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Prefácio 

 
Quando começamos a compulsar a riquíssima 

obra “Parceiros Invisíveis”, de John A. Sanford, por 
indicação de um amigo, ficamos maravilhados. 
Digo "ficamos" porque essa obra não foi escrita por 
uma pessoa só. Seria indigno atribuir a mim 
(Patrícia) a autoria exclusiva, embora meu nome 
esteja na capa, visto que estamos sendo 
constantemente influenciados por mentes que 
compartilham conosco afins interesses.  

Assim, reparto os méritos com todos aqueles 
que se associaram conosco neste esforço humilde; 
mas no que tange aos erros, às imprecisões e aos 
equívocos assumo, individualmente, a total 
responsabilidade. 

Lendo Sanford, veio à mente a imagem de duas 
personagens da portentosa obra “Paulo e Estêvão”, 
pelo Espírito Emmanuel: Saulo e Abigail; e surgiu 
então o desejo de investigar algo sobre elas à luz 
das polaridades psíquicas Anima e Animus.  
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Importante ressaltar que Saulo e Abigail não são 
personagens fictícias. Daí todo nosso cuidado, 
respeito e carinho ao escrever. São Espíritos 
imortais que protagonizaram uma bela história real, 
e suas vidas provavelmente seguem, como diz 
Emmanuel, “entrelaçadas de misteriosa beleza” junto a 
Estêvão, o primeiro mártir do Cristianismo 
Primitivo. Por isso é importante, neste momento, 
delinear muito bem qual nossa abordagem, nesse 
modesto livro, sobre Saulo e Abigail. Não queremos 
ser levianos. 

O primeiro ponto é que a obra não é sobre as 
personalidades Saulo e Abigail, em profundidade, 
nem sobre a análise deste amor profundo, o qual 
muito admiramos e dignamos o máximo respeito. 
Isso nos escapa completamente. Nosso esforço 
humilde é tecer algum comentário sobre a 
representação de Saulo e Abigail no modo de 
funcionamento na relação, compreendendo o curto 
período dos encontros do doutor da Lei à casinha 
florida de Jope, e como ambos conjuntamente 
funcionavam enquanto interação das suas 
polaridades psíquicas. 
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Explicando um pouco melhor, nossa intenção é 
examinar o terceiro ente, a intersubjetividade 
relacional, tomando o caráter simbólico-imagético, 
como um mito, do casal Saulo e Abigail. Ou seja, 
com base em uma pequena amostra deste modelo 
relacional, sem pretender psicanalisar propriamente 
os personagens, faremos livres reflexões com 
respeito a algumas características do 
comportamento deles na dinâmica afetiva. Então, 
não se trata de apresentar os conceitos da Psicologia 
Profunda ou da Psicanálise para comprovar ou 
refutar o amor verdadeiro ou a dedicação de Saulo 
e Abigail enquanto sujeitos; trata-se de buscar 
conhecimento sobre a nossa humanidade nessas 
representações, e em certo ponto nos identificar, e 
sobretudo aprender sobre a subjetividade, a 
intersubjetividade e a relação que estabelecemos 
com a imagem do outro. 

Nunca será demasiado afirmar: na obra, 
utilizaremos esse símbolo como um poderoso 
exemplo de como nós (sujeitos) funcionamos em 
nossas relações amorosas. 
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Com isso, correremos um grave risco: aqueles 
(como nós) apaixonados pela história de Saulo e 
Abigail e um pouco mais conservadores e críticos, 
poderão se sentir magoados com nossa ousadia. 
Outros ficarão profundamente enfadados por 
considerar que não há a menor lógica ou 
razoabilidade nessa discussão fantasiosa. 

Respeitamos todas as disposições em contrário, 
mas seguiremos, por entender que nosso propósito 
(justamente por amarmos demais esses 
personagens) é aprender com eles nas nossas 
relações; e quem sabe, a partir disso, construir 
vínculos mais saudáveis. 

Fica aqui, desde já, nosso profundo respeito e 
amor pela vida e obra desses personagens, pelo 
autor espiritual Emmanuel e pelo médium Chico 
Xavier. 

O segundo ponto é uma declaração de gratidão; 
despretensiosamente, começamos a compartilhar 
estas descoloridas ilações em nossas redes sociais e 
recebemos o generoso incentivo de muitos corações 
amigos, ainda em 2018, notadamente, Rebeca 
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Canário e Nathalie Távora, às quais singelamente 
dedicamos estas páginas. 

Por atenção ao encorajamento, e mais, por 
sentirmo-nos especialmente estimulados a mais 
aprender com os questionamentos preciosos 
que nossas amigas fizeram à época, decidimos 
compartilhar os conhecimentos na forma deste 
livro. 

Desejamos que tais pensamentos atinjam mais 
corações sequiosos de entendimento, embora não 
saibamos se mais confundiremos ou esclareceremos 
alguma coisa; de todo modo, se puder de alguma 
sorte ser útil a alguém, teremos cumprido nosso 
papel. E se o leitor dedicado nenhum proveito tirar, 
desde já fique com nossas sinceras desculpas, pelo 
furto do precioso tempo; mas considere crédito 
especial de caridade, pela piedade para conosco, 
pobres almas imperfeitas. 

 

Palavras iniciais 
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Vamos definir nesta obra as questões de gênero 
(identidade e expressão) e orientação sexual 
quando dissermos “homem” e “mulher”, utilizando 
as representações de Saulo e Abigail na relação 
amorosa.  

Mas se não estamos falando de personalidades, 
mas de representações psíquicas, por que a 
necessidade deste tipo de definição? 

Uma primeira ponderação é porque, embora 
sejam símbolos, essas representações são de sujeitos 
cuja constituição atravessa a questão do gênero; 
ademais, ainda que nosso foco seja a dinâmica 
relacional, ela se dá pela interação de dois sujeitos 
reais – e são esses sujeitos que citaremos na obra 
como “homem” e “mulher”. Há ainda um terceiro 
ponto de clareza na escrita, uma vez que ao 
apresentar os símbolos fazemos representações 
para causar identificação no leitor, e para evitar 
confusões e auxiliar no entendimento, é preciso 
explicar do que estamos falando. 

Quando nos referirmos, nesta obra, a “homem” 
falamos do sujeito cujo sexo biológico é masculino, 
cisgênero (identidade de gênero correspondente ao 
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sexo biológico masculino), heterossexual. A 
representação deste “homem”, na obra, é a de Saulo. 
Portanto, quando dissermos “homem”, pensemos 
em Saulo como símbolo. De modo análogo, quando 
nos referirmos a “mulher” falamos do sujeito cujo 
sexo biológico é feminino, cisgênero (identidade de 
gênero correspondente ao sexo biológico feminino), 
heterossexual. A representação desta “mulher”, na 
obra, é a de Abigail. Portanto, quando dissermos 
“mulher”, pensemos em Abigail como símbolo. 

 
De uma forma muito simples, homens ou 

mulheres carregam os elementos masculino e feminino 
em seu psiquismo; Anima é o elemento feminino 
ínsito numa personalidade de homem, e o Animus é 
o elemento masculino presente numa 
personalidade de mulher. 

O autor John A. Sanford, doravante chamado 
Sanford, da obra “Parceiros Invisíveis”, diz que: “os 
relacionamentos, e em especial os apaixonamentos, 
começam, em geral, com uma projeção de nossa Anima 
ou Animus no parceiro”. 
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A partir disso, procuramos ser fiéis aos 
conceitos psicológicos junguianos apresentados, 
tomando por base aquilo que Sanford estabelece em 
sua obra, tendo esmiuçado, por sua vez,  os 
conceitos de Carl Gustav Jung e outros autores. 

 

Capítulo 1 

 
O encantamento de Saulo por Abigail é a 

característica marcante de dois apaixonados, que 
não se conhecem profundamente, mas sentem uma 
atração irresistível recíproca; hipoteticamente, 
consideraremos que Saulo então projetou em 
Abigail o aspecto positivo da imagem de sua 
Anima: a candidez, a ternura, a castidade, o 
aparente desamparo, o abandono, a necessidade de 
proteção, de acolhimento. Assim, Abigail se tornou 
sumamente desejável para ele. O ímpeto de 
protegê-la passou a representar uma irresistível 
força de atração, porque supriria dois pontos: 
primeiro, protegendo-a, Saulo cuidava de si 
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mesmo, por reunir em Abigail tudo que dizia 
respeito à sua vida emocional; segundo, a partir 
dessa relação constituir-se-ia o lar enquanto 
conjugalidade que, mais tarde, daria origem à 
família, deixando-o no honroso exercício do dever 
(sustentar a casa). Saulo havia se resguardado, 
sexual e emocionalmente, mantendo-se casto e sem 
envolvimento afetivo com nenhuma outra mulher, 
preservando tal exclusividade especialmente para 
este momento quando estivesse diante da eleita do 
seu coração. 

Saulo havia direcionado a sua libido (no sentido 
junguiano, enquanto totalidade psíquica) para o 
amor à lei de Deus, para os estudos (havendo se 
tornado doutor da Lei no Sinédrio) e para os 
esportes, sobretudo na prática de corrida de bigas. 
Ele transferia, portanto, todas as suas esperanças de 
realização emocional e pessoal de um futuro ditoso 
nesse consórcio com Abigail. A doce convivência na 
casa de Zacarias e Ruth, na estrada de Jope, era 
uma viva demonstração das virtudes e conquistas 
pessoais de Abigail (a suavidade, a ponderação e 
ternura inexcedíveis), orgulhando Saulo da sua 
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decisão; mas até aqui dizemos que a 
intersubjetividade (a relação entre os sujeitos) é 
baseada no apaixonamento, pois não temos, 
efetivamente, uma convivência mais prolongada, 
nem o enfrentamento dos desafios da vida 
cotidiana. Havia o suave encantamento do namoro 
permeado pelas juras de amor e interação de 
fantasias, e até aqui podemos lançar uma primeira 
hipótese (com algum risco) que Saulo poderia estar 
orgulhoso de sua projeção, e não propriamente de 
Abigail (enquanto individualidade). 

A importância desse símbolo está na 
possibilidade de estabelecer um modelo que nos 
remete à experiência na dinâmica relacional da vida 
prática. Dito de uma forma mais simples: olhar para 
Saulo e Abigail nos ajuda a olhar para nós mesmos 
em nossas relações.  

Quando nos apaixonamos por alguém, ainda 
não tivemos a oportunidade de conhecer 
profundamente as virtudes e vícios dessa pessoa (o 
que de modo algum implica que o sujeito seja 
destituído deles); de fato, Abigail tinha dotes 
psicológicos proeminentes: alegre, contagiante, 
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educada na lei de Moisés; todas essas qualidades 
fizeram Saulo inclusive suplantar as dificuldades, 
como o fato de desconhecer as ascendências 
familiares de Abigail, e ainda assim planejar o 
casamento; mas enquanto não percebemos a 
subjetividade do outro com quem nos 
relacionamos, não obstante as inquestionáveis 
qualidades, o vínculo segue empobrecido.  

Mas como saber se enxergamos o outro ou a 
imagem idealizada que fazemos dele na relação?  

A constatação da paixão ou a comprovação do 
amor, se é projetivo ou legítimo, só é possível em 
análise pessoal. Daí a impossibilidade de afirmar 
qualquer coisa desse jaez no caso de Saulo e Abigail 
enquanto personalidades: é como querer tocar o 
intangível. Impossível, se os sujeitos sobre quem 
tratamos não estão em análise. 

Por isso, ratificamos que utilizamos aqui as 
representações como símbolos; e prosseguimos com 
nossa curiosidade “científica”. 

Até agora podemos confirmar que o movimento 
inicial de aproximação de Saulo e Abigail  foi 
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devido a um apaixonamento pela projeção. Mas o 
que essa paixão desencadeia?  

A libido é fonte de energia criativa, fonte de 
felicidade e prazer; para o amante, estar com o 
sujeito amado e dar-lhe amor é o bastante para 
sentir-se plenamente realizado (e aqui temos uma 
característica inconfundível desse mecanismo 
projetivo: o reforço positivo não é exatamente quem 
o outro é, mas sim o que o outro tem que ativa em 
mim quem eu sou). 

Sanford, entretanto, faz-nos uma ponderação 
muito importante: “Convivência real alguma sobrevive 
no estado de apaixonamento”. Não sei se os 
enamorados que porventura estejam lendo esta 
obra continuarão empolgados, mas, segundo essa 
ideia, quanto mais reais vão se tornando um 
(parceiro) para o outro, menor a possibilidade das 
imagens recíprocas fascinantes do inconsciente do 
casal permanecerem projetadas.  

Antes de prosseguirmos, é importante dizer que 
há muitas nuances especiais as quais valem a pena 
serem destacadas. 
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Há relacionamentos no qual vigora um jogo de 
lusco-fusco circular, que pode ser definido da 
seguinte forma: um dos parceiros faz idealizações, 
que em seguida são frustradas pela realidade; então 
ocorre de novo a idealização, e vem novamente a 
frustração, permanecendo neste círculo; como em 
geral a idealização balsamiza os traumas, embora 
não os suplante, mesmo numa situação real, o 
indivíduo se acostuma com o benefício anexo da 
sua fantasia (a satisfação, o prazer). 

Há outros casos em que os parceiros fazem um 
acordo implícito da atuação coordenada dos papéis 
sociais que precisam exercer; por exemplo, é o 
homem mantenedor que se satisfaz em ser o 
provedor e pai de família, ainda que possua 
carências afetivas graves por uma repressão da 
Anima, casado com a mulher, mãe de família, que o 
realiza na paternidade e passa a ser alvo da 
projeção.  

Ainda pode haver o caso de, para esta mulher, 
ao ser atendida no lar, provido e arrimado pelo 
homem mantenedor, vir a se tornar a cuidadora 
maternal do seu cônjuge (com todas as repercussões 
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dessa situação); e em não raros casos, tal acordo 
pode parecer mais que suficiente para manter um 
casamento por longos anos. 

Voltando ao nosso modelo, com as 
representações de Saulo e Abigail, temos um casal 
que não teve a oportunidade de conviver 
realmente; explicando: conviviam sim, porém, a 
fantasia presente nas menções: “Você é o coração do 
meu cérebro”; “Você vai me fazer domar os impulsos” e 
“Aqui encontro o pouso de consolação para as batalhas 
da vida” são exemplos que traduzem o 
enamoramento e a romantização da relação, que 
ainda não havia passado pelo crivo do interesse 
pessoal.  

Isso implica que chega um ponto quando a 
relação irá cobrar o ônus do envolvimento, tocado 
pela realidade; e se mesmo após este ponto, o 
relacionamento sobreviver, ainda não temos plena 
garantia de quanto tempo durará, uma vez que a 
real garantia só se atestará na constância: durante 
um relacionamento duradouro estes testes, 
portanto, são praticamente diários.  
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Aí então, na realidade da convivência, não mais 
projeção dos conteúdos psíquicos dos parceiros: ela, 
a projeção, permanece ainda de algum modo, 
porém recebe a adição de uma pesada e dura carga 
de realidade.  

No caso da personalidade de Saulo isso é 
representado pelo apreço ao seu nome, títulos e o 
orgulho de sua raça implacável. No caso de um 
típico sujeito do séc. XXI, pode-se citar os seus 
diversos interesses pessoais (apreço à imagem, ser 
bem-sucedido, ser feliz – que pode culminar na 
busca pelo prazer sem limites). 

Assim, quando o afeto é submetido ao crivo da 
realidade, o sujeito experimenta um dilema de 
difícil equacionamento: de um lado, a projeção de 
sua realidade psíquica no outro; de outro lado, o 
outro, com sua personalidade individual e suas 
próprias vontades, em toda sua pujança. 

Nesta representação, vemos em Saulo certa 
indiferença ou inabilidade em respeitar a 
autonomia de Abigail; acostumado ao tempo inteiro 
buscar a satisfação da sua vontade, acabou por 
exercer o controle na relação, em nome de um 
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“amor proteção”, ou “amor cuidado”; sobre este 
aspecto, pode-se lançar mais uma hipótese: Saulo 
alimentou, ele mesmo, a projeção. 

Essa talvez seja uma das constatações mais 
importantes de assumir em nossos relacionamentos. 
Não raro, alimentamos a projeção pela idealização 
do parceiro, que por sua vez sustenta a frustração, o 
ressentimento, a sensação de abandono e rejeição. 

Falando sobre a representação Saulo e Abigail, 
não estamos aqui desmerecendo o cuidado e a 
proteção no relacionamento; sem dúvidas, são 
nuances belíssimas da mais pura forma de amor 
(fraternal, paternal, maternal e em certo ponto 
presente até na conjugal), mas aqui estamos nos 
referindo a uma relação estritamente horizontal, 
entre um homem e uma mulher.  

Também não queremos fazer apologia (nem 
colocar nenhum óbice) em relação a um amor 
“instintivo” e “animal”; tem certos aspectos 
relacionais, dentro das raias do respeito do outro 
(que não são enquadrados como violência), que 
dizem respeito a pactos íntimos. É lógico que, 
grosso modo, há carinho e cuidado numa relação 
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conjugal, mas a reflexão gira em torno do fato que 
Saulo elege Abigail como parceira de vida, mas na 
verdade, parecia visar atender a um dos papéis de 
suas dimensões do sujeito (seu papel familiar como 
cuidadora) e não propriamente respeitar sua 
individualidade.  

Nesse relacionamento, parece haver sacrifício de 
ambos lados (e em toda relação autêntica há sempre 
uma dose de sacrifício que viabiliza a relação), mas 
o cuidado está em, sob pretexto de viabilizar a 
convivência, não abdicar da sua própria dimensão 
subjetiva; nesta relação que qualificamos como 
horizontal, talvez não precisemos propriamente de 
um “pouso de consolação maternal”, mas de alguém, 
tão completo e individual quanto nós mesmos, que 
reconheça nossas dores e conflitos, e nos 
compreenda de igual para igual (sendo assistente e 
assistido, simultaneamente). 

Como salientamos inicialmente, nosso propósito 
é, com base nessas ilações, melhorar a qualidade de 
nossos vínculos; buscar equacionar relações 
tumultuadas; evitar a inserção e permanência em 
relacionamentos abusivos; e sobretudo aprender 
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sobre a dinâmica relacional, para crescer na 
convivência com o outro. Sendo assim, vamos 
discorrer agora sobre o que chamamos de amor 
real.  

Ele consiste, definiremos, na apreciação de 
quem o outro é, em sua integralidade (ou na 
máxima integralidade perceptível); como diz 
Sanford: “O anseio mais profundo do envolvente é o da 
busca da unidade de sua própria personalidade, por meio 
da projeção”. Este é o aproveitamento ideal dos 
relacionamentos, o que favorece o 
autoconhecimento (porque afinal buscamos a nós 
mesmos ao buscar afetivamente o outro).  

Então, no caso de Saulo, quando rompe com 
Abigail após a morte de Estêvão, e a abandona, 
temos um forte sinal da projeção: naquele momento 
ele abandona a imagem de si mesmo que via 
projetada em Abigail em primeiro lugar, antes dela 
como indivíduo; a sua Anima sensível e 
desprotegida; suas emoções e razões mais 
profundas, que ele prefere escamotear e esconder, 
saindo desvairadamente na perseguição aos 
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cristãos, permanecendo na epiderme do ego, em 
todo o seu pungente Animus. 

Nem todo término de relacionamento se dá pela 
mesma razão; mas depois de apresentar essa 
representação, cumpriria pensarmos: quantas vezes 
não abandonamos o outro querendo abandonar a 
(suposta fragilidade verificada em) nós mesmos? 

 
Capítulo 2 

 
Até agora explanamos o poder de atração no 

apaixonamento existente entre a projeção da Anima 
de Saulo (inconsciente) em Abigail. Contudo, 
segundo Sanford: “O fator mais poderoso de todos está 
na atração entre os dois inconscientes”; ou seja, quando 
a Anima do homem se apaixona pelo Animus da 
mulher. Mas como isso funciona? 

Implicaria necessariamente a hipótese de que 
Saulo visse em Abigail não a projeção da Anima que 
cuida e acarinha, mas um ser autônomo e 
independente,  capaz de cuidar de si mesmo e ter 
forças para vencer as dificuldades, independente do 
papel que executa (como a de cuidadora ou futura 
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mãe de seus filhos). Aqui teríamos, ao menos em 
nossa hipótese, uma parceria com absoluta 
horizontalidade. 

Mas então paramos para refletir: se assim o é, 
por que, em geral, pessoas que parecem 
independentes e bastante autônomas, ditas bem 
resolvidas, acabam exercendo baixo poder de 
atração ou de manutenção de relacionamentos? 

Talvez a questão envolva a ideia de que, antes 
da Anima do homem se apaixonar pelo Animus da 
mulher e vice-versa, cada ser, individualmente, 
deve buscar sua autonomia e harmonia com a 
própria polaridade psíquica consciente primeiro. Se 
assim não for, é bem provável que os 
relacionamentos fiquem somente na base da 
projeção (o que o senso comum costuma chamar de 
“amor por admiração”), e não avançam propriamente 
em profundidade.  

Apenas fazendo uma breve ilação sobre a 
história de vida de Saulo e Abigail, sem ferir nosso 
acordo inicial, por exemplo, se Saulo tivesse 
conseguido harmonizar a intrepidez e resolução da 
sua personalidade com a serenidade e mansuetude 
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que ele conquistou ao longo dos anos, teria se 
equilibrado com a própria polaridade psíquica 
primeiro. 

Assim como, se Abigail tivesse logrado, após 
cada uma de suas perdas, reunir forças internas 
necessárias para descobrir dentro de si mesma o 
potencial regenerador e cuidador, também teria se 
harmonizado com a própria polaridade psíquica, 
sem sentir desamparo (ou ainda que sentisse, 
protegeria e acolheria a si mesma sem 
necessariamente manter a busca por alguém que 
fizesse por ela). 

Quantas vezes não ocorre conosco de 
experimentar o abandono com impressionante 
despreparo, vivenciando o fim de uma relação não 
como um acontecimento possível, mas uma quase 
tragédia, o que pode nos fazer cair num 
adoecimento profundo? É claro que todo 
rompimento qual luto gera tristeza, e não há razão 
para negar o sofrimento, mas será que cuidando 
mais de nós mesmos, de nossas emoções mais 
profundas, não nos prepararíamos melhor para 
essas ocorrências da vida? 
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Voltando à pertinência de nossas reflexões, se o 
leitor estiver atento poderia se perguntar: ora bem, 
não deveria ser esse o objetivo de toda uma vida 
(harmonizar-se interiormente com sua polaridade 
psíquica consciente primeiro?); se assim o é, deve 
haver um meio de transformar o próprio 
relacionamento num poderoso instrumento que 
viabilize tal autoencontro. 

Há muita razoabilidade nesse raciocínio, e aqui 
lançamos mais uma hipótese: a experiência da 
solidão (com ou sem um parceiro afetivo) para este 
mister. E aqui abrimos um pequeno ensaio sobre a 
solidão. 

A solidão é uma experiência dominante na 
sociedade atual, que coleciona frequentes narrativas 
de rupturas familiares, dificuldade de fazer e 
manter vínculos e necessidade de isolamento. 

A princípio podemos definir uma solidão de 
autossuficiência, baseada num falso discurso que o 
sujeito é livre de toda demanda de amor, mas na 
qual, ao contrário, confessa ser indefeso, 
sugestionável e dependente em certa dose – por 
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isso a opção de estar só, com um comportamento 
evitativo. 

Se fosse propriamente autossuficiente, em 
realidade não haveria por que temer a convivência, 
mas sendo insuportavelmente vulnerável, este 
sujeito prefere o desprazer do insulamento pelo 
medo de ser magoado, traumatizado e ferido nas 
relações com o outro. 

Quando o sujeito não consegue simbolizar a 
falta e fazer deste vazio o espaço imprescindível 
para a construção de sua obra psíquica, a 
experiência da solidão gera terrível sofrimento. É o 
ponto, talvez, quando começa a experimentar o 
vazio existencial. 

Há, entretanto, uma solidão que podemos 
chamar de ética, formadora e essencial ao 
comportamento humano, quando o sujeito, pela via 
do desejo, visa buscar em si a satisfação do encontro 
que, de algum modo, remonta ao amor primário, ao 
narcisismo original marcado pelo autoerotismo, 
fundamental à formação do eu e constituição do 
sujeito. 
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Talvez a principal diferença então entre a solidão 
de autossuficiência e a solidão ética esteja no sacrifício 
do próprio desejo para corresponder ao ideal social, 
presente no primeiro e ausente no segundo. 

A solidão ética seria então um lugar a meio do 
caminho, afastada da exigência dos vínculos sociais 
por um lado e da necessidade insuportável de ter 
que ser feliz por outro, como autêntica expressão de 
singularidade do sujeito; já a solidão de 
autossuficiência não passa de um estilo da 
independência sem interdependência (como se 
fosse possível), para tentar escapar do desconforto 
de conviver com a frustração e tolerar o 
contraditório. 

Portanto, a importância de vivenciar a solidão 
ética para o sucesso do relacionamento legítimo se 
justifica no ponto em que antes da união de dois 
sujeitos, estes precisam ter, individualmente 
primeiro, a correspondência de afirmação, 
reconhecimento e aceitação de suas próprias 
diferenças.  

Então, segue indispensável este mergulho em 
profundidade que é, antes de tudo, exercer uma 
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autonomia não egoística, ou seja, deleitar-se num 
sentimento libertador e de apreciação do outro; e 
neste contexto, a projeção pode ser útil para 
reconhecer a própria sombra, mas sem 
desconsiderar o outro, sua individualidade e suas 
próprias necessidades. 

Em outras palavras, nós também temos que ser 
úteis para que ele (o outro) possa reconhecer sua 
sombra, e assim mergulharmos juntos em 
profundidade na relação.  

Outro ponto que Sanford destaca é que: “Uma 
fantasia frequente de pessoas casadas é pensar na morte 
do parceiro”; e assim pensando, como funcionamos?  

É lógico que se há afeto profundo, pensar na 
morte do cônjuge representará uma experiência 
sensivelmente desagradável. Mas Sanford 
exemplifica dois casos; o primeiro, Marco Antônio e 
Cleópatra, que mataram-se no final pelas suas 
próprias mãos, tamanho o amor projetivo de Marco 
sobre Cleópatra (extinto um, o outro também se 
extinguiu-se); o segundo, Dante e Beatriz; este 
primeiro, que transformou sua projeção numa obra 
sólida e criativa que fez durar a vida inteira. 
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Então, cumpre a reflexão: o que sobra de nós 
mesmos sem o outro? Não é por outra razão que 
relacionamentos saudáveis se constroem na 
presença sem domínio e na ausência sem abandono. 

Nossos sonhos, nossos planos, nossa vida, nós 
os possuímos também de forma autônoma? 

Ainda que uma vida comum convide a ter 
planos em conjunto, é imperioso refletir se nossos 
planos individuais não estão sendo esquecidos “em 
nome” da relação. 

Por isso é imprescindível valorizar as relações 
sociais, os momentos de socialização e buscar 
satisfação em atividades criativas, nas quais a 
expressão da subjetividade esteja presente, 
desenvolvendo a habilidade de conviver justamente 
por ter que suportar o desconforto; adicionado ao 
fato de desenvolver opções próprias de desejo, 
particulares, pois quem sabe, ou deve procurar 
saber o que nos faz feliz, é cada um de nós: no 
tempo, do jeito, e na solidão experimentada por 
cada um de nós mesmos. 

Capítulo 3 
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Falamos sobre o poder de atração no 
apaixonamento existente entre a projeção da Anima 
de Saulo (consciente) em Abigail; Sanford, 
entretanto, lembra-nos que o contrário também 
ocorre com muita frequência: “Quando uma mulher 
projeta sobre um homem sua imagem de Animus 
positiva, ela supervaloriza tal homem. Tais projeções são 
particularmente prováveis em homens que possuem o 
dom da palavra”. Ou seja, o outro é um espelho 
cristalino que me mostra o que me falta; mas aqui 
há de se cuidar para não tombar em dependência 
emocional; como discernir se há envolvimento do 
afeto legítimo ou se há apenas projeção e 
expectativa?  

Como diz Sanford: “Sem o desenvolvimento 
individual, o estado de identificação mútua desenvolve 
algo que embota o desenvolvimento psicológico de ambos 
parceiros e não há relacionamento verdadeiro”.  

Ou seja, delegamos a tarefa do autoencontro ao 
outro e depois nos surpreendemos quando o outro 
se queixa de não se sentir amado, ou quando 
identificamos dentro de nós uma sensação de que 



	 29	

não estamos sendo suficientemente claros na 
demonstração do afeto. Um contrassenso. 

É lógico que há outras nuances a serem 
consideradas neste ponto; por exemplo, uma baixa 
autoestima que leva o outro ao pensamento de não 
se julgar merecedor do nosso apreço, e que por 
mais que demonstremos, jamais irá reconhecer; ou 
ainda, um modo peculiar de demonstrar afeto 
através de pequenas ações do cotidiano e não de 
grandes arroubos de afetividade, dentre outros. 

Segundo vimos, o relacionamento real não 
prescinde da maturidade emocional, que coloca o 
outro acima de fantasias e desejos projetivos. Isso 
implica que temos desejos e é indispensável que, 
num relacionamento legítimo, sejamos capazes de 
converte-los para que estes sejam atendidos dentro 
da relação; ou seja, a relação tem que ser uma 
catapulta para nosso próprio vôo interior. Do 
contrário, teremos sempre carências e fragilidades 
emocionais não expostas que irão pesar ao longo 
dos anos, sufocando o próprio sujeito. 

Num amor projetivo, o desejo oprimido, 
inexprimível, precisa ser direcionado para um ideal 
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ou acaba descambando numa relação fora do 
casamento, porque, segundo Sanford: “Quando há 
certa energia criativa em nós que está ultrapassando as 
fronteiras e limites do casamento e da vida de família, é 
típico tal energia projetar-se numa pessoa do sexo 
oposto”. Isso explica alguns casos de infidelidade 
que acabam surgindo quando ainda existe amor 
profundo pelo cônjuge, narrado pelo sujeito, e que 
podem ser mesmo pontuais, tendo data certa para 
acabar.  

Mas se houve o desejo (a oportunidade, a 
ocasião, ou um conjunto de fatores) é porque 
definitivamente houve uma busca por si mesmo, 
que não estava sendo atendida dentro da própria 
relação dita oficial. Mas este não é um tema 
especificamente que pretendemos abordar nessa 
obra. 

 

Capítulo 4 
 
Tendo falado muito sobre a projeção, e agora 

abordaremos a transferência, para então alargar o 
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conceito apresentado a relacionamentos parentais e 
de amizade (não conjugais). 

De um modo bem simples, podemos dizer que 
transferência é uma ação psíquica de vivenciar 
modelos obtidos nos primeiros vínculos afetivos 
estabelecidos (a figura do pai, da mãe e seus 
substitutos) em novos relacionamentos. Ou seja, é 
como se o sujeito estivesse aferindo medidas novas 
em relações atuais, com base na sua unidade de 
medida padrão. 

Transferência então é um mecanismo psíquico e 
são nossas relações parentais que estabelecem esses 
moldes para nossos novos relacionamentos. Assim, 
nossas carências, mágoas, modelos aprendidos são 
então repetidos com nossos amigos, parceiros, da 
forma como aprendemos. 

Quando a transferência se estabelece, 
transmitimos conteúdos ativos em nosso 
inconsciente ao outro, que, por sua vez, também 
pode ativar seus próprios conteúdos inconscientes.  

Mas como utilizar a transferência para a 
construção de relacionamentos legítimos? 



	 32	

Ela nos serve para que possamos tratar nossos 
conflitos íntimos; à medida que trabalhamos nossas 
emoções por reconhecer nossos conteúdos 
psíquicos, ficamos cientes das influências que nos 
governam (inconsciente). O problema é que não 
raras vezes nos mantemos na posição de 
transferência automática e irrefletida e não 
aproveitamos essa oportunidade (em análise) para 
trabalhar nossos conflitos íntimos e atualizar esses 
modelos.  

Saulo parecia experimentar um grande vazio, 
uma grande carência, que soube preencher, 
transformando o homem velho num homem novo; 
ele oprimia sua Anima, sufocava-a e constrangia-a, 
direcionando todas as suas aspirações e esperanças 
para o consórcio com sua eleita, sentenciando-a 
inclusive à realização enquanto sujeito (pessoal), 
com base num exercício meramente de um papel 
social (cuidadora, zelosa companheira e lidadora).  

Dentro dessa representação, é possível constatar 
que Saulo (não o homem, mas o símbolo, como 
pontuamos inicialmente) amava, no fundo, a doce 
vocação que Abigail (igualmente simbólica) tinha 
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de satisfaze-lo em suas necessidades, e qual 
espelho, através dela, ele conseguia dar voz e 
ouvidos à sua Anima opressa. É como se a Anima de 
Saulo se expressasse por intermédio de Abigail. 
Enquanto Abigail estava viva, projetava nela estes 
anseios, mas, e agora? Após a perda do objeto de 
amor só lhe restou o ódio.  

Sanford vai explicar: “Nossos parceiros invisíveis 
(polaridade Anima ou Animus oculta) têm um efeito 
decisivo em nossos relacionamentos; efeitos marcantes 
também de forma negativa, quando a Anima ou o 
Animus são negados”. Ele diz ainda: “Todas as vezes 
que um homem desconsidera, desvaloriza e deixa de 
perceber o seu lado feminino, e a mulher o seu lado 
masculino, seus efeitos negativos os tomam”.  

É a característica do homem perturbado e triste, 
mau humorado, sarcástico e irreverente. É a 
tendência da mulher ao julgamento, à crítica ácida, 
sem muita criatividade ou sensibilidade. 

Portanto, nosso maior objetivo de vida é nosso 
autoconhecimento e permitir a expressão de nossa 
sombra, através de nossa polaridade evidente. 
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Esse lado negativo da Anima no homem e do 
Animus na mulher tem tanta relevância e impacto 
nos relacionamentos, que atinge até mesmo as 
decisões na vida. A renúncia da mulher ao seu 
objetivo de vida, em prol de necessidades ou 
deveres a cumprir, pode constrange-la a suportar 
um modo de vida que tolhe suas emoções e 
necessidades íntimas.  

Isso não implica numa vida totalmente infeliz;  
o papel social acaba ofertando alegrias 
compensatórias, mas também uma coleção de 
pequenas insatisfações de desejos individuais não 
atendidos. 

Um exemplo clássico é da mulher que posterga 
a decisão de ser mãe e se casar em busca da 
realização profissional, ainda que o desejo de 
maternidade e casamento faça parte de seu ideal de 
mulher. 

Uma hora esse grau de insatisfação  torna-se tão 
insuportável que vem à tona, a menos que o 
sacrifício seja movido por completo desinteresse 
pessoal, o que quase sempre não acontece: em geral 
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estamos o tempo inteiro buscando compensações 
para os nossos sacrifícios individuais.  

Sanford explica: “É como se a mulher interior no 
homem e o homem interior na mulher também 
precisassem se realizar na vida, mas a única maneira de 
atingirem tal meta dependesse do tipo de vida que o 
homem exterior ou a mulher exterior deles leva”. 

Então, o homem que não envereda por seus 
dramas íntimos, que não trata discussões 
emocionais marcantes, relutando em trazer à tona e 
para o relacionamento coisas desagradáveis, por ter 
medo da reação da parceira (assim como a mulher, 
embora com menos frequência isso ocorra), na 
verdade, não quer desapontar sua própria Anima 
projetada nela (e vice-versa). Ou seja, num 
relacionamento legítimo, sentimo-nos 
absolutamente confortáveis para expor todas as 
nossas preocupações e dilemas internos, porque 
quando há amor verdadeiro, há profunda 
compreensão e entendimento. 

E isso ocorre principalmente quando nosso lado 
mais obscuro precisa ser revelado. E é esta 
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realidade que confere a fortaleza do 
relacionamento. 

Muitas vezes evitamos confessar certas 
verdades por querer poupar o outro, ou priva-lo de 
dissabores; mas se o outro é nosso parceiro afetivo, 
não deveria compartilhar conosco das desditas e 
venturas? 

Que amor frágil seria esse, que se estilhaça 
como um copo de vidro ao cair no chão? Que ao 
menor sinal de desagrado esbraveja com milhares 
de acusações, enaltecendo nossa irresponsabilidade 
e despreocupação em manchar a imagem da família 
e desconstruir o que fora edificado? 

Será que foi mesmo edificado? Em bases 
suficientemente fortes ou só nas aparências da 
relação perfeita? 

 
Capítulo 5 

 
A negação da sombra não resolve o problema 

da plenitude; pelo contrário, só intensifica seu lado 
obscuro. 
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Sanford vai explicar: “Para o homem, voltar-se 
para a sua Anima pode significar um respeito renovado 
pelo mundo do coração, pelos relacionamentos, pela alma 
e pela busca de sentido; para a mulher, pode significar 
uma caminhada renovada para o mundo do espírito, da 
compreensão e uma nova espécie de envolvimento com o 
mundo que fica além da família”. 

Este processo de autodespertamento consiste, 
portanto, no difícil trabalho de retirar as projeções 
de seres humanos reais.  

Para a mulher, reconhecer o Animus implica em 
incluir a realização de metas próprias, aspirações 
individuais, com crescimento espiritual 
(exatamente o que Abigail logrou ao fim da vida, 
quando apresentada ao Evangelho de Jesus por 
Ananias, quando alcançou uma paz indescritível). 
Abigail sempre contou com o suporte moral e 
emocional de Estêvão, irmão dedicado, que sempre 
foi sustentáculo nas horas mais acerbas de sua vida. 
Mas o que acontece quando perdemos nossa tábua 
de salvação? Morremos afogados? É justo atribuir a 
alguém este papel de extrema responsabilidade? 
Transferir a outrem a autonomia que nos pertence? 
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Sanford é enfático: “Quanto mais alguém se 
aproxima de um relacionamento consciente com as 
diferentes partes de si mesmo, tanto mais se processa 
dentro dele uma síntese e uma harmonização da 
personalidade”. 

A grande chave é que precisamos estabelecer 
um relacionamento sadio para conosco; e o outro, 
nosso parceiro de vida, pode ser esta ponte, se 
formos suficientemente hábeis para estabelecer um 
relacionamento legítimo, no qual haja diálogo 
franco e sincero, sem receio de suscetibilizar ou 
desejo de poupar, ameaçando estilhaçar os 
sentimentos do outro. 

Os momentos de reflexão íntima são 
esclarecedores e fortalecedores, conquanto estejam 
direcionados para uma finalidade útil; cultivar o 
desânimo ou a apatia não é esperançar. 

 

Capítulo 6 
 
Todas as vezes que um homem não dá voz às 

suas emoções mais profundas, é a Anima quem 
busca uma definição; como diz Sanford: “É como se 
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ela dissesse: Por que você não diz alguma coisa sobre o 
que volta e meia o irrita e o deixa assim? Se você não 
fizer nada em relação a isso, eu vou fazer”. 

São emoções tumultuadas, a inquietude e 
aflição que, na verdade, almejam a busca pelo 
entendimento e tratamento mais adequado daquilo 
que sentimos; toda vez que não verbalizamos ou 
não chegamos no equacionamento de uma maneira 
adequada, buscamos fugas, como esquivarmo-nos 
do assunto, ou até mesmo abstermo-nos de 
enveredar por algum conteúdo carregado 
emocionalmente, soterrando e tentando abafar 
aquilo que mexe conosco.  

Esquecer não vai tratar o problema, tampouco 
transferi-lo para uma ocasião ou situação que 
provavelmente teremos ainda menos condições de 
controlar as consequências. Na verdade, quase 
sempre não temos controle sobre as consequências, 
então, é melhor enfrentar logo o problema. 

Sanford explica ainda que: “Um homem que vive 
sempre evitando encontros de cunho emocional com 
outras pessoas é dominado pela Mãe”. Não fazendo 
referência especificamente aqui  à progenitora, mas 
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a um complexo que absorve o indivíduo num medo 
injustificável: o mesmo medo do menino que se 
sente amparado pela mãe. E todas as vezes que os 
homens relutam em trazer ao relacionamento temas 
difíceis ou desagradáveis, quase sempre receiam ser 
rejeitados ou temem um sofrimento, em relação ao 
qual, mais cedo ou mais tarde, a Anima cobrará um 
preço. 

Superar o medo de rejeição confere segurança e 
autonomia para a livre expressão no 
relacionamento. Como diz Sanford: “Ao reconhecer o 
seu lado meninozinho magoado, fica muito menos 
exposto a se identificar com ele”; reforçando a ideia de 
que lançar luz às nossas sombras é o fenômeno 
verdadeiramente libertador e que confere 
maturidade psicológica ao indivíduo. 

A Anima não influi apenas no funcionamento 
emocional do indivíduo, mas também no seu modo 
de pensar e agir perante a vida. De forma análoga, 
ocorre com a mulher. 

O Animus se manifesta, na mulher, por meio de 
julgamentos, críticas descabidas, generalizações, 
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quase representando uma espécie de possessão 
sobre a personalidade feminina. 

O desafio, portanto, consiste no exercício da 
ponderação e da ternura, na moderação de 
julgamentos, seguindo  o caminho da compreensão. 
Afinal, a disciplina e a seriedade são importantes, 
por exemplo, na educação dos filhos e no exercício 
profissional, mas devem ser sempre temperados 
com carinho. 

Sanford vai explicar da seguinte forma: “O 
Animus muitas vezes impede outras pessoas de captarem 
e experimentarem o lado de sentimento e de calor 
humano de uma mulher, por não conseguirem atravessar 
e enxergar o que se acha por trás do Animus e de suas 
opiniões”. 

Mulheres possuídas pelo Animus, em geral, 
parecem mais duras e inflexíveis, porém 
estranhamente melindradas. Essa suscetibilidade 
excessiva demonstra grave desconhecimento do 
próprio perfil psíquico. Daí o desafio intransferível 
e impostergável de voltar os olhos para nosso 
próprio mundo íntimo, tratando nossas emoções e 
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analisando nossas reações perante as diversas 
situações, com autorresponsabilidade. 

Possuídas então de um imperioso e implacável 
“Juiz interior”, tais mulheres enchem-se de razão e 
costumam projetar no outro (sobretudo no 
parceiro) o mesmo crivo ferrenho que aplicam a si 
mesmas, que acabam deprimindo o humor e 
afetando a autoestima do outro, como fazem com 
elas próprias. 

Não queremos traçar uma imagem caricata, mas 
sublinhar certas características importantes para 
autodetecção. 

E então, a análise acurada e conscienciosa pode 
mobilizar homens e mulheres num esforço de 
autocura e harmonia com as próprias sombras. 

 
Capítulo 7 

 
O parceiro invisível tenta assumir o 

protagonismo de nosso ego; é a forma desesperada 
que a Anima nos homens e o Animus na mulher têm 
de serem ouvidos. Sanford esclarece: “O Animus, na 
mulher que o reprime, manifesta-se numa cadeia 
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autônoma de pensamentos, mostrando que a mulher 
precisa ter cuidado e não se deixar levar por ela (essa 
cadeia de pensamentos) em sua vida”. 

Toda vez que uma mulher age de forma 
irracional e impulsiva, volta ao estágio instintivo de 
descontrole emocional, como se bloqueasse seu 
discernimento e razão. E assim como os parceiros 
invisíveis de um homem e uma mulher podem se 
atrair e se apaixonar, também podem brigar e se 
destruir. Isso só é evitado quando o homem 
expressa o que sente, e a mulher o que a perturba, 
no relacionamento. 

Quando um homem for possuído pela Anima ou 
a mulher pelo Animus, é oportuno perguntar a nós 
mesmos se não há nenhum traço de mágoa ou 
desapontamento desprezado. Aprender a analisar a 
qualidade de nossas emoções e investigar a raiz de 
nossos sentimentos eleva a qualidade de nossas 
relações. 

Essa possessão, não raras vezes, representa um 
grito inaudito d’alma, como um apelo indisfarçável 
pelo amor, mas, em geral, produz o efeito contrário 
ao desejado, afugentando o objeto de desejo. 
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Sanford explica que, como estabelecemos uma 
sistemática e repetida transferência com nossos 
parceiros afetivos, com base nos modelos parentais 
de nossa infância, “para um homem aprender a se 
relacionar com a sua mulher, este necessita estar em 
acordo com o meninozinho existente dentro dele” (o que 
algumas terapias chamam de cura da criança 
interior). 

Ou seja, numa relação madura e autêntica, não 
podemos ter medo de desagradar o parceiro, de 
sermos atingido pela culpa, ou de sermos 
abandonados. E por mais que possa parecer 
contraditório, é justamente através deste 
relacionamento que passamos a nos conhecer em 
profundidade (pelas projeções); mas aí cabe-nos 
utiliza-las para analisar a nós mesmos e converte-
las numa relação real. 

Reconhecer nosso lado sombrio, oriundo de 
nossos parceiros invisíveis, faz com que  as 
projeções sobre os outros sejam rápida e facilmente 
detectadas; não podemos impedi-las de ocorrer, 
mas podemos criar uma forma de sistematicamente 
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analisa-las e torna-las conscientes, tão logo quanto 
ocorrerem. 

Como diz Sanford: “A palavra-chave para chegar a 
se entender com a Anima e o Animus é relacionamento; 
quando uma figura do inconsciente é negada, rejeitada ou 
ignorada, ela se volta contra nós e mostra todo seu lado 
negativo”. 

 
Capítulo 8 

 
É necessário perceber que a presença de nossos 

parceiros invisíveis não deve ser razão para nos 
desorganizar, mas sim equilibrar: e aqui entramos 
no conceito psicológico da individuação, também 
trazido na obra por Sanford. 

De um modo muito simples, implicaria em 
trazer o inconsciente para o consciente, integrando 
o psiquismo. E, segundo o próprio Jung: “O 
encontro com a Anima e o Animus é a obra-prima da 
individuação”. 

Ou seja, a individuação é um processo que 
contempla diversas etapas: 
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(1) A formação e estruturação do ego, o que 
inclui o modo psíquico de funcionar e nos 
relacionar com a sociedade, ou ainda, a forma como 
eu interagimos nas dinâmicas relacionais, 
exercendo nossos papéis sociais. 

(2) A identificação e consciência das personas 
(ou seja, nosso grau de reflexão com respeito às 
máscaras que fazemos uso em nossas relações). 

(3) O acesso às sombras, que inclui devassar o 
inconsciente (de modo indireto, pelos sonhos, atos 
falhos, lapsos, esquecimentos, chistes, dentre 
outros). 

(4) A integração com o parceiro invisível (a 
obra-prima e chave do processo). 

(5) A integração com o Self (fechamento, 
representando a totalidade psíquica). 

 
Assim, vê-se que o desafio, portanto, consiste 

em estabelecer o controle ao navegar nesse imenso 
mar de emoções inconscientes. 

As nossas fantasias, sonhos e ideias, para Jung, 
fazem parte de uma dimensão psíquica imaterial do 
ser, mas representam uma necessidade real. Para 
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Sanford, essa necessidade emocional é atuação do 
que ele chama de parceiro invisível (Animus nas 
mulheres e Anima nos homens).  

Os nossos desejos muitas vezes são 
contraditórios (ou seja, não são eticamente 
aceitáveis), e nem precisam ser, porque podem não 
vir a se tornar reais. Por isso, não devemos censurar 
nossos desejos ou reprimi-los. Se reprimimos, 
entramos em conflito, num drama psíquico 
referente à expressão de afetividade. 

Sanford vai dizer que: “A Anima não é boa nem 
má; parece querer tanto o bem quanto o mal; ela não se 
interessa por essas categorias morais”.  

Assim, nosso parceiro invisível é uma espécie 
de estimulador de emoções que são a nossa sombra, 
ou seja, que representa a polaridade oposta daquela 
que está de forma mais evidente no ego. Mas não é 
a Anima quem ama, é o homem. Assim como não é 
o Animus quem tem vida própria, mas a própria 
mulher que aquiesceu que seu parceiro invisível 
tivesse voz. 

Uma maneira eficaz de tratar e digerir 
conteúdos psíquicos é “personificar” o parceiro 
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invisível na própria imaginação, processando 
aquilo que C. G. Jung chamou de “imaginação ativa”, 
e dialogar com ele, buscando compreender as 
razões de suas descompensações emocionais. 

Quando isso ocorre, damos voz à nossa Anima 
ou Animus, e, neste relacionamento mais saudável, 
aumentam as possibilidades de enriquecimento 
interior. 

Capítulo 9 
 
Não há como ter vida psíquica fora de nós 

mesmos; e não é por outra razão que as 
imperfeições (sombras) fazem parte de quem somos 
hoje. Não podemos simplesmente extirpa-las; antes, 
precisamos empreender esforços para individua-
las, acolhe-las, integra-las. 

Sanford resume isso muito claramente: “Anima e 
Animus são figuras arquetípicas, e elas não podem 
simplesmente ir embora; portanto, a palavra-chave para 
este entendimento é relacionamento”. Como Jesus 
disse: “Não arranqueis o joio, para que o trigo não vá 
junto; deixai crescer ambos juntos até a ceifa” (Mateus, 
13:29-30).  Este esforço de redenção e superação 
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requer vencer nossos adversários internos; Saulo de 
Tarso precisou faze-lo, o que chamou do “bom 
combate”, à custa do esforço pessoal e sacrifício 
íntimo. 

A interação social e o relacionamento com o 
outro nos oportuniza ter à nossa frente um espelho, 
no qual projetamos nossos conteúdos internos e 
podemos nos conhecer interiormente. 

Sanford é enfático: “Somente através do diálogo, 
dois seres humanos podem começar a ver sua realidade 
própria e de outra pessoa”. E então começamos a 
entender psicologicamente a Lei de Deus, através 
da revelação de Moisés, e mais tarde por Jesus: 
“Amar ao próximo como a si mesmo”. Ou seja, se 
não conseguimos nos relacionar interiormente com 
nosso parceiro invisível, de forma equilibrada e 
harmoniosa, como seremos capazes de estabelecer 
relacionamentos saudáveis com o outro? 

A empatia ou colocar-se no lugar do outro gera 
uma mudança para melhor no modo como nos 
relacionamos. 

Sanford define como: “ampliação e abertura de 
consciência”, ou seja, quando nos colocamos no 
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lugar do outro, buscando compreender suas 
necessidades e respeitar seus pontos de vista, a 
consciência se expande e a personalidade se 
enriquece, sem que, necessariamente, precisemos 
perder nossa autonomia e individualidade.  

 
Capítulo 10 

 
Um homem não pode, como diz Sanford: 

“Permitir que sua Anima viva somente projetada sobre 
uma mulher, mas tem de superar essa projeção para 
alcançar a alma que reside dentro dele”; ou seja, a 
capacidade de amar e os sentimentos a serem 
desenvolvidos são do próprio homem, 
independente e autônomo, que não é mais um 
menino desamparado que trocou de mãe (a 
genitora pela esposa). É como se a Anima mostrasse 
um enigma a ser desvendado, e o homem tivesse o 
dever de devassar seu mundo interior e defrontar-
se com seus conflitos íntimos, revelando-os ou 
resolvendo-os, numa relação horizontal, legítima e 
não projetiva. 
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Sanford explica ainda que: “A persona é, portanto, 
uma função do relacionamento entre o ego e a realidade 
exterior, assim como a Anima é função do 
relacionamento entre o ego e a realidade interior”.  

As personas que usamos em nossas relações não 
são necessariamente ruins; antes, são úteis, mas o 
grande equívoco está em não dar a elas o seu 
devido valor. Ou seja, devemos compreender que 
as personas são interfaces e não quem 
verdadeiramente somos. 

Quando nos identificamos de tal modo com as 
personas, a ponto de considera-las quem 
verdadeiramente somos, aí sim passamos a viver 
sem nenhuma profundidade interior. 

É aquele que ostenta uma imagem impassível e 
imperturbável, mas não reflete de fato uma 
serenidade interior, e sim uma máscara postiça que 
é incapaz de mergulhar e enfrentar seus próprios 
conflitos internos, que, não raras vezes, se entrega 
ao discurso profundamente crítico, ácido e 
debochado. 

Se  a Anima tem uma função importante no 
amadurecimento psicológico masculino, o Animus 
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também tem-na para a mulher. Vai explicar 
Sanford: “O Animus tipicamente se manifesta numa 
mulher, por meio de poderosas fantasias ou projeções”. 

O objetivo dessas fantasias é atrair a atenção (do 
homem e da mulher) para a necessidade de 
desenvolver a própria vida psíquica ou emocional, 
de maneira equilibrada; acontece que, como toda e 
qualquer fantasia, as ideações são sempre 
românticas e irrealistas, e como o mundo real (e 
suas relações) não podem reproduzir e atender, 
com rigor de detalhes, tais expectativas, o indivíduo 
permanece na “imaturidade psicológica”, preso em 
suas próprias fantasias. 

Contudo, Sanford chama a atenção para algo 
importante; os sonhos são comedidamente 
realizáveis, ou seja, o desafio não é afogar os 
próprios sonhos e trair os sentimentos mais 
verdadeiros; mas conseguir realizar-se, 
desenvolvendo cada vez mais sua verdadeira força. 

Bem se vê que esta não é uma tarefa fácil; quais 
são os sentimentos ditos fracos e infantis, e qual é a 
verdadeira força do caráter? 
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Este é o convite de nossos parceiros invisíveis: 
desenvolver nossos potenciais psíquicos em busca 
da individuação. 

 
Capítulo 11 

 
Identificar uma projeção é muito fácil, e Sanford 

dá-nos a dica: “Uma tal projeção pode ser percebida 
como tendo ocorrido quando um homem é 
supervalorizado ou subvalorizado, e principalmente, 
quando é considerado fascinante”. 

É como se, neste ponto, a mulher tivesse 
encontrado fora, no mundo real, alguém que 
pudesse personificar a voz interior do seu próprio 
Animus; daí a projeção. 

Mas esta não é uma relação legítima e autêntica. 
É necessário agora operar uma transformação, para 
desenvolver a maturidade psicológica. 

Assim, a mulher que permanece nos devaneios 
e “ignora o lado objetivo da vida, e principalmente, o seu 
desenvolvimento intelectual e espiritual, pode esperar um 
Animus frustrado”, como explica Sanford. 
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Todo esse mecanismo visa movimentar o 
indivíduo a despertar para uma realidade: olhar seu 
mundo íntimo e atender às suas próprias emoções. 

A grande questão é que nos relacionamos com 
muitas pessoas, e muitas vezes esses conteúdos, de 
grande energia psíquica, são projetados em pessoas 
diferentes daquelas que integram nosso convívio 
mais íntimo, o que pode gerar perturbação. 

Basta pensar em alguém que é casado, e passa a 
ter desejo e fantasias com outras pessoas, fora do 
casamento. 

E então Sanford explica: “As pessoas destituídas de 
compreensão psicológica podem supor que não amam 
mais seus companheiros; outros podem ficar horrorizados 
com tais fantasias e então quererão reprimi-las por culpa; 
e outros ainda destruirão a relação conjugal já fadada ao 
fracasso, ao seu ver, em vez de procurar melhora-la”. 

Logicamente, isso depende da vontade 
individual de “ver-se pela ótica do outro”, ou seja, 
em todo e qualquer relacionamento, somos 
defrontados com a percepção do outro enquanto 
indivíduo, com seus próprios hábitos, posturas, 
vontades e opiniões. 
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Se enxergamos o outro enquanto 
individualidade, já demos um passo em direção ao 
relacionamento meramente projetivo, pois permite 
ao indivíduo expandir sua capacidade de amar e se 
relacionar com outro ser humano; mas isso não é 
suficiente. 

A realização plena ocorre quando o 
relacionamento com o parceiro é ponte para a 
integração conosco mesmo: se pudermos nos 
perceber, nos aceitar, nos amar e nos realizar. 

Mas aí vem outra pergunta: se há desejos com 
outra pessoa, fora do relacionamento, como 
podemos nos realizar dentro dele? 

O primeiro a fazer é não se culpar por isso. 
Como diz Sanford: “É muitas vezes melhor 
compreender o sentido de nossas fantasias, do que rejeita-
las para longe por causa de sua suposta inspiração 
diabólica, pois não há nada de errado no fato de se ter 
fantasias desse tipo; o que nós fazemos com nossas 
fantasias é que constitui matéria de moralidade”. 

A seguir, devemos analisar o desejo. Ele provém 
do nosso modo de amar? Por exemplo, muitos 
homens tendem a encarar seus relacionamentos 
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conjugais vendo as parceiras como mães e 
cuidadoras, e não companheiras e amantes. Logo, 
sem dúvida alguma, há uma falta que gerará um 
desejo, mais cedo ou mais tarde. 

E em seguida, analisar com sinceridade, se a 
pessoa com quem se mantém um relacionamento é 
de fato alguém que se ama no papel de 
companheira e amante. 

Fato é que não há determinação moral nas 
abordagens psicológicas. Ou seja, repetindo Sanford: 
“Cada homem deve encontrar o seu próprio caminho 
através do labirinto de relacionamentos, emoções, anseios 
e complicações”. 

Pode ser que o desejo seja proveniente de uma 
“vida não vivida”, e da carência de experiências 
concretas; adicionado à impossibilidade dessa 
realização na atual conjuntura. 

E o desfecho mais comum para tal situação é o 
surgimento de um conflito indissolúvel e não 
exteriorizado. 

Cada um decidirá como equacionará suas 
questões; mas um ponto pacífico é que não tomar 
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uma atitude não irá resolve-las (as próprias 
questões) automaticamente. 

 
Capítulo 12 

 
É interessante porque como um dos caminhos 

para conquista da maturidade emocional, Sanford 
aponta a multiplicidade de experiências. Este não 
deve ser visto como único caminho possível; na 
verdade cada indivíduo irá escolher o melhor 
caminho que satisfaz às suas necessidades e os 
anseios de sua alma.   

A grande chave para o entendimento dessa 
questão está no fato que a libido se expressa em 
toda e qualquer forma de energia criativa, inclusive 
na sexualidade.   

Sobre as fantasias, Sanford vai dizer: “As 
fantasias e os desejos sexuais estão intimamente ligados 
ao processo psicológico interior; aquilo que nos inquieta 
sexualmente é uma representação simbólica do que 
necessitamos para atingir a nossa inteireza; compreender 
o sentido simbólico de nossas fantasias sexuais capacita-
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nos a nos tornarmos menos impulsivos em relação a 
elas”.   

Isso significa que a nossa interpretação em 
relação às fantasias não deve ser literal; mas 
devemos buscar, de acordo com os nossos 
elementos internos e idiossincrasias, qual o 
significado para tais figuras.   

Como a mente humana é fértil em criatividade e 
na criação de metáforas, possivelmente muito 
daquilo que consideramos exótico, em verdade, 
pode ter um sentido lógico dentro do símbolo para 
o qual foi concebido.  Veja que o simbolismo é 
específico para cada indivíduo; e só nós mesmos 
temos essa chave (em geral, deciframos com a ajuda 
especializada de um analista). 

A verdade é que, assim como as flores crescem 
na direção do Sol (heliotropismo), os indivíduos 
também crescemos na direção da plenitude ou 
integração psíquica e espiritual.  Sanford vai 
explicar: “Na verdade, o relacionamento tende a tornar-
se sexual, mas em seu cerne o que existe é o desejo de 
plenitude, e a energia que sustenta o relacionamento é 
propiciada pela necessidade profunda que cada um tem de 
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integrar em si mesmo o que o outro representa”.  Por 
isso, embora muitos imaginem que o exercício da 
sexualidade é uma necessidade meramente física, 
em verdade, a motivação por trás do fenômeno 
envolve uma realização psíquica, como se 
buscássemos insistentemente uma “intimidade 
psíquica” em nossos relacionamentos. 

Por fim, Sanford conclui dizendo: “Não somos 
unidades homogêneas de vida psíquica, mas possuímos 
uma inevitável oposição dentro da totalidade que forma o 
nosso ser”.   

O grande desafio de homens e mulheres é 
promover o encontro entre seus parceiros 
invisíveis; não um encontro entre um homem e uma 
mulher simplesmente, mas a união dos opostos 
internamente ao homem e à mulher.  Sanford ainda 
nos lembra: “É por isso que muitas das parábolas de 
Jesus incluem alianças e núpcias - símbolos capazes de 
expressar a união dos opostos para a qual nos impele a 
energia vital existente dentro de nós”.   

Enquanto esta harmonização não é feita, 
projetamos nossos conteúdos internos no outro. Até 
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que enfim aprendemos que o relacionamento pode 
ser um meio de lograr nossa individuação. 

Vimos que estamos diante de um grande 
trabalho a fazer; já que terminamos o livro, que tal 
começa-lo? 

Seja feliz!  
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