃO SABEMOS DE ONDE VÊM, MAS ATUAM
EM NÓS. É QUANDO UM ARQUÉTIPO ESTÁ
AGINDO E ORIENTANDO.

O HERÓI REPRESENTA O

“modelo de homem
criativo”
remetendo à forma como sabemos viver a vida, demonstra
as concepções de valor que temos e damos a nós mesmos,
aos outros, à nossa trajetória. Pelo arquétipo do herói
ganhamos clareza nas escolhas e objetividade no caminho.
O drama do herói não é um fenômeno único, mas um
exemplo simbólico de percursos que se repetem
constantemente nas épocas mais diversas e nos mais
variados níveis.

NESSE CAMINHO, HÁ QUEDAS E MORTES:
CADA UMA DELAS REPRESENTANDO
MOMENTOS DE CRISE, DESAFIO E
TRANSFORMAÇÃO.
Existem questões que são só nossas, não há como delegar
a resposta aos outros. O herói é quem nos ajuda a assumir
a busca pelas respostas únicas à vida única que temos.

O TESOURO

Afinal, também enfrentamos o indesejado pela recompensa.
E como essa recompensa pode nos ser gratificante se não
soubermos seu apreço? Precisamos saber o valor, não
necessariamente pecuniário, das coisas, mas compreender
a relevância que tem para nós, tanto o caminho que
escolhemos quanto a recompensa. Precisamos para traçar a
jornada numa configuração justa a fim de compreender, por
fim, o que é que realmente queremos e como faremos para
conquistá-lo. Por vezes, o “tesouro” que ambicionamos é
diferente do que precisamos ou que encontraremos. Por isso
é importante nos perguntarmos: o que é esse tesouro, essa
recompensa, que tanto queremos?

O desejo pessoal do herói de encontra, de alguma forma,
com o seu chamado para um destino que vai além da sua
pessoa. Tudo o que o herói faz resulta de uma síntese
criativa entre sua dimensão pessoal e aquela do coletivo. Ele
sabe que está a serviço da sociedade e que está
contribuindo para o progresso e a evolução da comunidade
humana através da própria jornada de transformação e
renovação.
Essa renovação é dolorosa, por isso ela se apresenta nos
mitos como morte e renascimento. Não se trata de uma
simples mudança, mas de uma profunda transformação.
Morte significa o fim de alguma coisa. Por exemplo, deixar
uma forma de como a gente se viu, e chegar a perguntar-se
“Quem sou eu?”

AS QUALIDADES
HERÓICAS

São 4 as qualidades anímicas que
constituem o arquétipo do herói:
saber, ousar, querer e calar.
saber,
ousar,
querer
calar.
Saber designa uma elevada disposição para aprender, uma
abertura para o novo, a curiosidade criativa.
Ousar significa coragem para o risco cauteloso, sem a qual
não haveria a busca do desconhecido e não se poderia
superar os inevitáveis conflitos com os semelhantes, que
surgem do fato de se distanciar um pouco (ou muito) das
normas coletivas, preferindo assim manter-se fiel a si
mesmo. Aqui encontramos certa autonomia, a pessoa se vê
no centro e percebe sua vontade.

Querer expressa força de seguir o próprio caminho com
paciência, firmeza e intencionalidade, mobilizando toda a
personalidade, apesar de todas as adversidades e reveses.

E no calar revela-se a disciplina emocional,
autodeterminação, autonomia. Saber calar é essencial, pois
somente a criança compartilha com o mundo inteiro a
própria vida. Isso significa que a gente não diz coisas à toa,
somente o necessário, e temos tranquilidade emocional para
não nos engajar em lutas que não levam a nada. Nem todo
mundo nos quer bem. Calar é uma forma de se proteger, de
se resguardar e seguir em frente.

AS ARMAS

O herói tem as
armas devidas em
cada situação
Existem diferentes armas para diferentes batalhas, sendo
que a vitória não é o objetivo, mas este é superar os desafios
inteiros, psicológica e fisicamente. Permanecer íntegros,
tendo ganhado mais sabedoria e experiência de vida, mais
força e capacidades. Vamos conhecer as armas do herói e
entender para que serve e como usá-las conforme as
situações da vida.
O herói tem o domínio sobre as seguintes armas: o bastão, a
clava, o arco e a flecha, a espada.
Elas representam capacidades ofensivas, de ataque e de
proteção e exigem um manejo correto. Essas armas
representam as capacidades anímicas citadas acima. Todos
nós temos a oportunidade de usar essas armas, logo,
podemos e devemos usá-las em prol do nosso próprio
processo de autoconhecimento. Processo esse que irá nos
auxiliar nos momentos de lutas da vida.

O bastão

O bastão, que deve ter sido inicialmente um galho de árvore,
é o primeiro instrumento de poder, a mais simples de todos.
Sua primeira expressão foi o cajado que um dia virará cetro,
vara do mago, bastão do maestro de orquestra, etc.,
reformulações desse primeiro instrumento que potencializou
a força humana.
“O bastão contém um segredo mágico que torna aquele que
conhece e o realiza, soberano real (centro, é quem segura o
mundo, faz parte do arquétipo do Rei, é através dele que a
comunidade se sustenta) e representante divino (cajado),
porque tem a ver com o sentido e o valor coletivo, universal,
para o todo, a Terra, humanidade. (...) A consciência humana
pensante e criativa é a “magia” mais elevada que
conhecemos. Graças a esta capacidade o ser humano pode
realizar suas ideias, desejos e planos, e conduzir e
influenciar as leis da natureza. Portanto, o pensamento deve
ter coerência, claramente, e tem que ser criativo, não é
repetitivo, e tem que ser um despertar da consciência para
que haja a magia.”

A clava

Evoluindo o bastão, “a clava é um acumulador de força. Não
sendo equilibrada, tem um lado mais grosso, por isso seu
centro de gravidade é unilateral, multiplicando o ímpeto
destruidor do golpe.” Imagine bater em alguém com um
bastão e com uma clava, o resultado é totalmente diferente.
A clava representa a necessidade de, às vezes, dar um soco
na mesa. Juntar toda a força interna, sentir as entranhas
gritarem e tomar uma decisão e um posicionamento. O
bastão oferece uma imagem mais elegante, por assim dizer.
Ele ajuda e protege, mas a clava é o momento da ação que
pode se tornar violenta.

Arco e flecha

Enquanto a clava tem um impacto expressivo, uma
destruição repentina e necessariamente não precisa, com o
arco e flecha tocamos em um ponto específico, sem fazer
derramamento de sangue desnecessário. O arco é como um
bastão curvado, a flecha é esse artefato que vai atingir,
essencialmente, no coração do objetivo. Para usar esta
arma, é necessário estar com a atenção totalmente voltada
para o objetivo. Ela demanda de nós sangue frio e
tranquilidade vigilante se quisermos atingir o cerne da
questão.

Espada

“A espada é considerada a quintessência de todas as armas
anteriores e a mais diferenciada. O valor especial da espada
reside, talvez, na união das qualidades mágicas essenciais
do bastão, da clava e da lança na ampliação da força para
cortar, dividir e separar. O desenvolvimento da consciência
humana está ligada a ações agressivas, tais como
delimitação, desprendimento, separação, imposição da
própria vontade e oposição.”

O que é tão afiado, o que representa essa coisa de ser tão
afiado de conseguir dividir, separar, isto é, discernir e
distinguir as coisas? O raciocínio, o pensamento. Um
pensamento bom é um pensamento afiado, aquele que sabe
distinguir o sentido das palavras e não embola tudo.

A espada é esse instrumento que representa o agir decisivo
e preciso na medida certa. É saber interpretar as entrelinhas
e, com a mesma espada que se corta uma corrente, cortar
um fio de cabelo. Ela significa saber distinguir, diferenciar,
por exemplo as emoções suas e as dos outros, os
pensamentos seus e os condicionamentos externos. Espada
é sutileza de raciocínio tanto quanto decisão e prontidão.

“Só pode se decidir quem é capaz de distinguir e avaliar
diversas alternativas, por isso, a espada é a quintessência
das armas, é o ponto mais elevado da simbologia das armas
do herói pois engloba todas as outras. A espada torna-se o
símbolo da capacidade vigorosa de decisão, de resolução,
de coragem e iniciativa.”

Escudo

Para podermos atacar de modo eficiente, entretanto,
devemos ter um escudo de proteção que nos auxilia no
prosseguimento das lutas e enfrentamentos do dia a dia. O
herói sabe quando é hora de seguir e quando é hora de
parar, ou, simplesmente, ir por outro caminho. Isso porque
ele sabe quais armas usar e seu momento de usá-las.

“Para dominar a vida precisamos, não apenas de
conhecimento, coragem e determinação, podemos ter
tudo isso e ainda assim não conseguir muita coisa.
Precisamos também ter a capacidade de superar a
crítica, os reveses e as desilusões, senão você se
estraçalha. Você pode ser determinado, ter coragem e
conhecimento, saber o quer e o que vai fazer, mas se não
souber se proteger você não irá adiante.”
A função do escudo, como o mito do escudo de Perseu
ensina é a de refletir. Ao refletir sobre o medo superamos
o medo; ao refletir sobre os reveses e as críticas
aprendemos e assim os superamos. De acordo com o seu
ritmo e a sua necessidade, você usará o escudo, sempre
que essa reflexão for necessária: parará, refletirá e
somente então agirá.

CONCLUSÃO
Para encerrar, devemos processar as imagens das armas e
do escudo em conjunto com as qualidades que o herói
detém e olhar para o nosso próprio processo evolutivo. Não
somos sequer os mesmos de ontem, quem dirá os mesmos
de um mês, um ano, dez anos atrás. E assim vamos
aprendendo o que é melhor para nós e mais vantajoso
para a convivência humana e seu avanço. Porque a vida é
uma jornada cujo sentido a torna digna de ser vivida.
Encontrar o sentido de sua jornada lhe dará a força e a
clareza para enfrentar os desafios que surgirão
inevitavelmente pelo caminho.

Curso baseado no livro de Lutz Muller,
“O Herói. A Verdadeira Jornada do Herói
e o Caminho de Individuação.”

E, ainda, se deseja compreender o amor através da
ótica psicanalítica pós-junguiana, aprofundando-se
no estudo das projeções, das repetições dos
padrões infantis, explorando o tema de maneira
vasta e abrangente, recomendamos os cursos de
imersão em vídeo aulas:

CURSO

Animus e Anima
CURSO

O grande amor da
minha vida

Edição e organização do texto: Cláudia Casavechia.
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