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A União
de João e Maria:
Uma Análise
sobre a Relação 
Fraterna Positiva

O objetivo deste trabalho consistiu em analisar a relação positiva entre 
irmão e irmã e a sua influência na constituição do animus na mulher, 
por meio da amplificação teórica da relação fraterna representada no 
conto João e Maria, dos irmãos Grimm. A partir da revisão bibliográfi-
ca, pôde-se perceber a escassez de estudos relacionados ao arquétipo 
fraterno, bem como a crítica à Psicologia por alguns autores quanto 
à desvalorização da função do irmão no contexto familiar. A análise 
da relação entre João e Maria, no entanto, ressalta a influência da 
relação fraterna no modo de posicionamento do sujeito perante a 
sociedade, bem como no seu potencial de transformação. Diante do 
que foi apresentado, portanto, o presente trabalho propõe o redi-
mensionamento da perspectiva acerca da constituição do indivíduo, 
permitindo a abertura a novas possibilidades para sua compreensão1.
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O ANIMUS
Para Von Franz (1981/2008), as experiências individuais possuem grande im-

portância na constituição da figura anímica. Segundo a autora, o pai da mulher 
é basicamente o grande influenciador de seu animus: nos momentos em que são 
expostos pensamentos e convicções irrefutáveis por parte da mulher, na verdade 
o que está sobressaltado não são conteúdos conscientes dela, mas sim elementos 
decorrentes de seu animus que se originaram a partir da relação com o pai. Jung 
(1950/2011) ressalta que a importância do papel do pai vai além das argumentações 
da mulher, pois este também é capaz de transmitir para sua filha outras convicções, 
tais como as concepções religiosas e filosóficas universais. No entanto, Wahba 
(1993) afirma que, a partir do estabelecimento de uma relação fraterna, o víncu-
lo amoroso anímico possui um potencial para transformação na psique feminina. 

Segundo Stein (2006), a imagem de animus excita a vida psicológica, estimula 
o desejo de união: onde há animus, há a necessidade de avanço, de participação, de 
companhia. Segundo o autor, a ausência de animus define a presença de depressão. 
Faz-se relevante lembrar, no entanto, que o desenvolvimento da teoria junguia-
na se deu em um momento histórico muito diferente do contexto moderno. Por 
esse motivo, vale citar as discussões atuais a respeito de questões relativas ao 
gênero e a contra-sexualidade. Conforme descrito por Young-Eisendrath (2002), 
Jung desenvolveu sua teoria a partir de uma divisão entre Masculino e Feminino, 
o que resultou numa separação predefinida das experiências humanas. No en-
tanto, posteriormente, ele acrescentou a potencialidade do ser humano de de-
senvolver aspectos opostos à sua natureza consciente a partir da metanóia, isto 
é, a segunda metade da vida, momento propiciatório à reflexão e à criatividade. 
Contudo, Young-Eisendrath (2002) demonstra a problemática da dicotomização 
de qualidades sexuais. Além da vulnerabilidade e fraqueza, a separação a priori 
das expectativas de cada gênero tem como resultado a dissociação e/ou projeção 
de aspectos próprios, ou seja, inviabiliza a desidentificação com a persona e, 
consequentemente, compromete a integridade psíquica. Sendo assim, pode-se 
concluir que a definição predeterminada de papeis sociais e de identidade a par-
tir do gênero tem como consequência a resistência e o impedimento do processo 
de vir a ser. Assim, mesmo com as novas configurações dos papéis de gênero e de 
identidade, a questão do Animus se mostra relevante e atual. 

JOÃO E MARIA 
No meio de uma floresta, viviam em uma casa um pobre lenhador com sua 

mulher e os dois filhos do primeiro casamento dele: João e Maria. Devido às 
dificuldades que a família estava enfrentando, a madrasta sugere abandonar os 
filhos. Durante a caminhada, João jogava pedrinhas disfarçadamente para mar-
car o caminho, o que garantiu que eles conseguissem voltar para casa naquele 
dia. No entanto, a escassez de comida ainda assombrava a vida deles e, por isso, 
João e Maria foram novamente abandonados no meio da floresta. Desta vez, in-
felizmente, os passarinhos comeram as migalhas de pão deixadas por João para 
demarcar o caminho de volta. 

Sem saída, os irmãos permaneceram perdidos na floresta até que encontra-
ram uma casa, toda feita de doces. Nesta morava uma velha bruxa os acolheu 
com a intenção de comê-los: prendeu João em uma jaula e fazia Maria seguir 
suas ordens cuidando da casa. Um dia, planejando comer João, a bruxa pede que 
Maria acenda o forno. Ao perceber quais as intenções da bruxa, Maria conseguiu 
fazer com que ela entrasse no forno e, então, fechou a porta de ferro. Libertou 
seu irmão, recolheu tesouros da casa da bruxa e fugiram juntos. Alguns obstá-
culos surgiram neste caminho de volta para casa, porém os irmãos conseguiram 
encontrar a antiga casa e, ao chegarem lá, foram bem recebidos unicamente pelo 
pai, pois a madrasta havia morrido. Os três então puderam comemorar o fim da 
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É incontestável a importância da relação com os pais na estruturação do indi-
víduo, o que justifica o interesse no assunto em reflexões teóricas aprofundadas 
inesgotáveis. O papel exercido pelo irmão ou irmã neste contexto, no entanto, é 
negligenciado e muito pouco investigado, apesar da sua importância na consti-
tuição da individualidade.

Barcellos (2010, p. 16) assegura a importância da relação com o irmão na 
“experiência de assimilação e apreciação da diversidade”. Segundo ele, tal re-
lacionamento tem como função nos articular emocionalmente para os futuros 
relacionamentos íntimos horizontais estabelecidos na vida adulta. Durante seu 
processo de individuação, cabe ao indivíduo reformular e reelaborar o relaciona-
mento e as vivências com os irmãos, visto que nosso modo de nos relacionarmos 
é desenvolvido a partir da interação fraternal. Ou seja, o Arquétipo Fraterno está 
relacionado às atualizações das experiências afetivas vividas anteriormente.

Além disso, Barcellos (2010) também postula que a relação irmão-irmã per-
mite a projeção da anima (no caso dos homens) ou animus (no caso das mulhe-
res) no seu semelhante. 

No texto a seguir, será analisada a relação positiva entre irmão-irmã e a sua 
influência na constituição do animus na mulher, por meio da amplificação te-
órica da relação fraterna presente no conto João e Maria, dos irmãos Grimm. A 
partir desta, abre-se às possibilidades, pois demonstra que as explicações para a 
compreensão da constituição da individualidade podem se pautar sob uma nova 
perspectiva, isto é, a partir de uma relação tão antiga e presente na vida do ser 
humano quanto às relações parentais: a relação fraterna.

A RELAÇÃO FRATERNA
Barcellos (2010) faz uma crítica à psicologia profunda quanto à negligência 

da função da relação fraterna no contexto familiar, permanecendo comumente 
em segundo plano, em benefício da importância dada a relação com os pais 
quando se busca entender de maneira profunda a dinâmica da psique humana. 
Segundo ele, tanto Freud quanto Jung se puseram a compreender o desenvolvi-
mento da psique a partir da relação entre pai/mãe e filhos sob uma perspectiva 
hierárquica. Atualmente, no entanto, é possível observar o enfraquecimento das 
relações estabelecidas de tal maneira e, neste contexto, o estudo das relações 
horizontais e simétricas se faz interessante.

Para Downing (1993), Irmã e Irmão consistem em imagens arquetípicas pelo 
fato de se fazerem presentes em nossa vida psíquica de maneira independente às 
experiências literais. Barcellos (2010), na mesma direção, pondera que a Frater-
nidade independe da vivência concreta com irmãos e irmãs devido à presença da 
imagem arquetípica do irmão na evolução psicológica do Homem. 
Ou seja, o desdobramento da noção de fatria se faz possível mesmo na ausência 
de irmãos, pois os indivíduos sem irmãos biológicos buscam figuras substitutas 
ao longo de toda a vida a fim de estabelecer uma relação semelhante àquela 
estabelecida entre irmãos de sangue (DOWNING, 1993). 

Barcellos (2010) ressalta que a instauração da experiência da diversidade se 
dá a partir do primeiro contato com o irmão. Este “Outro-irmão” compartilha da 
mesma origem, dos mesmos princípios fundadores e, ainda assim, é diferente. 
A relação fraterna é caracterizada por paradoxos: marcada por semelhanças for-
tes e diferenças ainda maiores; há intimidade, porém também há distanciamento 
entre os irmãos. Por esse motivo, é um ser responsável pela definição do Si-
mesmo (DOWNING, 1993).

Downing (1993) estabelece a importância da existência de um lado sombrio 
em toda relação, de modo que este represente o potencial para sua transformação. 

Wahba (1993) também aponta a possibilidade de se observar, na relação entre irmão 
e irmã, a condição transformadora do vínculo amoroso anímico na psique feminina. 
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também abstrato: isto é, colocando à disposição comida, bem como demonstra-
ções de afeto e atenção.

Assim, podemos considerar que toda a aventura dos irmãos esteja pautada no 
dinamismo da alteridade. Tal afirmação está baseada na capacidade de cada um 
deles em perceber, considerar e valorizar o Outro. Pode-se, então, considerar que 
a expedição retrata o caminho para a diferenciação plena do ego, pois a cons-
ciência do todo é evidenciada, bem como a maturidade e empatia com o Outro. 
Quando João e Maria estão sozinhos e quase sem recursos para continuarem a 
jornada, deparam-se com uma casa construída de doces. Situações de abandono, 
fome e vulnerabilidade excitam o instinto de sobrevivência e levam as crianças 
a se lançarem sobre algo que neste momento está disponível para elas. Se o 
arquétipo materno está comumente relacionado à garantia da sobrevivência do 
indivíduo com o mínimo grau de sofrimento, provendo os elementos essenciais 
para tal (como alimento, afeto e proteção), a aparição da bruxa nos remete nova-
mente à figura negativa do arquétipo materno: alguém que acolhe, porém com 
a intenção de fazer o mal. 

No entanto, conforme Wahba (1993), a existência de um objetivo comum, 
bem como a necessidade de união entre os irmãos propiciou a persistência, a 
vontade de continuar na busca do caminho de volta para casa. Neste caso, a 
presença de João, enquanto representante da imagem de animus de Maria a 
estimula ao avanço, à participação e ao compartilhamento de experiências, em 
contraposição à postura do pai distante e enfraquecido, características marcan-
tes da figura paterna presente no conto. 

O aprisionamento de João evidencia ainda mais a predominância do desejo de 
poder da bruxa: de acordo com Jung (1928/2011), o enrijecimento de comando 
substitui a amorosidade, isto é, a presença de Eros, por parte desta. Tal atitude in-
tensifica a questão da desvalorização do masculino por parte da figura materna. 
Diante deste contexto, com a sua figura de animus enclausurada, Maria se mos-
tra ativa e corajosa para enfrentar a bruxa, empurrando-a no forno, libertando 
seu irmão. Assim, é possível concluir que ela tenha integrado aspectos masculi-
nos positivos em sua própria consciência. 

Tendo em vista que a morte da bruxa foi causada pela própria Maria, pode-se 
pensar na dissolução do aspecto negativo da imagem do arquétipo materno na 
psique de Maria, bem como na desvinculação da fraqueza à figura masculina. 
O caráter amoroso do animus fraterno propicia a restauração da vida (WAHBA, 
1993). Os comportamentos e atitudes tomadas por Maria são decorrentes do ani-
mus-irmão, que possui uma relação horizontal, sem caráter crítico e autoritário, o 
que dá lugar a atitudes estimuladoras e de amorosidade. Assim, ao final do conto, 
é Maria quem encontra e mostra o caminho da salvação, isto é, o caminho de casa.

A demonstração de sentimentos e emoções por parte do pai ao receber seus 
filhos pode ser relacionada ao empoderamento da figura masculina, decorrente 
da ausência da figura materna negativa. Pode-se concluir que ao final do conto, 
Maria tenha reelaborado a relação com o arquétipo materno a partir de forças 
afirmativas, viabilizando seu desenvolvimento. E, perante à postura tomada pela 
figura paterna, pode-se pensar também que novos significados poderão ser atri-
buídos ao masculino diante da nova situação e dinâmica que se instala.

A história termina com apenas três personagens: o pai, João e Maria. Para 
Edinger (1972), o simbolismo da tríade nos remete a aspectos dinâmicos e não 
estáticos, propiciatórios à mobilização e, consequentemente, ao desenvolvimen-
to. O autor também associa o simbolismo do número três ao masculino e a indi-
viduação enquanto processo: a criação pressupõe a presença de três elementos, 
visto que a energia provém da união de um par de opostos associada ao seu 
produto. Assim, se o início do conto era marcado pela ausência de liberdade e 
desagregação da psique, o final da história ressalta a presença da dialética, sendo 
esta a condição imprescindível do processo de diferenciação e integridade.
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preocupação em relação a dinheiro e comida e viveram felizes para sempre.

ANÁLISE DA RELAÇÃO FRATERNA POSITIVA ENTRE IRMÃO-IRMÃ
A história começa com quatro personagens: o pai, a madrasta, João e Maria. 

Jung (1946/2011) ressalta o simbolismo da quaternidade como representante da 
totalidade. No entanto, associa também àqueles casos nos quais a unidade inte-
rior não foi ainda alcançada: trata-se de uma não identificação consigo mesmo, 
marcada por contraposições de tendências e conflitos não resolvidos. Diante dis-
so, há uma mobilização por parte do indivíduo pela reconciliação, pela unidade, 
isto é, pela integridade. Sendo assim, pode-se concluir que a quaternidade emer-
ge em contextos de agitação psíquica e, portanto, carrega o potencial transfor-
mador da psique. Outro aspecto levantado por Jung (1946/2011) diz respeito à 
aproximação do número quatro com o arquétipo do feminino. 

Dado o contexto inicial do conto e a presença da figura materna de Maria 
sendo representada pela madrasta, é possível pensar que o elemento do mas-
culino é colocado numa posição inferior em relação ao feminino. Além disso, 
segundo Von Franz (2010), a função sentimento é inevitavelmente apagada na 
presença da madrasta nos contos de fadas. Neste sentido, há ausência de ele-
mentos característicos da figura materna positiva, enquanto propiciadora das 
necessidades mais básicas do ser humano, como proteção e acolhimento. 
Assim, diante da dificuldade relativa à falta de alimento, a solução é encontra-
da pela própria madrasta, apresentando os comportamentos relativos à figura 
feminina negativa, tais como abandono e descomprometimento. E quando as 
crianças voltam para a casa, a solução para o problema é a mesma: a madras-
ta novamente sugere o abandono dos filhos na floresta. Neste ponto, além da 
presença de elementos já descritos anteriormente, é notável também a falta de 
criatividade. Portanto, a predominância da imagem negativa do feminino e do 
materno é novamente explicitada. 

Diante disso, vale ressaltar um aspecto interessante quanto a dinâmica dos 
personagens no que diz respeito ao poder exercido pela madrasta em detrimento 
da figura paterna enfraquecida, que não se impõe perante às imposições dela. 
No entanto, em contraposição a esta postura do pai, João se coloca como o he-
rói e restaura a situação sadia ao encontrar uma maneira de salvar a si mesmo 
e sua irmã do contexto imposto pela madrasta. Vale ressaltar, então, a teoria 
de Kalsched (2005) a respeito da constituição do trauma na psique: trata-se de 
uma experiência a partir da qual o indivíduo é tomado por uma dor psíquica ou 
ansiedade insuportável que excede a capacidade de defesa do ego. 

Além disso, neste conto, quando a figura paterna não se mostra forte o suficiente 
para relutar e/ou demonstrar o caminho a ser seguido por Maria, a figura frater-
na assume tal demanda e ajuda a encontrar recursos para lidar com o inesperado 
que, de alguma forma, poderiam abalar e desestruturar sua dinâmica psíquica. 

Podemos também considerar que houve um planejamento para a ação: as 
atitudes tomadas por João se assemelham à descrição do segundo estágio de 
estruturação da imagem do animus (VON FRANZ, 1981/2008). Pois, diante do 
contexto no qual as crianças estão inseridas e, ao descobrirem que serão aban-
donados, João dirige sua força e energia em direção à solução do problema. 
Pode-se, então, relacionar tal postura com a possibilidade de o indivíduo atribuir 
às adversidades um novo significado e reelaborá-las, de modo a reduzir o impac-
to em sua psique, bem como considerar a situação como uma oportunidade de 
crescimento e individuação (ARAÚJO, 2011).

Pode-se atrelar a atitude de João de jogar os pedaços de pão no chão como 
a primeira tentativa de enfraquecimento da figura materna negativa. Tal relação 
se estabelece devido à aproximação do arquétipo materno aos cuidados básicos 
de alimentação, conforme apontado por Byington (1983), no sentido concreto e 
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Notas

1. Texto baseado no trabalho de conclusão de curso de Fernanda Sodré, orientada pela professora Ivelise Fortim.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o objetivo de analisar as relações fraternas e a sua influência na consti-

tuição do animus na mulher, o presente estudo ressalta ainda mais a necessidade 
de atenção e valorização das relações simétricas. 

A natureza arquetípica dos contos de fadas nos permite compreender, por 
meio de sua análise, processos e mecanismos psíquicos humanos diante da pro-
blemática que envolve as personagens de cada história. A partir da análise de 
João e Maria, enfatiza-se que as relações entre irmãos não necessariamente são 
estabelecidas a partir da competição, da rivalidade e disputa pelo poder, como é 
comumente retratado nos mitos e contos. 

Diante dos temas abordados é possível inferir que o atual padrão de cons-
ciência da sociedade ainda está centrado em valores patriarcais. A ausência de 
reconhecimento do Outro, bem como a incansável luta pelo poder, são exemplos 
de atitudes do homem ocidental que evidenciam a regência de tal dinâmica.

Através do conto, podemos perceber que a importância da relação fraterna 
vai além da sua constituição como base emocional para futuras relações hori-
zontais. A formação de um vínculo fraterno precoce e saudável, pode viabilizar 
o compartilhamento de experiências desde a primeira infância, possibilitando 
a compreensão do Outro na sua essência. O irmão, sujeito próximo, porém di-
ferente do Eu, se constitui como a pessoa que pode compreender o indivíduo, 
visto que se desenvolveu no mesmo contexto e passaram por experiências juntos. 
Assim, a harmonia na relação entre irmãos quando pequenos os excita a perma-
necerem próximos e, portanto, a continuar participando da vida do Outro. 

Seu caráter simétrico facilita o vínculo da relação em si, bem como impele à 
mobilização. Quando a regência do arquétipo do animus-irmão é prevalente em 
seus padrões de relacionamento, a mulher relaciona-se com o Outro a partir do 
dinamismo de alteridade, o que envolve maturidade e capacidade de perceber 
não somente este, como também os conteúdos sombrios próprios. Em outras 
palavras, o estabelecimento da relação fraterna mobiliza o sujeito e o impele a 
prosseguir, encoraja e o induz a reelaborar os impactos sofridos pela sua psique. 
Assim sendo, à nível individual, além da importância já atribuída anteriormente 
ao arquétipo fraterno com a formação de laços afetivos futuros, conclui-se que a 
relação fraterna mostra sua influência na psique também por induzir o indivíduo 
à mudança de atitude, à transformação perante si mesmo, ou seja, instiga-o a 
caminhar e alcançar seus potenciais. 
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