
	   	  
	   	  

 
A menininha dos fósforos 

A concentração e o moinho da fantasia 
 

“Essa é a bênção da psique de todo mundo. Mesmo diante de 

um final doloroso quanto o da menina dos fósforos, há um raio 

de luz. Quando se reúnem tempo, insatisfação e pressão 

suficientes, a Mulher Selvagem da psique lançará vida nova na 

mente da mulher, dando-lhe a oportunidade de agir em seu 

próprio interesse mais uma vez.” 

                                                      ~ Clarissa Pinkola Estés 

 

 
- Esse conto fala sobre a falta de alimento e falta de concentração para cuidar as 
questões de nossa alma. 
 
- A menina não tinha pai ou mãe, viva na floresta: nosso potencial criativo abandonado e 
relegado às sombras. 
 
- Ela sai em busca de um olhar, alguém que escute seu chamado, que veja valor em seus 
fósforos, mas ninguém se importa. 
 

“Se você estiver numa aflição semelhante, vire as costas e vá 
embora. Essa criança está numa situação psíquica na qual há poucas 
opções. Ela se resignou ao seu "lugar" na vida. Se isso aconteceu 
com você, pare de se resignar e saia. 
O que a menina dos fósforos deve fazer? Se os seus instintos 
estivessem intactos, suas opções seriam inúmeras. Caminhe até uma 
outra cidade, esconda-se numa carroça, abrigue-se num depósito 
de carvão. A Mulher Selvagem saberia o que fazer em seguida, mas 
a menina dos fósforos não conhece mais a Mulher Selvagem. A 
pequena criança selvagem está morrendo de frio; tudo o que resta 
dela é uma pessoa que se movimenta como se em transe.” 

 
- É o que diz aquela frase de Frida Kahlo: “Onde não puderes amar, não te demores.” 
 
 



	   	  
	   	  

 
- Precisamos nos cercar de um ambiente que nos aqueça, que nos apoie e incentive. Isso 
faz a nossa corrente criativa fluir. Caso contrário, congelamos e entramos num ciclo de 
mais busca por fantasias, seguido por mais apatia e inércia. 
 

“Quando as mulheres estão ao relento, no frio, elas costumam viver 
de fantasias em vez de ação. Fantasias desse tipo são o grande 
anestésico.” 

 
- O que fazer para não se entregar e se congelar nas fantasias? 
 

“Para evitar o destino da menininha dos fósforos, há um importante 
passo que você deve dar. Qualquer um que não apoie sua arte, sua 
vida, não é digno do seu tempo. É duro mas é verdade. Se não 
pensarmos assim, adotamos direto os trapos da menina dos fósforos 
e somos forçadas a viver uma; fração de vida que mata pelo frio todo 
pensamento, toda esperança, talentos, escritos, alegrias, projetos e 
danças.” 

 
- Ao invés de preservar a fonte de calor, a menina da história, tenta vendê-los.  
 
~ Em que situações da sua vida, você se desfaz do que poderia gerar calor, acolhimento, 
propulsionaria seu potencial de criar e viver plenamente?  
 
 
- Os tipos de fantasia a que nos entregamos nesse tipo de situação: 
 
. Fantasia do prazer: a Clarissa descreve como um “sorvete mental”, que nos faz sonhar 
de olhos abertos, usufruindo daquele momento. 
. Fantasia de formação intencional de imagens: início de um planejamento. Se bem 
usada, nos leva a agir e a realizar. 
. Fantasia paralisadora: ela impede a ação adequada nos momentos críticos, porque a 
pessoa entra num estado do tipo “não há nada a fazer mesmo, então pelo menos vou 
mergulhar essa fantasia aqui”.  
 
- Como reverter essa situação e restaurar a capacidade de confiar em si e se cuidar? 
 

“Temos de descobrir algo muito diferente do que o que a menina 
dos fósforos tinha. Precisamos levar nossas ideias para um lugar onde 
elas encontrem apoio. Esse é um passo enorme concomitante com a 
volta ao foco de atenção: encontrar um lugar propício. Pouquíssimas 



	   	  
	   	  

mulheres têm condição de criar apenas com o próprio gás. 
Precisamos de todos os estímulos que pudermos encontrar.” 

 
- Amigos de verdade: não consolam, mas sim nos cuidam e incentivam a gerar 
movimento.  

 
“A diferença entre o consolo e o cuidado e carinho é a seguinte: se 
você tem uma planta que está doente porque vocês a mantém num 
armário escuro e você lhe diz palavras tranqüilizadoras, isso é 
consolo. Se você tira a planta do armário e a põe ao sol, lhe dá algo 
para beber e depois conversa comi ela, isso é cuidado e carinho.” 

 
- Para reconhecer a armadilha das fantasias paralisantes, observe que elas geralmente 
começam com frases do tipo: 
 
"Um dia quem sabe..." 
“Se ao menos eu tivesse..." 
"Ele/ela vai mudar..." 
"Se eu só aprender a meu controlar... eu poderia usar mais uma dose de...” 
“Quando eu realmente estiver pronta... 
“Quando eu tiver XYZ suficiente...” 
“Quando as crianças crescerem...” 
“Quando eu me sentir mais segura...” 
“Quando eu encontrar outra pessoa e logo que eu...", e assim por diante. 
 
- As fantasias consoladoras “são distrações sedutoras e letais que nos afastam do 
trabalho verdadeiro.” 
 
- Em situação de extrema necessidade, ela vende algo valioso (luz e calor) por um preço 
muito baixo. Quando atuamos assim com a nossa luz, perdemos ainda mais energia e 
não conseguimos nem suprir nossas próprias necessidades mais básicas. 
 
- Agimos assim quando estamos desconectadas da mãe selvagem, nossa porção interna 
sábia, que nos orienta e nos apoia a lidar melhor com nossos recursos. Passamos a não 
reconhecer o essencial, oferecemos o pouco que temos em troca de um pouco de 
atenção, migalhas de calor, que não nos manterão realmente aquecidas para viver e 
seguir em frente. 
 
- Inverno pode ser um tempo de recolhimento para depois culminar numa nova 
primavera. Mas o inverno pelo qual a menininha dos fósforos passa, é o inverno da morte 
da energia. Frieza que mata tudo que poderia vigorar nesse mundo interno. 
 



	   	  
	   	  

 
- Como você está usando seus recursos?  
 

“Quando a menina dos fósforos resolve acender os fósforos, ela está 
usando seus recursos para fantasiar em vez de usá-los para agir. Ela 
queima sua energia de um modo quase que instantâneo. Isso 
aparece com evidência na vida da mulher. (...) Ela sabe que deve sair, 
começar, parar, avançar, mas não faz nada disso. 
E assim compreendemos seus motivos. Quando a mulher tem seus 
sentimentos congelados, quando ela não consegue mais se sentir, 
quando seu sangue, sua paixão, não mais atingem as extremidades 
da sua psique, quando ela está desesperada; em todos esses casos, 
uma vida de fantasia é muito mais agradável do que qualquer outra 
coisa ao alcance dos seus olhos.” 

 
 
- Por conta desse desamparo aprendido, dessa sensação de que nada pode ser feito e 
também pela perda do nosso contato com a nossa intuição, nossa sabedoria interna, 
nossa Mulher Selvagem: congelamos de vez e não vemos maneira de reacender nossa 
chama interna. Por isso, nos entregamos às fantasias, de maneira a minimizar os 
problemas. E não agimos em direção ao que seria real solução, que nos aqueceria e nos 
nutriria de verdade. 
 
 
As fantasias da menina dos fósforos 
 
- Primeiro, vê um fogão:  
Símbolo que remete à lareira, acolhimento, aconchego. Ao coração, centro caloroso dos 
sentimentos. A primeira fantasia direciona a menina à sua vontade de encontrar seu lar 
interno.  
 
- Mas nada é feito. O fogo acaba, o frio fica ainda mais congelante, porque a fantasia 
consome sua energia. Logo ela busca mais uma fantasia. 
 
- Ela vê uma mesa farta e quase consegue comer. Aqui ela se depara com sua extrema 
fome da alma, a sua necessidade de alimento que realmente nutra seu mundo interno. 
 
- O terceiro fósforo: árvore de natal, aquela árvore que persiste mesmo no mais alto 
inverno. Mais uma vez um símbolo de vida.  
 



	   	  
	   	  

- Por fim, vem a ilusão da avó carinhosa, que não convida à ação, só conforta e traz o 
sono do entorpecimento e da negação. Então, a menina se entrega ao frio da morte. 
 
- Ainda assim, esse final de morte pode trazer uma outra simbologia: é preciso que a 
menina iludida morra, para que uma nova realidade possa nascer. Ou seja, se deixarmos 
a menina fantasiosa partir, podemos nos encontrar novamente com a Grande Mãe 
Selvagem, para ter uma nova vida. 
 

Porém... 
 
“Como podemos ver pelo sofrimento envolvido, é muito melhor curar 
nossa dependência da fantasia do que aguardar, com desejo e 
esperança, que sejamos ressuscitadas dos mortos.” 

 
 
- Colocar os pés na realidade, buscar um ambiente fortalecedor (dentro e fora de nós), 
usar a criatividade para agir, ter contato constante com nossa força selvagem: esse 
parece ser o caminho para não desperdiçarmos nosso fogo criativo e conseguir, assim, 
fazer nossa vida prosperar e seguir adiante. 
 
Como a frase de Clarissa Pinkola Estés que tenho como lema: 
 

“Seja a força que você está destinada a ser.” 
 
 
 
- Esse foi um conto extra que trouxe para você, ele nem está na Jornada, mas faz parte 
de um capítulo que iremos trabalhar nossa vida criativa, em profundidade. 
 

Venha para a Jornada! 
 
 
	  
	  
	  
	  

~Material exclusivo da Jornada Mulheres que Correm com os Lobos~ 
Não permitido o compartilhamento com pessoas que não sejam integrantes da Jornada, nem reprodução. 
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