
Este trabalho1 analisa simbolicamente o filme “O Labirinto do Fauno”, 

criação de Guillermo Del Toro, diretor mexicano, tomando por base 

o dinamismo patriarcal negativo presente no final da Guerra Civil 

Espanhola e da 2ª Guerra Mundial. A jornada que a personagem 

Ofélia empreende, ao cumprir três tarefas, tem o intuito de trans-

formar esse dinamismo reinante e permitir o acesso ao processo de 

renovação ou transformação psíquica. A trajetória culminou no sacri-

fício de Ofélia, símbolo do arquétipo da criança, cuja morte simboliza 

a possibilidade de renovação psicológica do dinamismo existente. 

A análise fundamentou–se nos conceitos propostos por Jung e seus 

seguidores. O método utilizado na análise foi o da amplificação sim-

bólica, de acordo com as diretrizes propostas por Von Franz (2003b).
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O filme passa–se em 1939 e relata a história de Ofélia, menina de aproxima-
damente 12 anos, que se muda com sua mãe viúva e grávida (Carmem) para 
um povoado, onde reside seu padrasto (Capitão Vidal), um militar, agressivo e 
implacável, que luta para dizimar os últimos rebeldes. Ofélia fantasia um mundo 
fantástico onde habita um Fauno que lhe propõe tarefas a cumprir. Parece haver 
relação entre as fantasias de Ofélia e os acontecimentos ao seu redor. Trava ami-
zade com Mercedes, empregada da casa. Sua mãe morre no parto e dá à luz um 
menino, herdeiro muito esperado pelo Capitão. Ofélia tenta sequestrar o bebê e 
é impedida ao ser morta pelo padrasto, que acaba fuzilado pelos rebeldes.

A aproximação com o universo dos contos de fada, através da leitura de Von 
Franz (2003b) norteou a análise pretendida, e levou à hipótese de que o arqué-
tipo da criança, simbolizado pela personagem Ofélia, empreende uma jornada 
arquetípica de herói–heroína, buscando transformar o dinamismo patriarcal 
negativo reinante naquela época e lugar.

Para efeito da análise, serão considerados alguns protagonistas: Ofélia (menina de 
aproximadamente 12 anos), Capitão Vidal (líder dos franquistas), Carmem (mãe), 
Mercedes (serva e rebelde infiltrada), Pedro (líder dos rebeldes) e o Fauno.

Neumann (1995, p.147) entende as provas pelas quais passa o herói, na busca de 
estabilidade do ego, como uma exigência de força de vontade e bravura e que sua 
batalha primordial encontra resolução na luta com o dragão e no “encontro com 
o elemento feminino como parceiro e alma”. Assim, “aquilo que acontece no mito 
e na história acontece também – condicionado arquetipicamente – no indivíduo”.

Para Von Franz (2003b), os mitos e os contos de fada, assim como os sonhos, são 
a melhor expressão dos acontecimentos do inconsciente e o melhor a fazer é 
permitir–se um tempo de espera para que a ligação com o consciente aconteça 
naturalmente.

A análise do filme foi feita cum grano salis, segundo Von Franz (2003b), que 
aponta a existência de aspectos de neuroses pessoais em algumas histórias 
infantis, como as de Andersen, correspondentes ao seu inconsciente pessoal e 
que não retratam necessariamente o inconsciente coletivo.

Neste trabalho não serão considerados os aspectos projetivos do diretor/autor, 
apenas os aspectos simbólicos, pois, nos dizeres de Izod (2001), um filme mobi-
liza emoções que atingem níveis profundos do inconsciente levando as mentes 
a se abrirem e a gerarem transformações.

Os mitos retratam imagens coletivas, algo que pode ser verdadeiro para todos. 
Assim, pode–se considerar que as imagens trazidas nas telas, em especial nos 
filmes fantásticos, podem despertar imagens primordiais, semelhantes às dos 
mitos, constelando individualmente aspectos do inconsciente coletivo por seu 
significado ou simbolização própria.

No filme, o masculino patriarcal, repressor e disciplinado, está representado pela 
personagem do Capitão, que parece mostrar características do arquétipo pater-
no negativo, terrível e devorador, uma persona totalmente engessada, de gestos 
calculados, que impõe todas as suas vontades e desmandos. Essa postura mostra 
o que Stein (1979, p.83) diz ser “rígida insistência quanto a formas convencio-
nais de pensamento, sentimento e comportamento.”

Nas sociedades patriarcais, nas quais predomina um ideal de lealdade, existem 
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rituais de iniciação e regras que parecem procurar domesticar os homens para 
que estes superem sua impulsividade animal e sexual, por meio da autodiscipli-
na militar, pois entendem que esses impulsos seriam contrários “às instituições 
concebidas pelo logos masculino”. (Von Franz, 2003a, p.30)

Em época de guerra, o ideal militar de autodisciplina e rigidez se acirra e predo-
mina, havendo maior repressão a certos impulsos, ocasionando a necessidade de 
expressão dessa impulsividade, o que pode levar a uma expressão deturpada do 
instinto reprimido por outros meios, como o sadismo.

Por outro lado, relacionando–se ao mito do Minotauro pode–se perceber no 
Capitão características de um touro bravio, sedento de sangue, que mata indis-
criminadamente, ligado aos instintos cegos. Morador de um porão numa casa 
que se assemelha a um Labirinto, com várias escadas e corredores, ele é guardião 
do fascismo, como o Minotauro era guardião do Labirinto de Creta, tornando–os 
verdadeiramente prisioneiros.

Como o touro, o Capitão possui uma brutalidade imensa. Aquele só se alimentava 
de carne humana, literalmente, e este, simbolicamente, o faz nas cenas de tortura, 
que pratica com prazer sádico.

A personagem Carmem, esposa do Capitão, parece ser a representação da anima 
do Capitão, que se encontra aprisionada, sufocada, doente e incompreendida, 
pois não há espaço para esses aspectos do feminino no dinamismo patriarcal 
impregnado pelo militarismo e pela guerra.

Quando a anima não é ouvida e não encontra seu lugar apropriado dentro do 
sistema psíquico pode se tornar raivosa e histérica e, ao estar sozinha, necessita 
da ajuda da consciência. Mas o herói também não encontrou seu lugar e tam-
pouco se conhece, então terão um enigma que dirá respeito aos dois. “Esse é o 
enigma do relacionamento correto.” (Von Franz, 2003b, p. 169)

Carmen representa um feminino aprisionado, mulher que carrega medo de ser 
mulher e mãe. Não tem vontade própria e se submete às ordens do marido, sem 
titubear. Ela não consegue ter voz nem escolha por se encontrar aterrorizada 
pelo medo de não sobreviver sozinha. Parece que o feminino aqui se relaciona 
com o caráter elementar do arquétipo, vendo no masculino apenas um pai 
arquetípico, provedor e garantidor de sua segurança.

A relação entre o Capitão e sua esposa pode ser vista como uma metáfora do 
aprisionamento que o dinamismo patriarcal dessa época e lugar submeteu o 
feminino, sufocando–o. O dinamismo patriarcal representado pelo Capitão 
está presente em sua face mais negativa, nas atitudes ditatoriais, castradoras 
e excessivamente rígidas. Não há espaço para a atuação e desenvolvimento 
dos aspectos do dinamismo matriarcal. Percebe–se isso pela representação do 
arquétipo na figura de Carmen enferma.

Outro personagem feminino, Mercedes, é serva da casa e espiã dos rebeldes. Ela 
parece apresentar aspectos inconscientes não tão obscuros, mostrando estar 
em contato com características do arquétipo da Grande Mãe. Percebe–se que 
para sobreviver a esse dinamismo patriarcal negativo o feminino necessita ter 
as características ambíguas, pois ao mesmo tempo em que é piedosa, cuidadosa 
e criativa, Mercedes age de maneira sorrateira, conseguindo transitar entre os 
dois mundos com desenvoltura – o mundo das ideias, da fantasia e dos ideais do 
feminino e o mundo cruel e sanguinário do masculino.
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O médico, representação do arquétipo do curador, transita entre os militares e 
os rebeldes. Age com piedade e compaixão, o que parece demonstrar integração 
com sua anima, mas essa condição de masculino não tem como sobreviver nessa 
época e lugar.

Outra faceta do masculino pode ser vista em Pedro, líder rebelde que, como o 
Capitão, guarda a anima em seu inconsciente, assumindo atitudes frias e brutais, 
ao deixar sua irmã como espiã, nas mãos do Capitão, para servir a seus propó-
sitos numa guerra já perdida, apenas e tão somente para atormentar o militar.

Para o desenvolvimento tanto do feminino como do masculino há necessidade 
de integração dos aspectos de animus e anima. É preciso entrar em contato com 
os aspectos do inconsciente. Há que necessariamente confrontar a sua própria 
sombra para encontrar acesso à sua psique objetiva. (JUNG, 2002, p. 351).

Pedro também pode ser visto como uma metáfora do arquétipo do herói, mas 
com características de aventureiro, um puer. Von Franz (2005) define o puer 
como aquele que tem desejo inconsciente de morte, por não assumir responsa-
bilidade sobre sua própria vida. Os adeptos dos ideais rebeldes como Pedro eram, 
na sua maioria, homens comuns ou intelectuais, que nada sabiam dos combates 
e que lutavam numa atitude pueril, como D. Quixote combatia os moinhos de 
vento, no romance de Cervantes. Byington (2004) credita a esses cavaleiros 
andantes que buscam seu ideal de justiça e amor, através do despojamento de 
suas próprias vidas, a emersão do arquétipo da Esperança.

Ofélia representa a metáfora do arquétipo da criança, que busca compensar ou 
corrigir aspectos da consciência e que procura, como um mediador, salvar uma 
situação, unificar os opostos e propiciar a completude. Como representante do 
arquétipo, atuaria como compensação, correção das unilateralidades ou da rigi-
dez da consciência e uma possibilidade da aproximação saudável aos instintos.
No entanto, percebe–se que não há espaço para que isto aconteça em virtude 
do dinamismo patriarcal negativo que impera. Não há espaço para o novo, não 
há espaço para a criança, como não há espaço para o feminino.

A mãe de Ofélia, em repouso devido aos riscos de aborto, não consegue exercer 
as funções maternas e, por vezes se vale de Ofélia para ajudá–la, numa inversão 
de papéis. Essa ausência materna deixa Ofélia presa ao complexo, à letargia do 
aconchego, à lembrança da matriz amorosa que a mãe havia sido, quando seu 
pai (bom) era vivo. Ofélia só pode ser libertada desse complexo castrador pelo 
combate ao pai mau. Empreende então, uma jornada heróica, atendendo ao 
chamado do Fauno.

A menina confronta os aspectos sombrios de seu pai, através da relação com o 
padrasto, na busca do desenvolvimento da consciência. No cumprimento das 
tarefas o herói procura restabelecer o funcionamento da situação consciente 
de maneira sadia, de algo que teve um desvio na sua totalidade. O arquétipo do 
herói reflete a formação do ego e a sua relação com os outros núcleos da psique 
– a sombra, o animus, a anima e com as questões relacionadas aos princípios 
paterno e materno. (Von Franz, 2003b)

Ofélia inicia sua jornada e sua primeira tarefa é entrar debaixo das raízes de 
uma árvore e resgatar uma chave que se encontrava na barriga de um sapo que 
sugava a essência da árvore levando–a à morte. A árvore simboliza a Grande Mãe 
na cultura cretense. Pode–se pensar que adentrar na gruta e possibilitar o renas-
cimento dessa árvore principia sua jornada de resgatar aspectos encapsulados ou 
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adormecidos do arquétipo materno. No final do filme vê–se a árvore brotando.
Na segunda tarefa desce novamente ao subterrâneo. Ali utiliza a chave e resgata 
a adaga, que representa para Jung (2004) o símbolo do princípio masculino do 
logos. Apossar–se dessa representação do masculino permite que Ofélia possa 
discriminar e selecionar melhor o que é inconsciente e ordená–lo com lógica 
para o consciente.

No entanto, tomada por sua curiosidade, descumpre a ordem de nada comer 
do banquete que lá encontrou e desperta a “figura sem rosto”. Ao descumprir 
a regra de não comer do banquete, Ofélia ativa um dinamismo inconsciente 
desconhecido e quase sucumbe a ele. Consegue fugir, demonstrando que o 
ego encontrava–se fortalecido. Ao deparar com o sofrimento de sua mãe e o 
princípio de aborto, Ofélia paralisa sua jornada. O Fauno cumpre seu papel de 
psycopompo ao dar–lhe uma mandrágora, raiz mágica que vai ajudar na recu-
peração de sua mãe.

A mandrágora é um símbolo da fecundidade, segundo Chevalier & Gheerbrant 
(2002). No filme a raiz passa por um processo alquímico, posta numa tigela com 
leite e alimentada com duas gotas diárias de sangue. A gestação é um processo 
natural, mas que tem seu componente alquímico. Pode–se pensar em uma rela-
ção entre a gestação de Carmem e a magia da mandrágora. A imagem remete 
ao que Neumann (2001, p. 40) denomina “segundo mistério de sangue” quando 
a criança vai sendo alimentada no útero pelo sangue da mãe.

Através da magia com a mandrágora, Ofélia propicia o desenrolar do desenvolvi-
mento sadio do feto, para que os riscos do aborto desapareçam. Esse comporta-
mento de Ofélia faz as vezes do princípio materno, exercendo cuidado com sua 
mãe e seu bebê, nutrindo, protegendo e carregando no colo, restabelecendo, de 
alguma forma, aspectos do feminino.

No entanto, a mãe rompe esse processo e atira a mandrágora ao fogo, expli-
cando que a magia não existe, retratando a impossibilidade da existência da 
fantasia e do feminino quando não contatados pelo masculino e não integrados 
na consciência. Em época de guerra e no contexto do Self cultural do filme não 
há espaço para essa integração.

O Fauno apresenta–se como um serviçal que intermedia os dois mundos, o do 
consciente e o do inconsciente, figura dual, que exerce funções de psycopompo 
e que tem aspectos sombrios e bons: conduz a heroína na volta à jornada, com 
a magia da mandrágora e, outras vezes, é cruel e parece sanguinário, ao comer 
carne crua, impor limites e lembrar as regras. Pode apresentar também o que 
Johnson (1993, p.68) chamou de “aspecto de Deus que se coloca ao lado do Self” 
e que guiou Ofélia na direção de algo maior.

Ao cumprir a última tarefa, Ofélia novamente deixa de obedecer cegamente às 
regras, discutindo suas ordens. Obedecer aos instintos é saudável, no entanto 
resistir a eles leva à aquisição de consciência, a resolução do conflito resulta 
numa escolha consciente.

Para Alvarenga (1999, p.49) a consciência psíquica é a transformação da cons-
ciência, antes somente corporal, que desponta simbolizada pelo herói–heroína, 
condutor dessa transformação. Através do herói–heroína dá–se a transformação 
do sistema emergindo a consciência psíquica.

Von Franz (2003a, p. 40) aponta que “se a pessoa se encontra no Tao, isto é, em 
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posição justa, a criança existente nela achará a expressão exata ou fará a coisa 
certa”, como pode ser visto no final do filme, quando Ofélia nega–se a entregar 
o bebê ao Fauno e é morta.

Chega–se à cena final de Ofélia, olhando para os sapatos como Dorothy – per-
sonagem de “O mágico de Oz” – feliz por estar de volta à casa. Ofélia pode ter 
empreendido sua jornada, mas precisou ser sacrificada na busca de alcançar o 
centro do labirinto.

O inconsciente presta auxílio a uma situação crítica do consciente, que necessita 
destruir a figura humana do herói para que seja afastado momentaneamente 
daquela situação e possa retornar renovado. Jung (2007, p.383, §616) diz que 
o herói necessita ser afastado do caminho para que haja “esperança de que o 
interesse torne a voltar–se à terra e a seu verdor”.

A criança, segundo Von Franz (2003a), seria um símbolo do Self e a renovação 
da vida, porque nas situações destrutivas e desumanas, pode surgir de maneira 
redentora e através de suas ações espontâneas e legítimas buscar a salvação.

Como símbolo do Self, Ofélia tinha um status nascendi: na consciência ela pere-
ceu, pois continua despercebida e não integrada em alguns que sobreviveram à 
guerra. Não há espaço no consciente para o desejo de totalização, da união dos 
princípios masculino e feminino, só no inconsciente, que é para onde a criança 
retorna, ao morrer, onde encontra o pai bom e a mãe.

Ao vencerem a batalha contra o Capitão os rebeldes introduzem uma nova 
ordem, quebrando a perpetuação do patriarcado negativo que o Capitão repre-
sentava. Percebe–se essa quebra de paradigma quando Mercedes explica que o 
bebê não vai saber quem foi seu pai. Alguns aspectos arquetípicos puderam ser 
transformados pela saga da heroína.

O filme parece retratar simbolicamente o papel que o arquétipo da criança exer-
ceu no resgate da transformação psíquica no contexto existente e os caminhos 
que o masculino e o feminino percorrem em busca do dinamismo da alteridade. 

O sacrifício da personagem Ofélia, simbolizando o arquétipo da criança, serviu 
à renovação psicológica do dinamismo patriarcal negativo existente. Essa aber-
tura trouxe a perspectiva da transformação, simbolizada na figura do bebê e na 
semente germinada, vista pelo broto na árvore ao final do filme.

A jornada arquetípica de Ofélia, na busca da transformação psíquica, procurou 
equilibrar a consciência matriarcal e a patriarcal. Somente aqueles que sabem 
para onde dirigir o olhar podem e conseguem abrir esses caminhos.

A criança tem essa possibilidade de um novo olhar, de uma sabedoria intuitiva 
e de um encontro com o inconsciente muito mais presente. Assim, traz em seu 
bojo a abertura suficiente para que isso se constele.

Todas as tarefas se traduzem nessa restauração e nada mais são do que revitalizar 
a árvore, simbolizando a revitalização do feminino doente; resgatar uma adaga, 
símbolo do masculino e, por último, fazer a escolha correta dentre as discrimina-
ções que lhe foram apresentadas, ao escolher não entregar o bebê ao sacrifício.

Ao cumprir esses trabalhos, proporcionou uma pequena transformação no dina-
mismo existente, mas a heroína teve que ser sacrificada para que acontecesse a 
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possibilidade de abertura para o novo.

Percebe–se que a mãe, representação do arquétipo materno, também precisou 
ser sacrificada para que houvesse a possibilidade de transformação. Caso tivesse 
sobrevivido o dinamismo reinante permaneceria igual, cumprindo–se a continui-
dade da tradição representada pelo Capitão. 

O bebê, assim, pôde simbolizar concretamente a abertura para o novo, sobrevi-
vendo e tendo sido entregue aos rebeldes, proporcionando um rompimento do 
status quo reinante.

A criança cumpre tarefas sempre à noite e em lugares subterrâneos, o que per-
mite perceber o processo de busca da consciência matriarcal em um nível mais 
profundo e arcaico da consciência. A transformação, quando acontece nesse 
nível, permite a renovação da personalidade e a expansão da consciência.

Notas

1. Trabalho apresentado no V Congresso Latino–Americano de Psicologia Analítica realizado no Chile, 2009.
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