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A Sombra
de Saturno
em Gonzaga:
de Pai para Filho

Intrigado com o aumento de analisandos em seu consultório com 
histórias e temas semelhantes, James Hollis propôs-se a reexaminar a 
complexidade envolvida no significado de ser homem na atualidade. 
Após muita observação, o autor escreve Sob a sombra de Saturno 
(2008), oferecendo ao leitor formas de identificar como o mito satur-
niano marca a alma masculina. Este artigo analisa o filme “Gonzaga, 
de Pai para Filho”, relacionando-o aos referenciais Hollis fundamen-
tados na abordagem junguiana. Em muitos momentos, Gonzaga “re-
produz” o legado saturnino, pois assim como no mito sentiu-se “en-
golido” pela experiência opressiva de se “tornar homem”. Sob o efeito 
de Saturno padeceu e fez o filho padecer.
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James Hollis (2008) escreveu Sob a Sombra de Saturno baseado em uma 
exposição oral apresentada no Centro Jung da Filadélfia, em abril de 1992. 
Segundo o autor, no transcorrer de seu trabalho como analista junguiano, ele 
percebeu que a busca dos homens por tratamento psicoterápico tinha aumen-
tado de modo significativo, tanto que seu número de clientes do sexo masculino 
passou a ser superior ao feminino; situação que chamou de “ascensão do movi-
mento masculino”.

Ao observar que as histórias de seus analisandos eram semelhantes e apre-
sentavam temas constantes, propôs-se a reexaminar questões complexas e 
apurá-las de modo a integrá-las e expressá-las por meio de termos de fácil 
compreensão. Seu intuito era propiciar uma breve visão das “feridas” e da cura 
dos homens e, avaliar a situação em que se encontravam na última década do 
século XX.

O autor discorreu sobre sua própria dificuldade em tratar do assunto, con-
siderando que ele próprio sofrera por viver “sob a sombra de Saturno”, ao não 
conseguir definir, em alguns momentos, a sua posição no relacionamento com 
sua natureza masculina.

Hollis (2008) enfatiza que tanto ele quanto os homens de modo geral deve-
riam ser gratos às mulheres por terem conseguido expressar a própria dor frente 
a uma cultura sexista, fato que colaborou para que os homens examinassem 
com mais consciência suas próprias feridas. Em sua concepção, ao lutarem 
para se libertar das sombras do coletivo, as mulheres conferem coragem e tor-
nam necessário que os homens façam o mesmo. O autor cita: “A não ser que 
os homens consigam sair das trevas, continuaremos a ferir tanto as mulheres, 
quanto a nós próprios, e o mundo jamais será um lugar seguro e saudável.” 
(p.11). Destaca, portanto, a necessidade dos homens de se tornarem conscientes 
de suas feridas para que machuquem menos a si próprios e às mulheres.

A partir de suas reflexões, o autor incentiva os homens a confessarem sua dor 
e raiva, principalmente uns com os outros, com o propósito de se auxiliarem mutu-
amente em busca da cura e, do mesmo modo, a tratarem das feridas do mundo. 

Sob sua ótica, o título da obra se refere ao fato que homens, mas também 
mulheres, padecem sob a pesada sombra de suas ideologias conscientes ou her-
dadas da família, de seu grupo étnico, da estrutura da história da nação a qual 
pertencem ou da mítica que os envolve. Tal sombra é opressiva sobre a alma. A 
essa experiência sombria e opressiva, o autor chamou de saturniana.

Este artigo analisa o filme “Gonzaga, de Pai para Filho”, relacionando-o aos 
referenciais de James Hollis (2008) fundamentados na abordagem junguiana.

O MitO SAturnO
Qual o significado de ser homem na sociedade contemporânea? Que papéis 

lhes são desenhados e impingidos? Quais as expectativas masculinas predomi-
nantes? Como os homens em geral entendem e enfrentam a competição, a ani-
mosidade, a humilhação e a valorização e/ou desvalorização de suas qualidades? 
Qual a necessidade de viver sob essa opressão?

No mito, Saturno era o deus romano da agricultura. Na qualidade de deus da 
geração, colaborou para a criação da antiga civilização romana. Contudo, suas 
histórias estão associadas à situações obscuras e à batalhas sangrentas. Para os 
gregos, Saturno correspondia ao deus Crono, nascido da associação de Urano e 
Géia (Gaia). Por temer o potencial de seus filhos, Urano os odiava e os devolvia 
ao ventre da mãe. Descontente com a situação, Géia fabrica uma foice e induz 
Crono a atacar o pai. Na batalha, ele golpeia e corta o falo de seu pai. Ao caí-
rem gotas de sangue sobre a terra, elas dão origem a terríveis gigantes. No mar, 
caem seus espermas, que o fecundam, dando à luz a deusa Afrodite (cujo nome 
significa “nascida da espuma”).
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Crono-Saturno substitui o pai, mostrando-se igualmente tirano. Quando 
ele e Réia, sua cônjuge, tinham filhos, ele também os devorava. O único que 
conseguiu evitar este destino foi Zeus. Ajudado pela mãe, que havia dado ao 
seu consorte pedras para devorar ao invés do filho. Assim, Zeus foi levado para 
viver longe do pai. Crescido, retorna e lidera uma revolta contra Crono, por dez 
anos. Ao final, consegue matar o pai e retirar seus irmãos vivos da barriga dele.

Na concepção de Hollis (2008), muitas forças civilizadoras emergiram com 
o advento de Zeus, contudo ele se tornou prisioneiro do complexo do poder, 
ou seja, tão dominador quanto o pai. O mito de Crono-Saturno se relaciona ao 
poder, ao ciúme, à insegurança e à violência. No que se refere ao princípio do 
eros, o mito diz respeito à geração, à terra. Atrelada a grande capacidade de 
aquisição de poder, dramatizada pelos deuses, verifica-se a corrupção do com-
plexo de poder: “O poder em si é neutro, mas, sem o eros, ele é perseguido pelo 
medo e pela ambição compensatória, arremessado em direção a fins violentos” 
(HOLLIS, 2008, p.14). O autor menciona que, conforme já expunha Jung, na 
presença do poder, o amor nunca está presente. 

Assim, a maioria dos homens cresceram sob o jugo deste legado saturniano. 
Sofreram e sofrem com a questão do poder que os corrompe. São movidos pelo 
medo, ferem a si próprios e aos seus semelhantes. 

Sob a sombra de Saturno, Hollis (2008) procura oferecer ao leitor formas de 
identificar algumas, dentre as várias maneiras, em que o mito saturniano marcou 
a alma masculina. Seu intuito é levar os homens a se voltarem para dentro de si 
em busca de maior liberdade pessoal.

GOnzAGA, de PAi PArA FilHO
1) Panorama descritivo do filme

Em 1981, já um reconhecido cantor e compositor da MPB, Gonzaguinha 
viaja até Exu, cidade natal de seu pai, Luiz Gonzaga, no estado de Pernambuco. 
Embora famoso, Gonzaga, não realizava mais shows, como antigamente. O 
filho tenta ajudar o pai a se apresentar novamente, Entretanto, ele se recusa e 
o encontro entre ambos se torna belicoso e os diálogos repletos de desentendi-
mentos. Em meio à agitação, Gonzaguinha se embebeda em um bar da cidade 
até ser encontrado pelo pai. No retorno para casa, o “Rei do Baião” fala sobre 
sua vida, o que desperta interesse do filho, que grava o relato. Em ordem crono-
lógica, Gonzaga discorre sobre a sua vida.

Em seu depoimento, Gonzaga lembra que nasceu, em 1912, e que adoles-
cente, aprendeu a tocar acordeão com o pai Januário. Contra a vontade da 
família, ele começa a se apresentar na região. Nessa mesma época, se apaixona 
por Nazinha, “rica, branca e letrada”, sendo correspondido. O fato desagrada ao 
pai da moça, que o considerava um “mulato pobre, sem eira, nem beira”. Certo 
dia, após consumir álcool, Gonzaga desafia o pai de Nazinha para uma briga. 
Contudo, o genitor da moça, apenas lhe responde com deboche, ameaçando-o 
de morte para sua mãe caso não fosse embora de Exu. 

Em uma madrugada, depois de ter apanhado da mãe, Gonzaga vai embora de 
casa sem o conhecimento dos pais. No centro da cidade, vende a sanfona e segue 
na boleia de um caminhão para Fortaleza. Após ter dormido alguns dias na rua, 
se alista no exército, onde permanece por quase dez anos sem dar “nenhum tiro”, 
como havia prometido a Januário, reafirmando ao pai quando se reencontram.

Na década de 1940, Gonzaga muda-se para o Rio de Janeiro. É lá que sua 
história musical se inicia. Nas ruas cariocas, conhece Xavier, músico com quem 
faz dupla. Rapidamente, tornam-se amigos e, Dina, esposa de Xavier, se solida-
riza com o cantor nordestino e lhe oferece hospedagem. A dupla toca tangos, 
fados, valsas, entre outros ritmos, na rua e em bares, ganhando alguns poucos 
trocados. Gonzaga também buscava o reconhecimento e fama em concursos 
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de rádio. Não alcança o sucesso, até começar a tocar o “vira e mexe”, um ritmo 
diferente e próprio da cultura nordestina: nascia o “Rei do Baião”.

Ainda nesse período, Gonzaga conhece a dançarina de samba Odaleia, por 
quem se encanta e inicia um relacionamento. Os dois passam a viver juntos e ela 
engravida. Em alguns momentos, a relação do casal é conturbada devido a pouca 
habilidade de Gonzaga em lidar com “uma mulher avançada para época” e dela 
não se submeter à vontade do sertanejo, como permanecer em casa. Contudo, 
a paixão é intensa e eles permanecem juntos a despeito da dúvida de Gonzaga 
sobre a paternidade da criança que nasce em 1945: Luiz Gonzaga do Nascimento 
Junior, o Gonzaguinha. 

 Após um período de aparente harmonia, Odaleia apresenta complicações 
de saúde. Seu estado piora, até receber o diagnostico de tuberculose. Para 
que recebesse os devidos cuidados, Gonzaga a interna em um hospital e deixa 
Gonzaguinha aos cuidados dos padrinhos Xavier e Dina, no Rio de Janeiro. Inicia 
shows pelo Brasil a fim de garantir os estudos e um futuro melhor para o her-
deiro, enquanto almeja a cura da companheira. 

Ao retornar de suas apresentações, visita Odaleia e descobre sua piora. Antes 
de morrer, ela lhe pede que cuide do filho, naquele momento, com 2 anos de 
idade. Abalado com a morte da companheira, Gonzaga deixa Gonzaguinha 
novamente com os padrinhos e viaja para Exu, onde é recebido com alegria 
pela família. Lá, pergunta por Nazinha, o amor da adolescência. Pela mãe, é 
informado que a moça se casou com um “doutor” e foi morar em Mato Grosso. 
Emocionalmente melhor, o “Rei do Barão” retorna ao Rio de Janeiro, mas per-
cebe que ainda se encontrava comovido com o falecimento de Odaleia, por isso 
pede aos padrinhos que criem o filho e lhes dá dinheiro “para que não falte nada 
para o menino”. 

O garoto é criado longe do pai, que estava sempre viajando. Munido de 
muito talento e carisma, Gonzaga se transforma em um astro. Conhece nessa 
ocasião, Helena, uma fã que se torna sua secretária e, por fim, sua esposa. Com 
o casamento, o sertanejo traz Gonzaguinha para morar junto com eles. No dia 
seguinte às núpcias, o Rei do Baião parte a trabalho. A esposa e o menino, que 
não se conheciam, estabelecem uma relação conflituosa. 

Em um dos retornos de Gonzaga, Helena, lhe pede para levar o menino. 
Argumenta que não cuidaria dele, pois possivelmente não era filho de seu mari-
do. Gonzaguinha é levado mais uma vez para os padrinhos, no Morro de São 
Carlos. A distância entre pai e filho faz crescer uma complicada relação, poten-
cializada pelas personalidades de ambos. 

Gonzaguinha cresce com muita mágoa pela ausência do pai e se envolve com 
meninos, que “cheiravam cola”, até que policiais o revistam e acham a droga 
escondida em sua roupa. Com dificuldades de impor limites ao filho, e, ao mesmo 
tempo, querendo vê-lo usar “anel de Doutor”, Gonzaga leva-o para estudar em 
um colégio interno. Na adolescência, o jovem contrai tuberculose e quase morre 
para a preocupação do pai. Quando, finalmente, sai do colégio interno, o rapaz 
vai morar com o “Rei do Baião”, Helena e a filha adotiva do casal. 

Em plena ditadura militar, Gonzaguinha entra para a faculdade de Economia 
e se inicia na música. Os conflitos entre pai e filho se acentuam devido à posição 
política de cada um. Enquanto Gonzaga tocava e cantava para os militares, seu 
filho reivindicava uma sociedade mais igualitária. Depois de uma briga, em que 
o pai quebra o violão do rapaz, este vai embora de casa. 

O filme volta ao ano de 1981. Após um último desentendimento repleto de 
mágoas e ressentimentos, Gonzaga e Gonzaguinha se afastam. No dia seguinte, 
o filho vai procurar o pai pelos arredores da cidade e o encontra diante de uma 
árvore, especial para o “Rei do Barão”, visto que fora marcada com as suas ini-
ciais (Luiz) e de Nazinha (N). Filho e pai iniciam um diálogo, quando se conhecem 
melhor e se perdoam. A última cena mostra um show em que ambos tocam e 
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cantam, demonstrando carinho e admiração recíproca. Um indicador que as 
divergências haviam sido superadas.

2) Considerações junguianas sobre Gonzaga, de pai para filho
De acordo com Beebe (2005), os roteiros cinematográficos reproduzem a 

dinâmica e os conflitos vividos pelas pessoas por meio de diferentes persona-
gens. É através deles que, consciente e/ou inconscientemente, se apresentam 
justapostos. Para o autor, o cinema tem potencial para a criação de consciência. 
A riqueza dos filmes, que concretizam os roteiros, reside em sua capacidade de 
mobilizar o que existe de mais íntimo nos indivíduos.

Um grande tema explorado em “Gonzaga, de Pai para Filho” é a reconciliação 
entre pai e filho, que para ser alcançada teve que resgatar e tratar de uma série 
de feridas que envolviam a história do pai diante de seu do filho. 

A partir do relato do “Rei do Baião” sobre sua vida, seus medos, humilha-
ções, expectativas e dificuldades a relação entre ambos se torna possível, pois 
finalmente se humaniza. Pode-se fazer um paralelo entre esse momento com os 
dois primeiros segredos que os homens carregam, segundo Hollis (2008): “a vida 
dos homens é tão governada por expectativas restritivas com relação ao papel 
que devem desempenhar, quanto a vida das mulheres.” e “ a vida dos homens é 
basicamente governada pelo medo.” 

Cabe, nesse momento, lembrar Corneau (1991, p.24), quando afirma que: 
“o silêncio dos pais consagra a fragilidade da identidade dos filhos. Sob a ótica 
do autor, o silêncio paterno bloqueia o crescimento do filho, corroborando 
para que o filho permaneça na posição de menino. Na relação entre Gonzaga 
e Gonzaguinha, o silêncio mais prejudicial é o da ausência. Primeiro, o filho é 
carente de pai, depois de si mesmo, uma vez que o processo de construção da 
identidade passa antes pela identificação com o próprio genitor. No filme, o 
afastamento e a falta de comunicação entre ambos promovem insegurança e 
comportamentos de revolta – até mesmo delinquentes no filho. Adulto, torna-se 
artista como o pai, contudo sua posição política é diferenciada e a mágoa é grande. 

Uma dúvida também paira no ar: Gonzaguinha é filho legítimo de Gonzaga? 
Esta, nunca esclarecida, possivelmente contribuiu para o não estabelecimento da 
relação entre eles. Somente conseguem conversar sobre o assunto, quando se 
encontram na cidade natal do pai. Resgata-se, aqui, o quarto segredo, definido 
por Hollis (2008): “Os homens conluiam-se em uma conspiração de silêncio cujo 
objetivo é reprimir sua verdade emocional.” Sem conseguir demonstrar a dor que 
sente pela incerteza, Gonzaga prejudica a si e ao filho, visto que ambos se con-
sideram humilhados pela desconfiança da paternidade e da filiação autênticas.

Em ordem cronológica e bastante didática, o filme repassa todas as etapas 
da trajetória do sanfoneiro que popularizou a música nordestina. Logo, no início, 
Gonzaga se recorda de seu amor por Nazinha. Por ela, o rapaz enfrenta o pai da 
moça pouco se importando, ainda que bêbado, se iria sair vivo do embate. A mãe 
então lhe dá uma surra pela ousadia. Estes episódios fazem com que ele decida 
abandonar a família e sair da cidade. Gonzaga queria provar que não era um 
“mulato pobre sem eira nem beira” como havia dito o pai de Nazinha e a própria 
mãe. Almejava merecer o amor da moça e o orgulho materno. No Rio de Janeiro, 
conhece Odaleia por quem se apaixona e quer como companheira. Com o seu 
falecimento, tenta buscar forças na música para superar o luto. Mais adiante se 
casa com Helena, pela qual é muito grato: “se não fosse Helena, eu nem saberia o 
que teria sido de mim.” – diz ele ao filho, provavelmente fazendo menção à fase 
mais economicamente complicada de sua vida. Evidencia-se, portanto, o terceiro 
segredo descrito por Hollis (2008): “O poder do feminino é imenso na organiza-
ção psíquica dos homens.” A influência psicológica das mulheres sobre o homem 
é marcante, podendo muitas vezes influenciar suas escolhas e dirigir suas ações.

 Sobre a surra que a mãe lhe deu, pode-se relacioná-la ao quinto segredo 



indicado por Hollis (2008): “O ferimento é necessário porque os homens preci-
sam abandonar a Mãe e transcender o complexo materno.” Tal complexo faz o 
homem ansiar por proteção e segurança, por um lar acolhedor. A longo prazo, 
o resultado seria permanecer em uma posição infantil. A ferida, no caso ter 
apanhado da mãe, estimulou o empreendimento heróico do sertanejo pelo seu 
destino. No transcorrer de sua vida, Gonzaga sofre outros ferimentos, até obter 
reconhecimento pelo seu talento. Muitas vezes humilhado, não endurece e nem 
perde a esperança. Todavia, é notável a sua dificuldade com o filho. 

Em duas cenas carregadas de emoção, a primeira quando o “Rei do Baião” 
quebra o violão do filho e, a segunda, quando Gonzaguinha pede ao pai que 
lhe mostre a carteira, já que o relacionamento deles se baseava em dinheiro, 
as divergências e os ressentimentos são brutalmente intensos. Ambas as cenas, 
explicitam o sexto segredo que os homem carregam, segundo Hollis (2008): “ A 
vida dos homens é violenta porque sua alma foi violada.”

Vale fazer algumas considerações a respeito da paternidade e da falta desta, 
visto que os dois vivem a situação (um na posição de pai, o outro na de filho) em 
uma época de intensas transformações de cunho mundial. Como apontado por 
Almeida (2012), a partir da década de 1960, as inúmeras mudanças sociocultu-
rais ocorridas provocaram grandes efeitos no campo dos comportamentos e dos 
valores os quais- atingiram todo ocidente. Para a autora, isto decorreu devido 
ao rápido intercâmbio de ideias e questionamentos, que, por sua vez, foram 
estimulados por um complexo conjunto de fatores socioeconômicos, posturas 
filosóficas e ideológicas em desenvolvimento. Tais elementos incentivaram a 
criatividade para novos modos de vida e relacionamentos, atingindo diretamente 
a família e seus hábitos estruturados. 

Durante a década de 1960, período em que Gonzaguinha se encontrava na 
juventude, o Brasil vivenciava a ditadura militar. Embora a sociedade brasileira 
tivesse que se submeter ao autoritarismo e ao despotismo político, muitos jovens 
lutaram pela democracia, questionando a estrutura patriarcal e autoritária, com 
seus valores vigentes: hierarquia, disciplina, racionalidade e autoridade frente 
as suas famílias. Nesse período, o cenário, ao qual se vinculavam Gonzaga e 
Gonzaguinha, este processo os remetia para o nomeado “conflito de gerações.”

Na concepção de Almeida (2012), em sua maioria, a geração atual de homens 
adultos foi educada segundo padrões e valores de uma cultura patriarcal. 
Contudo, novas ideias foram infiltradas no modelo tradicional até então vigente. 
No caso dos artistas, aqui referidos, seja pelo despertar de uma nova consciência, 
seja pela ausência da figura paterna, Gonzaguinha assumiu uma postura reco-
nhecidamente crítica à ditadura. Vale destacar que na época, o Departamento de 
Ordem Política e Social (DOPS), órgão governamental cujo objetivo era controlar 
e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao regime no poder, censu-
rou 54 das 72 canções produzidas pelo jovem.

Faria (2003) entende que as mudanças ocorridas na concepção da masculi-
nidade e paternidade revelam ambiguidades presentes na luta por diferenciar-se 
do modelo de afastamento afetivo, em virtude do grande despreparo masculino 
no envolvimento afetivo-emocional na relação cotidiana com o filho. O autor 
alega que uma transição bem elaborada desde o “pai-herói” até o reconheci-
mento da autonomia do filho tem favorecido uma nova persona de pai - menos 
rígida e idealizada - por meio do enfrentamento da sombra. No filme, por 
exemplo, denunciada pelo filho adolescente questionador. Ao abdicar do poder 
absoluto, é possivel demonstrar confiança no outro. Conforme o autor, a nova 
configuração da experiência e do comportamento do masculino encerra a con-
fusão entre masculinidade e patriarcado. 

Os embates entre Gonzaga e Gonzaguinha são intensos, porém altamente 
necessários. A fim de solucionarem as divergências precisam retornar às suas 
origens. Por isso, o pai conta sua história ao filho, abdicando, de seu “poder 
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absoluto”. Dois artistas, dois sucessos. Um do sertão nordestino, o outro carioca 
do Morro de São Carlos; um de posicionamento político dito “direita”, o outro, 
da chamada esquerda se veem frente a frente em busca da reconciliação. Mas, 
para isso, necessitam libertar-se de seus medos, preconceitos e idealizações 
(sobretudo, este último, no caso de Gonzaguinha) que os cercavam.

Para superar o sentimento de rejeição, Gonzaguinha teve que reconstruir a 
imagem do pai. Ao fazê-lo, reconstrói a si mesmo. Chega-se ao sétimo segredo 
dos homens na visão de Hollis (2008): “Todo homem carrega consigo profundo 
anseio pelo seu pai e pelos seus Pais tribais.” O autor considera que “Os homens 
de hoje não possuem raízes em nenhuma história tribal ou realidade transcen-
dente [...] Esses homens estão perdidos. Sentem-se abandonados pela história 
e pelos velhos sábios.” (p. 144). No caso de Gonzaguinha, o reencontro afetivo 
com o pai pessoal fez com que o potencial amoroso, fosse revitalizado no rela-
cionamento de ambos.

Segundo Jung ([1909], 1989), para o bem ou para o mal, a imagem do pai 
exerce uma influência poderosa no psiquismo da criança, o que o levou a se 
questionar sobre a natureza dos conteúdos nessa relação. O autor considera que 
o pai pessoal representa, na relação estabelecida com o filho, situações humanas 
que existem desde os primórdios, ou seja, arquetípicas. Em muitos momentos, 
Gonzaga “reproduz” o legado saturnino, pois assim como no mito sentiu-se 
“engolido” pela experiência opressiva ainda em voga de se “tornar homem”. Sob 
o efeito de Saturno padeceu e fez o filho padecer.

Cabe uma observação: envolvido com sua mágoa, Gonzaguinha tentou 
diminuir o pai. Contudo, concretamente não suportou vê-lo sem realizar shows, 
praticamente, caído no esquecimento, desidealizado e, portanto, não herói. 
Pode-se considerar que preservava, no plano arquetípico, a idealização paterna. 
O filme mostra a situação concreta de reencontro com o pai possível. O olhar 
desqualificador do filho se humaniza com muito custo emocional, começando 
pela decepção e terminando com o perdão. Jung ([1909], 1989), Stein (1978), 
Faria (2003) e outros estudiosos da abordagem junguiana convergem na afirma-
ção de que uma relação concreta com o pai pessoal (ou com quem desempenhe 
a função) humaniza o pai arquetípico.

O oitavo e último segredo em relação ao universo masculino, definido pro-
posto por Hollis (2008) diz: “Para que os homens fiquem curados, precisam ati-
var dentro de si o que não receberam do exterior.” Após o encontro com o pai, 
mesmo que suas carências não tenham sido plenamente supridas, Gonzaguinha 
pode vislumbrar novas potencialidades de relacionamento consigo e com o 
mundo. Gonzaga e o filho, com amor restabelecido, podem seguir em frente.
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