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Este trabalho é originalmente composto por dois livros 

que unem-se ao meio, um de ponta cabeça em relação ao 

outro, para sugerir uma versatilidade de leitura. Pegue suas 

mãos e as una, como em prece; vire uma para baixo: eram 

assim, um terminando onde o outro começava, dois opostos 

complementares. A versão digital teve de ser compilada de 

forma que sua leitura em um ecrã fosse possível, em um só 

arquivo e com um livro em seguida ao outro, o que induz uma 

só ordem de leitura. A compreensão não estará afetada, mas 

sugere-se ter no fundo da mente sua constituição física para 

um melhor aproveitamento do conteúdo. 
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SUMÁRIO

Mil Formas, Em Uma e Mil Formas, Nenhuma são dois livros que compõem uma só pesquisa de mestrado e 

exploram a mesma problemática, o primeiro — um catálogo — através da linguagem pictórica, e o segundo — 

uma dissertação —, da escrita. Desenvolve-se, a partir de uma premissa — “eu sou louca” —, uma investigação 

de cunho feminista embasada em conceitos psicanalíticos e filosóficos, procurando estabelecer, num primeiro 

momento, o que significa possuir esse sentimento, seus porquês e sua respectiva possibilidade de redenção. 

O primeiro capítulo parte de um quadro psiquiátrico denominado “transtorno de personalidade limítrofe”, 

estabelecendo o campo psicopatológico como área de exploração metafórica. A partir de então examina-se o papel 

do médico e da doente mental em sociedade, propondo-se o paralelo entre a patologia e a condição feminina no 

ocidente. O segundo capítulo explora as raízes históricas da histeria oitocentista e seu desenvolvimento na escola 

parisiense do hospital Salpêtrière. Aprofunda-se também a relação entre médico e doente e define-se dentro dela 

um laço estrito entre corpo, amor e ausência. No terceiro capítulo, estuda-se essas questões a partir de mitologias, 

alegorias e arcanos baseado no estudo alquímico recuperado por Carl Gustav Jung. Com base na teoria junguiana 

são propostas formas de reivindicar a feminilidade patológica, construindo a busca da artista por remontar-se 

enquanto investiga o processo de individuação. O último capítulo surge como forma de amarrar e concluir os 

três anteriores, propondo, através do arcano da união e da interpretação psicanalítica do mito de Amor e Psiquê, 

a redenção da Mãe Terrível e do amor como formas de resgate individual e social da feminilidade, ressignificando 

suas implicações e possibilitando sua própria redenção.

palavras-chave: amor, loucura, feminilidade, ausência, pintura.



A Thousand Forms in One and A Thousand Forms in None are two books that compose a single research in a masters 

degree and explore the same issue, albeit with different languages — the first through painting in a catalogue, the 

latter through writing in a dissertation. Based on a premisse — “I am insane” —, a feminist investigation with 

psychoanalytical and philosophical concepts ensues, trying to establish, at first, what it means to have this feeling, 

why that is and its respective possibility of redemption. The first chapter uses borderline personality disorder 

as a means of investigating the origins of this premise, establishing psychopathology as a field of metaphorical 

exploration. From then on the role of the doctor and the mental patient in society is investigated, proposing the 

parallel between pathology and the feminine condition in the West. The second chapter explores the historical roots 

of nineteenth century hysteria and its development in the Paris school of the Salpêtrière. The relationship between 

doctor and patient is also further examined, and a strict bond between body, love and absence is defined within 

it. In the third chapter, we look further into these questions by using mythologies, allegories and arcana based on 

the alchemical study which was recovered by Carl Gustav Jung. Based on Jungian theory, ways of reclaiming this 

pathological femininity are proposed, constructing the artist’s quest to reassemble herself while investigating the 

process of individuation. The last chapter ties and concludes the previous three, proposing, through the Mystery 

of the coniunctio and the psychoanalytic interpretation of the myth of Love and Psyche, the redemption of the 

Terrible Mother and love as forms of individual and social rescue of femininity, thus redefining its implications and 

enabling its own redemption.

keywords: love, insanity, femininity, absence, painting. 
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...Quando, certa vez, me dispus a [perguntar a Charcot] sobre esse 

ponto e argumentar que isso contrariava a teoria da hemianopsia, 

ele saiu-se com es te excelente comentário: 

“La théorie c’est bon; mais ça n’empêche pas d’exister”. 

Se ao menos se soubesse o que é que existe!... 

(Freud, 2010a, p.65)



00 RETRATAÇÃO

Com exceção de alguns casos que funcionam no original, todo texto em 

língua estrangeira utilizado será citado em português, em tradução 

nossa, e trará em nota de rodapé o trecho no original para referência. 

Ao tratar de questões de gênero, refiro-me a desdobramentos do papel 

social da mulher ao longo da história e esta mulher a que me refiro 

é, à partida, a genotipicamente identificada e que identifica-se como 

tal, por ser meu caso, e pois este meu caso de estudo é um estudo de 

caso pessoal. Ainda assim, trata-se muito mais das pulsões femininas 

e masculinas e de suas implicações simbólicas, e minha esperança é 

que pessoas de todos os gêneros, inclusive aqueles que existem entre e 

além do feminino e masculino, possam ter interesse e ver-se refletidas 

no trajeto que seguirá.

A ênfase nos pronomes e neologismos femininos parte de um exercício 

levemente provocativo e trará, espera-se, sua função clara ao longo do 

texto. No entanto, parte também do cansaço histórico resultante das 

centenas de páginas lidas que tratam apenas da história do homem, do 

propósito do homem, da ruína do homem, dos sentimentos do homem 

e de suas patologias (ainda que essa última reserve um assento especial 

para as mulheres, que parecem ter a doença em sua composição ou 

destino). Tal cansaço, repetido e remastigado, por vezes gera a sensação 

de que a autora que vos fala não tem lugar neste mundo tão masculino, 

e que, quiçá, nem sequer existe. 

Mas, afinal, o que é que existe? Se ao menos se soubesse!
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0      INTRODUÇÃO

O presente trabalho formula-se diante de uma inquietação que acomete a autora há alguns anos, 

e por conta disso possui um forte teor autobiográfico, ainda que pareça dispersar-se, ao longo 

das páginas, em outras roupagens. É contudo importante, antes de avançarmos para uma breve 

elaboração do conteúdo, que abordemos sua estrutura formal.

Mil Formas, em Uma e Mil Formas, Nenhuma são os nomes que encabeçam as duas metades 

da pesquisa de mestrado que vêm aqui vinculadas, a primeira correspondente à investigação 

pictórica e, a segunda, à escrita. Apesar de utilizarem linguagens distintas, ambas endereçam 

a mesma problemática. Ainda mais, deve-se considerar o trabalho completo como uma espécie 

de autorretrato fragmentado: um infiníptico, por assim dizer, no qual cada obra tenta remontar 

um quebra-cabeça identitário, e, desta forma, a dissertação deve ser compreendida como uma 

das telas, ou como o material aglutinante que as manteria unidas. A dissociação entre linguagem 

escrita e pictórica, como ver-se-á nas páginas a seguir, é ainda outra forma de abordar uma 

das questões centrais ao trabalho, nomeadamente a própria dissociação, seja de mente e corpo, 

consciência e inconsciência, vida e morte ou das pulsões feminina e masculina. O que busca-se 

portanto, seja por palavras ou imagens criadas, são formas de religar alguns opostos dicotômicos 

que encontram-se perdidos, uns sem os outros. Assim sendo, o conjunto da obra, enquanto 

infiníptico, configura um tipo de atlas. 

Um atlas apresenta-se como uma boa analogia para o trajeto que começamos agora. Primeiramente, 

pode ser um compêndio de mapas, sendo os mapas anotações em escala reduzida de locais já 

percorridos. Dessa forma, tais representações visuais servem tanto como uma rede de segurança, 

reafirmando-nos em algum espaço que, de tão extenso, dir-se-ia não existir, quanto indicadores de 

um rumo quando nos perdemos, fazendo com que vibrem com movimento, iminência e memória. 

Por sorte, é também isso que pinturas e textos acabam por fazer, ou ao menos é o que fazem nesta 

pesquisa: cada tela e cada capítulo da dissertação serve como um mapa para navegar o universo da 
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artista, seja para que ela e que vocês, leitores, não se percam, não caiam em armadilhas, ou porque 

cada pincelada marca em seu rastro uma temporalidade, o registro sólido da sua passagem. 

Em segundo lugar, um atlas nos exibe imagens ou pranchas, tablôs (ou quadros) completos em si 

mesmos e que assim já podem contar sua história. Contudo, unidas em uma coletânea, passam 

a ter um novo significado quando contrapostas ou propostas sequencialmente. Um atlas, então, 

invariavelmente narra uma história ao transformar unidades completas em fragmentos de algo 

maior. Ou melhor, múltiplas histórias, uma vez que é possível traçar diferentes relações entre 

elas. Isto é também o que acontece com cada pintura, previsivelmente, mas também com os quatro 

capítulos da dissertação, que estão ligados um ao outro através de uma cadência investigativa, 

mas que possuem uma certa individualidade com suas próprias temáticas. Agora convém, então, 

avançarmos aos tais temas, tentando, contudo, não entregar seus segredos antes da hora.

O primeiro capítulo da dissertação funciona como um convite ao começo do trajeto, uma espécie 

de aquecimento das pernas. Ele parte de uma inquietação, um comichão, como se fosse, e de 

um quadro psiquiátrico. A inquietação transmuta-se numa certa desconfiança, evidenciada em 

seu título, que passa a servir como combustível para a investigação. Pois o que fazer com este 

sentimento, o que significa e o que pode significar? A partir daí, desenrola-se o quadro e uma série 

de implicações simbólicas que culminam numa nova desconfiança: a desconfiança de que há uma 

relação intrínseca entre o quadro, o sentimento e a condição feminina. 

No segundo capítulo entraremos a fundo nessa relação, investigando algumas de suas raízes 

históricas na histeria oitocentista e suas milhares de nuances. Encontraremos aí também o começo 

da psicanálise, com Sigmund Freud — que nos serve de apoio e objeto de estudo —, e, curiosamente, a 

criação de um atlas iconográfico de sintomas, notório por suas imagens poderosas que veiculavam 

bem mais que uma doença, como veremos a seguir. Ao final do capítulo, começamos a vislumbrar 

possibilidades de como reintegrar esta feminilidade patológica, propondo um salto ao próximo.

Um salto quase literal, ou um mergulho em direção ao inconsciente e ao inexplicável, uma vez 

que o terceiro capítulo emaranha-se em simbolismos, alegorias e arcanos com base no estudo 

alquímico, recuperado por Carl Gustav Jung em trabalhos como Psicologia e Alquimia (1994), 

Estudos Alquímicos (2013) e Mysterium Coniunctionis (1985). Como atlas é também o nome da 

primeira vértebra da coluna humana (Editora, 1992, p.177) — que, como o gigante mitológico que 

lhe empresta o nome, sustenta o mundo em suas costas, ou liga o crânio ao resto do corpo —, poder-

se-ia considerá-la uma vértebra limítrofe entre duas volumosas séries de dicotomias. Investiga-

se portanto este espaço limiar e a infinidade nele contida, explorando também outras formas 

de interpretar a doutrina cristã e seus paradigmas, elementos que influenciaram fortemente 

a identificação do que é feminino e do que é são em nossa sociedade, ao mesmo tempo em que 
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embasa-se o que está sendo feito na pesquisa através do pensamento junguiano: a busca da artista 

por si mesma, a tentativa de remontar-se e descobrir-se, como se, digamos, transformasse seu 

corpo em atlas.

O quarto e derradeiro capítulo surge como forma de amarrar e concluir os três anteriores, 

sugerindo, através do arcano da união, um caminho para conciliar as oposições exploradas ao 

longo do texto e, finalmente, a possibilidade de redenção para uma série de figuras que povoam 

a mitologia de Mil Formas, Nenhuma.

Em relação à fundamentação teórica, há no trabalho uma forte influência psicológica e analítica, 

com autoras e autores da área formando a base, uma vez que as questões abordadas relacionam-se 

às da saúde mental — como é o caso dos já mencionados Freud (2010b) e Jung (1994), mas também 

de Maria Rita Kehl (2016), Diana Corso (2016) e Erich Neumann (1995), por exemplo. Há também 

teóricos da arte que formam a estrutura do pensamento da dissertação, além de pensadores 

modernos e contemporâneos que a relacionam à prática artística, como Susan Sontag (1978), 

Friedrich Nietzsche (2008), Asti Hustvedt (2011), Marie-José Mondzain (2015) Edgar Morin (1973) 

e Georges Didi-Huberman (2003), para citar os principais. O último, vem a propósito comentar, 

é um dos estudiosos que na atualidade resgata as proposições do historiador Aby Warburg, e, 

em seu livro Atlas ou A Gaia Ciência Inquieta (2013), Didi-Huberman encontra no famoso Atlas 

Mnemósine do anterior formas de aprofundar seu interesse pelas representações e significados da 

imagem. Eis o que diz acerca do atlas:

o atlas faz explodir, logo à partida, os limites. Quebra as certezas auto-proclamadas da ciência convicta 

das suas verdades, como da arte convicta dos seus critérios. Inventa, entre tudo isto, zonas intersticiais 

de exploração, intervalos heurísticos. Ignora deliberadamente os axiomas definitivos. Corresponde 

a uma teoria do conhecimento exposta ao perigo do sensível e a uma estética exposta ao perigo da 

disparidade. Desconstrói, pela sua própria exuberância, os ideais de unicidade, de especificidade, de 

pureza, de conhecimento integral. É uma ferramenta, não do esgotamento lógico das possibilidades 

dadas, mas da inesgotável abertura às possibilidades não dadas ainda. (Didi-Huberman, 2013, p.12-13)

Ora, o que em tantas palavras queremos propor é que este infiníptico constitui, ou ao menos convoca 

de si, leitor, leitora, precisamente isto: uma explosão dos limites, uma invenção de zonas incertas 

de exploração, cambaleando entre arte e ciência; a ignorância de axiomas definitivos, com teorias 

perigando a insensatez, imagens perigando o patético; o constante risco de dissociação, confusão 

e impurezas, mas que surge da busca dessa tal abertura às possibilidades ainda inexploradas. Pois 

se infiníptico, então atlas, e se atlas, então mapa. Mas se cartografa um espaço já percorrido, ao 

mesmo tempo o faz em algo incerto, para sempre incognoscível, uma vez que, reiterando, o trabalho 

explora um sentimento, uma desconfiança que busca compreender, identificar e redimir. Eis, sem 

mais delongas, o sentimento ao qual temos nos referido:







1   EU SOU
LOUCA?

.0 EXISTE UM SENTIMENTO. UMA DESCONFIANÇA.

O que significa sentir-se louca? No que implica, para onde nos leva? Há salvação? Será 

reconfortante obter uma confirmação psiquiátrica, um diagnóstico de doença mental, 

enxergar-se em gente louca certificada de outras temporadas? Ou será pior, mais terrível? 

E o que, em primeiro lugar, se encerra em nossa definição de loucura?

Porque a loucura manifesta-se em tudo o que a humanidade produz, seja em maior ou 

menor escala, mas sempre em segredo, escondida em plano simbólico, será necessário, 

para compreendê-la, desfocar o olho da mente, por assim dizer, e ler nas entrelinhas. 

Ela é muito como as moscas volantes impressas na retina, ou como o cão que persegue 

a própria cauda. Ou seja: está dentro de nosso campo de visão, mas meramente, e nos 

perturba. Ainda assim, quanto mais nos empenhamos em mirá-la, agarrá-la, mais ela dá 

a impressão de distanciar-se, e o mais enlouquecedor é o objeto manter-se exatamente 

à mesma distância, sempre, perpetuamente equidistante e inalcançável, e isto porque 

a loucura parece englobar (ou ser feita de) todas as coisas informes e indefiníveis. É 

quem dá nome a tudo que vemos, sentimos, escutamos, mas que é impossível de explicar, 

de compreender, mesmo de ser, independente da disciplina empregada. A loucura é, 
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portanto, a grande impotência, é a privação do que define por excelência o verbo e sujeito 

ser humano: a cognição, o pensamento, a consciência. A loucura que traçaremos aqui, 

no entanto, é tudo isto, mas também seu contrário, pois tal concepção rapidamente 

passa do que “não conseguimos nomear” para o que “não devemos nomear”, uma vez 

que representa certa ameaça muito pérfida: se patológica, talvez contagiosa, e se anula a 

razão, transmite-se pelas ideias.

Susan Sontag, em A Doença como Metáfora (1978), diz que nossa romantização da morte 

faz do portador de uma doença alguém extremamente interessante (p.31), mas também 

que a “doença (agora equiparada à morte), é o que opõe-se à vida”1 (p.75). Isto implicaria 

que não pode haver vida onde há a patologia; que seriam, pelo menos no plano simbólico, 

que é o que investiga nesse livro, incompatíveis, antípodas. A doente seria irresistível, 

porém irredimível (senão irremediável).

De fato, esses últimos são três bons adjetivos para acompanhar A Morte, talvez 

preferencialmente precedidos por “inevitável” e “incomensurável”. É sabido que Sontag, 

ao escrever A Doença…, lidava com sua própria condição de enferma de um câncer, e, 

ao dissociar o caráter estigmático da doença através da eliminação de suas assimilações 

simbólicas, estava provavelmente em busca de uma maneira de redimir-se a si mesma. No 

entanto, embora apreciemos seu esforço em remover a culpabilidade da pessoa enferma, é 

de nosso entendimento que a doença carregue um simbolismo individual, como os sonhos o 

fazem para C.G. Jung (como veremos mais para frente). Doenças simplesmente acontecem, 

no sentido de que fazem parte da vida, mas acreditamos que veiculam significados ocultos, 

se não em relação ao mundo, ao menos em relação ao universo interno da pessoa (que, de 

certa forma, reflete também o exterior). Temos como exemplo disto a histeria, um quadro 

clínico já tornado obsoleto mas que pertence “à história da medicina desde as suas origens” 

(Doron & Parot, 2001, p.386), que manifesta-se exclusivamente entre mulheres — pelo 

menos até o século XIX, quando Jean Martin Charcot começa a explorar a possibilidade 

da doença incidir também sobre a outra parcela da população humana (Carta et al., 2012, 

pp.114-115) — e que veicula uma enorme carga simbólica. 

1 “Disease (now equated with death) is what opposes life”.
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No próximo capítulo nos aprofundaremos no assunto, mas por ora é vantajoso analisar 

que, caso a encerrássemos na condição de doença, e apenas de doença, como sugere 

Sontag, correríamos o risco de chegar à conclusão oposta à pretendida pela autora. 

Queremos dizer que a histeria enquanto quadro clínico já nasce de uma factualidade 

atrapalhada; ou seja, segundo Georges Didi-Huberman: 

Era o sintoma, para dizer de forma grosseira, de ser mulher. E todos ainda sabem. Ustéra: 

aquilo que está no começo de tudo, no limite: o útero. A palavra “histeria” aparece pela 

primeira vez no trigésimo-quinto aforisma de Hipócrates, no qual lê-se: “quando uma 

mulher sofre de histeria ou um parto complicado, um ataque de espirros é benéfico”. Isso 

significa que espirrar coloca o útero em seu lugar, em seu devido lugar. Isso significa que 

o útero é dotado da capacidade de movimento. Isso significa que a espécie de “membro” 

feminino é um animal2. (2003, p.68)

Dessa primeira definição da histeria, que compreendia a mulher como um animal com 

outro animal indomável dentro de seu corpo — seja por não compreender do que se 

trata uma mulher ou por uma “cegueira” voluntária a este respeito (Kehl, 2016, p.216) 

—, que era marcada por pseudo-sintomas, artifícios e farsas3, não deve-se extrair uma 

doença mentirosa, mas uma doença derivada da mentira. Tratava-se de um resultante 

manifestado no corpo, por isso visto como derivado do corpo, e esse falso pretexto era 

incorporado em suas manifestações. Não teria sido o útero viajante, mas o percurso do 

simbolismo do útero que originara a histeria. Como, então, abandonar o plano metafórico 

e analisar a doença pelo que é quando a doença é, em si, absurda? 

O absurdo. É por conta de seu caráter absurdo que o diagnóstico histérico foi abandonado, 

e no entanto… o quanto permanecerá atuante? Mas voltemos um pouco. Em sua análise 

2 “It was the symptom, to put it crudely, of being a woman. And everyone still knows it. Ustéra: that which is 

all the way back, at the limit: the womb. The word ‘hysteria’ appears for the first time in Hippocrates’ thirty-

fifth aphorism, where it is said: ‘When a woman suffers from hysteria or difficult labor an attack of sneezing 

is beneficial’. This means that sneezing puts the uterus in place, in its true place. This means that the uterus is 

endowed with the capacity of movement. This means that the woman’s sort of ‘member’ is an animal”.

3 Referir a Didi-Huberman: “Unless it bespeaks a farce, or a pure surface phenomenon — What’s that? The 

hysterical symptom is nothing but a lie?” (Didi-Huberman, 2003, p.75); ou então a Kehl: “A histérica, nesse sentido, 

não é aquela a que engana o homem; é, antes, a que se deixa enganar pelo engodo endereçado a ele” (Kehl, 2016, 

p.13).
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a respeito do paralelo entre o câncer e a tuberculose oitocentista (o mesmo período da 

Grande Histeria, curiosamente), Sontag escreve:

No século XX, o conjunto de metáforas e atitudes previamente associado à tuberculose 

separa-se e é distribuído entre duas doenças. Algumas características vão para a insanidade: 

a noção do sofredor como uma criatura febril, imprudente, de extremos passionais, alguém 

sensível demais para aguentar os horrores do vulgar e mundano. Outras características da 

doença vão para o câncer — as agonias que não se pode romancear4. (1978, p.36)

Entre meandros aproximamo-nos de pontos centrais. Começo, portanto, esta dissertação 

com um sentimento, uma desconfiança: a de que sou louca. Mas o que significa 

este sentimento, no que implica, de onde vem e para onde nos pode levar enquanto 

investigação? Será possível delimitar algo tão ilimitado como a loucura, algo tão volátil? 

Será possível redimi-la como conceito? E no processo redimir-me também?

.1 SE AO MENOS SE SOUBESSE O QUE É QUE EXISTE!…

Por que sentir-se assim tão louca, tão explosiva? Primeiramente, existe, para além 

da desconfiança, um diagnóstico clínico: transtorno de personalidade limítrofe, ou 

borderline, é uma condição cujos sintomas e aspectos são considerados, segundo o 

psiquiatra Jerome Kroll (1988), incertos e contraditórios (p.xi). O quadro, no Dicionário 

de Psicologia (Doron & Parot, 2001), delimita uma 

perturbação da personalidade, cujas principais manifestações se situam no plano 

comportamental (impulsividade, acesso intenso e desapropriado de cólera, de angústia 

ou de depressão), no plano dos sintomas por um largo polimorfismo, no plano dos 

sentimentos (sentimento de vazio ou de aborrecimento quase constante), no plano das 

relações interpessoais (atitudes excessivas e instáveis de idealização, de desvalorização 

ou de manipulação de outrem), no plano dos mecanismos de defesa (frequência dos 

4 “In the twentieth century the cluster of metaphors and attitudes formerly attached to TB split up and are 

parceled out to two diseases. Some features of TB go to insanity: the notion of the sufferer as a hectic, reckless 

creature of passionate extremes, someone too sensitive to bear the horrors of the vulgar, everyday world. Other 

features of TB go to cancer—the agonies that can’t be romanticized”.
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mecanismos de clivagem, de identificação projectiva, de recusa, de omnipotência e de 

actuação dos pensamentos ou dos afectos). (p.303)

Este quadro sintetiza sua importância no título: limítrofe. Limítrofe como a vértebra 

atlas, como a fronteira entre a arte e a ciência, entre o feminino e o masculino, entre 

o divino e o terreno, entre o real e o irreal; como, então, a tensão que há entre cada 

dualidade e oposição dicotômica. É seguramente dúbia. E de tão dúbia, extremamente 

coerente. Tomemos como exemplo esta afirmação deliciosamente ambígua de Kroll: 

“tantas das maiores controvérsias médicas e sociais deste e do último século parecem 

convergir em torno da questão se borderlines existem, e, se sim, que tipo de desordem 

representam”5 (Kroll, 1988, p.9). Ora essa! Não só conseguimos com isto ponderar sobre 

a constante mudança de opinião de psiquiatras e neurocientistas a respeito do que é 

real, como também entendemos a essência de um quadro marcado por lapsos no fluxo 

de consciência e por cinco noções essenciais aqui, nomeadamente a “despersonalização, 

dersealização, amnésia, confusão de identidade e alteração de identidade”6 (International 

Society…, s.d., enum). Ou seja, se a medicina não sabe se borderlines existem, os próprios 

borderlines tanto menos!

O problema do que existe ou não é um que acomete-nos repetidamente ao longo de nossa 

história, e um que cada área de conhecimento humano tenta abordar à sua própria 

maneira, seja a arte, a ciência, ou o que for. E parece que a linha entre esses é mais tênue 

do que poderiam desejar os que encontram-se no conforto de uma delimitação precisa: 

Sigmund Freud terá dito que os poetas saberiam “por intuição e antecipação o que os pobres 

cientistas trabalham e pesquisam humildemente, anos a fio, para compreender” (Kehl, 

2016, p.88). Se ao menos se soubesse o que é que existe!… E este mistério é um poderoso 

propulsor de atividade humana. Porém, a meu ver, a grande diferença entre a abordagem 

artística e a científica ao medo da inexistência, à problemática da separação entre o real 

e o irreal, é que a última procura dar cabo do mistério, ao passo que a primeira procura 

promovê-lo, ou talvez falar sua língua. Sontag, ao escrever que o ideal da saúde perfeita só 

5  “So many of the critical social and medical controversies of this and past centuries seem to converge around 

the issue of whether borderlines exist, and, if so, what type of a disorder they represent”.

6 “depersonalization, derealization, amnesia, identity confusion, and identity alteration”.
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interessa cientificamente, e que o que interessa mesmo é a doença, que nos individualiza 

(p.31), refere-se à percepção da pessoa doente de si mesma, ou dela em sociedade. Mas não 

é justamente a doença, ao invés da saúde, que interessa à medicina? A doença é o mistério, 

a curiosidade, mas é também o que possibilita a cura. E a cura da doente é, também, algo 

extremamente poderoso, uma possibilidade de salvação do médico: 

A cura é um cuidado, concernimento ou tratamento, mas é também um fardo, uma 

direção, e logo um poder; e é precisamente o efeito desse poder, quando aliado a uma 

preocupação clínica, desinfetando de cima a baixo (na linguagem erótica dos romanos, 

cura também designa um objeto de interesse, preocupação e asseamento: nomeadamente, 

o sexo). Talvez não haja indiscrição mais essencial que esta curiosidade vertida em poder7. 

(Didi-Huberman, 2003, p.27)

.2 O MÉDICO-ASCETA

Pode-se dizer que a paciente executa, então, a mesma função de uma obra de arte, ou 

seja: um meio entre a humanidade e sua essência, um caminho para o centro de si e 

para sua redenção. E se “a linguagem de um ser é o meio em que sua essência espiritual 

se comunica” (Benjamin, 2011, p.72), não desmereceremos por completo o intuito do 

médico enquanto asceta, afinal sua linguagem é a medicina e somente desta forma pode 

encontrar o caminho para a alma humana. No entanto, a doente tornada enigma só 

pode cientificamente representar o caminho para a redenção da alma do médico-asceta 

através de sua solução — e dissolução. Isto revela a jornada do médico como um tanto 

mais cruel que a da artista, uma vez que, como também terá dito Freud, “pour faire une 

omelette, il faut casser des oeufs”8 (Didi-Huberman, 2003, p.161). 

7 “cure is a care, concern, or treatment, but it is also a burden, direction, and thus a power; and it is precisely 

the effect of this power when conjugated with a medical concern, cleaning out from top to bottom (in the erotic 

language of the Romans, cura also designates an object of concern, curiosity, and cleaning: namely, the sex). There 

is perhaps no more essential indiscretion than such curiosity made into power”.

8 “Para fazer uma omelete é necessário quebrar-se ovos”.
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Elaboremos a metáfora: parece-nos que o emprego da quebra dos ovos como sacrifício 

— no lugar da morte da galinha para desfrutar-se de um bom assado, por exemplo — 

venha pela tragédia do ovo ser simbolicamente dotado da origem da vida, da promessa 

de existir. “O ovo é uma realidade primordial que contém em germe a multiplicidade dos 

seres” (Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.497). Diria então que a expressão utilizada pelo 

médico vienense foi de uma coerência notável, pois há alguma fragilidade de ovo nas 

pessoas identificadas pela psiquiatria como doentes. Podemos dizer que elas encontram-

se, por um motivo ou por outro, em certa situação de encruzilhada, na qual existir em 

sociedade não é plenamente uma opção, e ainda assim, é o que acontece. Saber sobre a 

vida, para estas pessoas, pode ser uma ferramenta de sobre-vivência, e a chegada de um 

doutor — ou seja, um douto, um sábio, um guia — representaria um insidioso reconforto, 

se considerarmos seu notório apetite por omeletes. 

Retrocedamos um pouco para investigar a origem do quadro borderline. Kroll aponta, 

na base da doença, a concepção equivocada de um limite nítido entre a personalidade 

não psicótica e a psicótica, um continuum — ou seja, uma gradação sequencial e direta. 

O interesse, no cenário psiquiátrico estadunidense, em sustentar a existência de um 

transtorno de personalidade limítrofe estava no fato destes pacientes representarem 

o “elo ausente” no continuum, a prova de continuidade entre quadros mais e menos 

graves. Mas, com uma mudança paradigmática no campo psiquiátrico no final dos anos 

60, afastando-se um tanto da influência psicanalítica, o termo borderline, derivado de 

borderline schizophrenia, ou “no limite da esquizofrenia”, viu cair seu complemento 

uma vez que não fazia mais sentido relacionar os sintomas identificados com os do 

quadro esquizofrênico. Esta mudança de perspectiva culminou também numa escola 

de caráter fortemente biológico para a definição diagnóstica de distúrbios mentais, a 

qual foi chamada de neo-Kraepeliniana, e na criação do ubíquo DSM-III9. Tal influência, 

assim como a disputa entre as diferentes visões dentro da área da medicina psicológica, 

moldaram o que entende-se hoje por personalidade limítrofe (Kroll, 1988, pp.14-21). 

9 Um manual base utilizado amplamente pelos profissionais da saúde mental. Atualmente estamos no DSM-V 

(American…,2013, p.1).
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Nosso ponto de interesse nesta breve incursão histórica está justamente no deslocamento 

objetivo da nosografia psiquiátrica para o olhar biológico, pois deflagra uma questão 

mais problemática no argumento de Sontag que temos explorado: no limiar da doença 

como meramente biológica fica o pretexto naturalista. Utilizar o conceito de natureza 

como justificativa para atos deliberados é uma linha de pensamento um tanto frágil e 

arriscada — ou pseudocientífica, como diria Hannah Arendt (2014, p.17). Ademais, é uma 

ideia velha, que Maria Rita Kehl desenvolve como

valor de explicador universal, adequado ao pensamento científico oitocentista. No caso das 

mulheres, (…) o conceito de natureza, fundado sobre a sexualidade num grau muito mais 

amplo do que no caso dos homens, atravessou quase dois séculos no centro dos discursos 

sobre a feminilidade. [E] o conceito de natureza (…), quando se trata da mulher, torna-se um 

argumento poderoso para escravizá-la às vicissitudes de seu corpo. (2016, p.46)

Ora, existe então uma desconfiança e um diagnóstico, mas um que é tão ambíguo, tão 

incerto, que diríamos quase não existir (se ao menos se soubesse o que é que existe!…) 

Eis o que me perturba: primeiramente, numa pesquisa acerca dos padrões de gênero em 

personalidades borderline, encontramos a informação de que na quarta edição do DSM 

existia o triplo de ocorrências do transtorno limítrofe em mulheres, em relação à sua 

contraparte masculina; contudo, pesquisas mais recentes confirmaram que “médicos 

têm uma inclinação tendenciosa sutil a respeito do gênero feminino nos diagnósticos 

de TPB”10 (Sansone, 2011, enum). Para além disto, na época em que a doença ainda levava 

a alcunha de borderline schyzophrenia, os médicos envolvidos permaneciam sob a 

impressão do quadro situar-se no limiar entre algo e a esquizofrenia, apesar deste algo 

jamais ter sido elucidado (Kroll, 1988, p.10). Seria então, por acaso, algo que atormenta 

o cenário hipermasculino da medicina desde suas origens, algo que carrega um bicho 

indomável dentro de si, algo impossível de explicar, de compreender e, por consequência 

destas impossibilidades, muitas vezes de ser? Seria esse algo a feminilidade? E se assim 

for, serei borderline, e antes disso, serei louca, por ser mulher?

10 “Clinicians have a subtle female gender bias with regard to the diagnosis of BPD”.
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.3 “BEHOLD THE MADWOMAN”

Behold the madwoman who dances by, as she vaguely recalls something. 
Children chase her with stones, as if she were a blackbird. Men chase her with 
their gaze. (Didi-Huberman, 2003, p.67)

  

Este aspecto da desconfiança é o que mais puxa-me o tapete debaixo dos pés, e um que 

frequentemente ressurge para assombrar-me em sua irresolubilidade. Se sou louca por 

ser mulher, se as condições estiverem desta forma vinculadas, será possível curar uma 

sem obliterar a seguinte? E ainda, se uma e outra forem a mesma coisa — quer enquanto 

sinônimos ou as duas metades de um todo —, é de fato necessário, ou mesmo possível, 

“curar” qualquer coisa? Como é que se cura alguém que se identifica como mulher de 

ser mulher, senão pela anulação de sua identidade? 

Agora será um bom momento para apurarmos, a fim de compreender o que pode 

significar “ser louca”, o que representa “ser mulher”. Em seu livro Deslocamentos do 

Feminino (2016), Maria Rita Kehl explora a construção, entre o período iluminista e 

o romântico, de um conceito de feminilidade que segue ora vigorando, ora colhendo 

seus frutos em nossas sociedades ocidentais, ao mesmo tempo em que investiga o papel 

desta mulher oitocentista na fundação da psicanálise. 

Para Kehl, que além de escritora é psicanalista atuante, tudo começa na relação 

entre fala e o falo freudiano: através da fala é que modificamos e nos inserimos em 

nosso sistema social, que “o sujeito faz um furo no muro da linguagem” (2016, p.20). 

É o que faz da sujeita humana, sujeito humano. Ao estender seu pensamento à teoria 

lacaniana, Kehl alia a fala ao desejo como elementos constituintes da psique — “‘sujeito’ 

e ‘sujeito do desejo’, na teoria lacaniana, se equivalem” (p.21). Mas se o sujeito lacaniano 

é um ser desejante, o desejo de seu inconsciente — ou seja, a parcela de sua psique à 

qual não tem acesso voluntário — manifesta-se no discurso do Outro, seja este uma 

pessoa, um conceito ou a cultura à qual pertence. E a primeira inscrição de um sujeito 

na cultura, passada no nascimento ou constantemente antes disso, é a diferenciação 

entre os gêneros. Ser marcada como menina ou menino é receber “significantes que 
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indicam não apenas uma diferença anatômica, mas o pertencimento a um de dois 

grupos identitários carregados de significações imaginárias” (pp.22-23). Seu objetivo 

último no livro é também dado nestas primeiras páginas, isto é: reiterar que “não existe 

A Mulher, universal, transcendente ao conjunto de todas as mulheres. Assim como 

tampouco existe o Homem” (p.24). Com isto, é claro, o que a autora procura eliminar são 

ideais preconcebidos que ainda nos encobrem, como o “de uma posição construída de 

modo a complementar e sustentar a posição masculina, [que] motivou uma produção de 

discursos e saberes extremamente prolixa, na proporção direta da perplexidade que esse 

deslocamento produziu” (p.25). Entretanto, achamos interessante o paralelo entre este 

não existir A Mulher e o sentimento de inexistência que assola a personalidade limítrofe 

(ainda não descobrimos o que é que existe, afinal). 

Mais que um jogo de palavras, é de nosso entendimento que a identidade feminina como 

constructo masculino está intimamente conectada com o sentimento de inexistir, pois 

sendo a passividade e auto-omissão femininas fabricações baseadas em necessidades 

do homem, a mulher é então convertida em ser ficcional, inexistente. Ou inexistível, 

paradoxal, pois segue existindo: torna-se impossível. 

.4 A MULHER IMPOSSÍVEL

Temos entre os resultados da Revolução Industrial, no século XIX, a criação do 

indivíduo moderno ocidental — um personagem, por conta de sua incongruência, 

fundamentalmente neurótico. Temos nesse contexto a liberdade como direito primário, 

o “estabelecimento da burguesia como classe hegemônica na Europa” (Kehl, 2016, p.29) 

e a elevação do núcleo familiar ao status de pequeno reinado particular. Esses fatores 

definirão não só o sujeito como neurótico nos “ideais contraditórios que orientam [seu] 

destino” (Kehl, 2016, p.28), mas também as condições para a invenção do que chamamos 

de a Mulher Impossível:
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A família nuclear e o lar burguês [são responsáveis pela] criação de um padrão de 

feminilidade que sobrevive ainda hoje, cuja principal função, como veremos, é promover 

o casamento, não entre a mulher e o homem, mas entre a mulher e o lar. A segunda 

função da feminilidade, nos moldes modernos, foi a adequação entre a mulher e o homem 

a partir da produção de uma posição feminina que sustentasse a virilidade do homem 

burguês. (Kehl, 2016, p.38)

No entanto, um efeito possivelmente inesperado do estabelecimento da mulher como 

administradora do lar era imbuí-la de um propósito individual, iniciando, assim, sua 

conversão em indivídua. Apesar disto, como vimos, o indivíduo moderno é neurótico por 

suas contradições:

Aos ideais de submissão feminina contrapunham-se os ideais de autonomia de todo 

sujeito moderno; aos ideais de domesticidade contrapunham-se os de liberdade; à 

ideia de uma vida predestinada ao casamento e à maternidade contrapunha-se a ideia, 

também moderna, de que cada sujeito deve escrever seu próprio destino, de acordo com 

sua própria vontade. (Kehl, 2016, p.38)

Como então resolver este quebra-cabeça com o qual se deparava a sociedade moderna? 

O que resta à mulher se sua existência é condicionada por forças absolutamente 

incompatíveis? A solução encontrada é a “histerização do corpo da mulher” — corpo que 

representa sexuação, sexualidade, procriação e a proibição simultânea disso tudo. Para 

Kehl, tal histerização seria resultado do esforço de colocar a mulher em seu lugar, “em 

um único lugar — a família —, de acordo com sua verdadeira natureza, a feminilidade” 

(2016, p.38). Seu verdadeira, assim destacado, atesta ao princípio calunioso de enfatizar 

um formato fixo de mulher, que não seria um destino natural, mas imposto. Como se 

as mulheres houvessem, por desatenção, chegado até a posição de sujeito e fossem 

prontamente encaminhadas na direção correta para o lar. Ou, ainda, como se os dois 

tratassem-se de rumos inconciliáveis.

Quando referimo-nos à participação da mulher oitocentista na fundação da psicanálise, 

caso este seja um universo estranho à leitora, queríamos dizer bastante literalmente: foi no 

tratamento e estudo de suas pacientes histéricas que Freud lançou “a pedra fundamental 

do método e do pensamento psicanalítico em seus ‘Estudos sobre a Histeria’” (Kehl, 2016, 
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p.151). Se estas pacientes, impacientes por um estatuto de existência, inventaram com 

Freud a psicanálise (p.84), pensamos se não foram, pela psicanálise, inventadas. Mais que 

a mulher histérica, a mulher deste contexto em si. Isto implicaria numa atitude bastante 

ambígua por parte do médico vienense: ele, por um lado, através da terapia de fala (e, 

logo, de falo), valida como sujeito aquela mulher romântica que oscilava entre um ideal 

incorpóreo e um corpo-receptáculo de crias; por outro, por ser uma invenção psicanalítica, 

ou por ser invenção de um “bom neurótico” como Freud o era (p.154), ser mulher só poderia 

ser algo sintomático, tratável (ou talvez incurável — o que é uma mulher? Se ao menos se 

soubesse!…) A mulher, então, só é possível enquanto sujeito a partir de que é impossível de 

existir por toda sua carga moral e simbólica no imaginário masculino. A mulher ganha 

um corpo histérico, um estado de irrealidade impossível de ultrapassar para qualquer dos 

lados. Ela fica, então, presa numa tensão perpétua entre o ser e o não ser: essa mulher era, 

e segue sendo, por hereditariedade, borderline: nem real, nem ficção. 

E no entanto, se então e até antes já se havia pensadores como Montesquieu, que no início 

daquele século acusava a submissão feminina como uma “verdadeira tirania” do império 

masculino, ao invés de algo natural (Kehl, 2016, p.44) — como vimos, o pensamento 

corrente —, de onde viria esta ansiedade compactuada em estabelecer para as mulheres 

um isolamento, fosse num lar, manicômio, prostíbulo ou covil? 

Kehl referia-se acima às significações imaginárias relacionadas à primeira definição 

de gênero; no entanto, diríamos serem particularmente significativas para o caso das 

mulheres, uma vez que envolvem o fato da dependência do desejo do Outro para o 

destino do próprio desejo ter se traduzido de forma literal demais e por anos demais, 

por séculos, talvez milênios. Ao invés de exercer papel de espelho do outro — pois é isto 

que, no final das contas, representa o inconsciente lacaniano: como posso ver-me senão 

pelos olhos de quem me vê? —, a mulher foi convertida em seu potencial simbólico, que, 

a propósito, não é nada generoso. Há um “repúdio à feminilidade generalizado entre 

homens e mulheres” e associações “entre o feminino e a morte — ou entre a mulher e o 

perigo mortal” (Kehl, 2016, p.156), que seriam explicados, na visão freudiana, pelo medo 

da castração. No entanto, a angústia da ausência de algo no corpo feminino que vê-se no 

masculino (fica rapidamente evidente o ponto de origem da problemática) “não é a mesma 



EU SOU LOUCA?32

coisa que o aniquilamento e o terror mortífero que sentimos diante da Mãe primordial, 

que guarda uma relação com a morte e com o real — ou seja, com o irrepresentável” (Kehl, 

2016, p.156). 

A psicanalista e escritora Diana Corso (2016) elabora em uma palestra esse irrepresentável, 

que apelida de o insuportável do corpo feminino. Ela busca no período greco-romano 

um elemento um quê de inesperado: apesar da mulher ser então compreendida como 

pouco mais que corpo, seu gozo no ato sexual era pré-requisito para a procriação — 

porque “todos queremos haver sido convocados pela mãe” (Corso, 2016, enum). Com o 

tempo esse gozo perderá seu destaque, o que não modifica o protagonismo da mulher na 

existência de cada pessoa. Sua vida só acontece se uma mulher decidiu não interromper 

a gestação que ocorre em um corpo que, inevitavelmente, é seu. Assim como Kehl, que 

investiga o romance Madame Bovary, escrito por Gustave Flaubert em 1857, a fim de 

identificar paralelos com a trajetória ficcional da mulher vitoriana, Corso analisa Carrie, 

escrito por Stephen King em 1974. Pergunta-se a autora: “Por que no século XXI ainda é 

relevante a história de uma menina que, na menarca, descobre uma telecinesia, vinga-se 

do mundo e destrói uma cidade inteira”? É o retrato do conflito entre o futuro de Carrie, 

de “mulher deprimida, reprimida e entediada”, e “o caminho que a feminilidade lhe 

coloca, a feminilidade monstruosa” (Corso, 2016, enum).

A monstruosidade da Mãe arquetípica, primordial, é tornada intransponível por sua 

associação à impossibilidade do divino: a vida só começa com o aval de uma mulher 

absolutamente terrena. Este poder, tão monstruoso, profano por pertencer a uma 

figura à qual era atribuído um papel secundário, confundiu e assombrou um sem fim de 

sociedades androcêntricas. Algo deveria ser feito acerca deste simbolismo: “a vontade de 

uma mulher estar tão ligada à origem da vida é o motivo também pelo qual as mulheres 

foram historicamente policiadas, controladas, castradas e objetificadas”. Na mitologia 

cristã, deu-se “um jeito de que pelo menos a primeira mulher saísse do ventre” de Adão. 

Na judaica, há o Golem, uma criatura também feita de “terra virgem” — a matéria 

aristotélica feminina. Para a ativação do Golem, os cabalistas deveriam entoar cânticos 

mágicos ao seu redor; no entanto, como este processo tinha apenas o intuito de iniciação 
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— “ousando imitar parcamente, feiamente a Deus na criação de uma criatura” (Corso, 

2016, enum) —, era necessário desmanchá-lo em seguida. Para tal, o cabalista deveria 

fazer as voltas e entoar novamente as palavras, mas agora em sentido contrário. Se 

cometesse algum engano, o resultado era fatal: ele próprio se desfazia em terra. E se 

a mulher possui esse aspecto de cenário no qual desenvolve-se uma nova vida, a terra 

virgem e a terra fecundada, ela torna-se não só o ponto de partida, mas também o de 

chegada para todos nós. E, portanto, o insuportável do corpo feminino ao qual refere-se 

Corso, mais do que o poder de trazer alguém à vida, é a morte. 

A morte incrustada no corpo feminino é, como a ciranda do Golem que deve ser repetida 

em seu exato oposto, o que transforma a mulher na Mulher Impossível, que só pode 

ser o que representa seu corpo ao mesmo tempo em que só pode ser um corpo sem 

representatividade alguma, um corpo sem consolo, sem salvação.

.5 FEMINA VAS SATHANE

Agora ela tem espírito — Como teria conseguido encontrá-lo? 
— Por ela um homem acaba de perder a cabeça, 
Seu espírito era rico antes de perder seu tempo: 
Foi para o diabo — não! para a mulher! (Nietzsche, 2008, p.33)

~

O encanto e o efeito mais poderoso da mulher é, para empregar a linguagem 
dos filósofos, sua “actio in distans”: mas para isso é preciso, em primeiro lugar e 
antes de tudo — distância! (Nietzsche, 2008, p.82)

É sabido que “o feminino, para os homens como para as mulheres, constitui a dimensão 

maldita em nossa cultura” (Kehl, 2016, p.219), e também que é possível remontar às 

raízes deste credo em tempos bastante remotos. Há, por exemplo, no artigo acadêmico 
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de Álvaro A. B. Júnior (2007), que investiga provérbios medievais, a seguinte parêmia: “A 

mulher é o vaso de Satanás, uma rosa que fede, um doce veneno / Sempre inclinada para 

as coisas que lhe são proibidas”11 (p.204). Elabora o autor relativamente a seu significado:

Decaída por natureza e por isso mesmo aliada ao demônio, a mulher traz consigo as 

marcas do caráter fétido de seu ser, do veneno que é inoculado em sua vítima masculina 

através de seu corpo e de suas palavras insinuantes e de sua predisposição biológica 

para o mal. (p.204)

O insuportável do corpo feminino é também o que serviu por séculos como evidência 

de sua inferioridade, desde a mulher como homem incompleto no medievo (Carta et al., 

2012, p.112) ao traje moderno de Outro castrado, que torna-se “uma garantia contra a 

angústia de castração do homem” (Kehl apud Roith, 2016, p.194). E, no século XIII, com 

embasamento nos ensinamentos de S. Tomás de Aquino, torna-se combustível para a 

caça (e queima) às bruxas:

A inferioridade feminina é considerada uma consequência do pecado, e as soluções 

oferecidas pelo trabalho de S. Tomás não deixam dúvidas a respeito do que destruirá 

a relação entre a mulher e o cristianismo: o conceito de “criatura defeituosa” é só o 

começo. (…) A ideia da mulher-bruxa, a qual chamaremos de “visão demonológica”, 

torna-se praticamente insuperável (…). As autoridades eclesiásticas tentam impor 

o celibato e castidade no clero e as descrições teológicas de S. Tomás relativamente à 

inferioridade da mulher são, possivelmente, o começo de uma cruzada misógina no 

final da Idade Média12. (Carta et al., 2012, p.112)

Maria Cristina Rodrigues (2012) sugere, no entanto, que a aplicação desta visão 

demonológica decorre de um resultado contraditório semelhante ao que analisamos 

no tópico anterior, ou seja: em um período assolado por pestes e guerras, logo por altos 

11 Há também no artigo a versão latina da parêmia: “Femina vas sathane, rosa fetens, dulce venenum / Semper 

prona rei, que prohibetur ei”.

12 “The inferiority of women is considered a consequence of sin, and the solutions offered by St. Thomas’ 

reflection leave no doubt about what will overturn the relationship between women and Christianity: the concept 

of “defective creature” is just the beginning. (…) The idea of a woman- witch, which we shall call the “demonological 

vision”, almost becomes insuperable (…) The ecclesiastical authorities try to impose celibacy and chastity on 

the clergy, and St. Thomas’ theological descriptions regarding woman’s inferiority are, perhaps, the start of a 

misogynistic crusade in the late Middle Ages”.
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níveis de mortalidade, de súbito cabia às aldeãs de pequenas comunidades cuidar dos 

doentes e moribundos. Senão por vocação, por necessidade e ocasião formaram-se, em 

abundância, curandeiras. Esta proliferação, contudo, colidia com o domínio da Igreja 

sobre a área da saúde, acentuando sua gradativa perda de poder e influência para o 

Estado. A mulher torna-se então, como por acaso, inimiga da grande instituição da fé. E 

para perseguir e combater seus inimigos foi estabelecido, no final do século XIII, o Tribunal 

da Inquisição (pp.3-4).

Então, a pedido do Papa Inocêncio VIII seria escrito no século XV o Malleus Maleficarum 

(ou Martelo das Bruxas); tratava-se de um manual reconhecidamente cruel que motivou, 

durante aquele e os três séculos seguintes, a punição de hereges por uma sorte de castigos 

barbáricos. Ora, ainda que sob esta categoria tenham caído inúmeros indivíduos (como, 

por exemplo, Galileu Galilei) e que o Martelo abra com acepções de heresia como “qualquer 

homem que erra gravemente na interpretação das sagradas escrituras” (Rodrigues, 2012, 

p.5), a primeira das três partes do livro logo evidencia seu verdadeiro enfoque: “segundo 

o manual, só [as bruxas], ‘com a ajuda do Diabo, graças a um pacto com ele firmado, se 

tornam capazes (…) de causar males e flagelos autênticos e concretos’” (Rodrigues, 2012, 

p.5). Enfoque esse, aliás, já explicitado desde o título da obra — Maleficarum, bruxas no 

feminino — “como se dissesse ‘o mal é feminino/ o mal origina das mulheres”13 (Carta et 

al., 2012, p.112). Tais mulheres, marcadas pelo pecado original de Eva, sentiram na pele 

“que o poder da fé pode ser muito cruel quando esta se vê ameaçada” (Rodrigues, 2012, 

p.4). Um segundo provérbio medieval, “A mulher esfregava o fétido cu com a urtiga / 

Dizendo estas palavras: ‘Imagino que o demônio esteja nesta planta’”, ao ser explicado por 

Júnior (2007), nos confirma: o ato de esfregar-se com a planta é prova de sua conduta de 

bruxa, e sua proximidade com Satanás a identifica como “a sucessora de Eva, renegando 

os atos de Maria e sua própria fé” (p.205).

Todavia, se atentarmos às datas citadas, perceberemos que o período conhecido como 

Caça às Bruxas tem início na Idade Média e termina no começo da Moderna, pouco antes 

do momento que temos explorado atrás do nascimento da psicanálise e de um ideal de 

13 “As if to say ‘evil is female/ evil origins from women’”.
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feminilidade que segue atual, atuante. E o que mais nos chama a atenção neste encontro 

de linhas do tempo é um paralelo dele derivado:

Mas o que tem isto que ver com a saúde da mulher? É bastante simples: se um médico é 

incapaz de identificar a causa de uma doença, isto significa que terá sido causada pelo 

Diabo. O inquisidor vê pecado na doença mental porque, de acordo com ele, o demônio é 

um grande especialista em natureza humana e capaz de melhor influenciar uma pessoa 

suscetível à melancolia ou à histeria14. (Carta et al., 2012, p.112)

Já vimos que a histeria é uma aflição essencialmente feminina, mas não só; “também o 

mundo da melancolia é feminino, predominantemente feminino uma vez que mulheres 

sofrem de depressão em uma proporção de 2.5 para 1, se comparado aos homens”15 (Carta 

et al., 2012, p.116). Compreendemos haver então uma dupla e indissociável ocorrência de 

fatores com, por um lado, a interpretação objetiva da feminilidade como doença mental 

— desde a mitologia grega, em que o adivinho Melampo teria percebido como um ato de 

loucura a “revolta das virgens do Argo, que recusaram-se a honrar o falo e fugiram para 

as montanhas”16 (Carta et al., 2012, p.110) — e por outro a maior incidência, seja por conta 

disso ou da impossibilidade da mulher de ser, de doenças mentais em nós, mulheres. Mas 

a proposição da bruxa como doente mental é uma que nos interessa particularmente, 

sobretudo se contemplarmos o curioso paralelo entre o Martelo e o DSM, dois manuais 

que identificariam os sintomas de, portanto, alguns dos mesmos quadros, ainda que 

com abordagens um tanto diferentes (felizmente). Uma das passagens do Martelo define 

fœmina, do latim, como uma junção de fe e minus, ou seja, “aquela que tem menos fé” 

(Carta et al., 2012, p.113). Ou aquela menos apta à redenção pelo arrependimento de 

seus pecados — a propósito, “até o século XVIII, milhares de mulheres inocentes foram 

14 “But what has this to do with women’s health? It is quite simple: if a physician cannot identify the cause 

of a disease, it means that it is procured by the Devil. The inquisitor finds sin in mental illness because, he says, 

the devil is a great expert of human nature and may interfere more effectively with a person susceptible to 

melancholy or hysteria”.

15 “Also the world of Melancholy is female, predominantly female since women suffer from depression at a ratio 

of 2.5 to 1 compared to men”.

16 “the revolt of Argo’s virgins who refused to honor the phallus and fled to the mountains”.
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condenadas à morte na base de ‘evidências’ ou ‘confissões’ obtidas através de tortura”17 

(Carta et al., 2012, p.113). Essa perseguição, decorrente da visão demonológica, começa 

a ser associada ao “diabo em pessoa” e possibilita quase que exclusivamente, relativo 

ao dilema da mulher irredimível, o suicídio (Carta et al., 2012, p.112). O suicídio trágico 

e derradeiro, mas também o que oferece a Emma Bovary, entre tantas outras heroínas 

românticas, ficcionais ou não, “o último recurso para dizer quem ela é” (Kehl, 2016, 

p.145). Um que não resolve a incompatibilidade, a banalidade de sua existência, mas que 

representa “uma tentativa desastrada da personagem de Flaubert de fazer-se sujeito. 

A última. Dessas que servem de argumento aos analistas, quando se trata de tentar 

estabelecer uma afinidade estrutural entre as mulheres e a morte” (Kehl, 2016, p.150). 

Esta mulher impossível, que carrega o insuportável no corpo, mulher suicida, pérfida, 

mulher “como um meio inconsciente de forças malignas”18 (Carta et al., 2012, p.116), 

irracional, mulher manipuladora, que, como Emma Bovary, “busca alcançar uma 

posição de poder imprópria”19 (Carta et al., 2012, p.116), é uma que já nasce infringindo 

a lei. “A mesma lei diante da qual os meninos se detêm, motivados pela angústia de 

castração. Por serem culpadas, as meninas/mulheres merecem ser punidas, em razão de 

sua inferioridade moral” (Kehl, 2016, pp.219-220). E “se nos primórdios do cristianismo 

o exorcismo era considerado uma cura, não uma punição, ao final da Idade Média torna-

se de fato um castigo e a histeria é confundida com bruxaria”20 (Carta et al., 2012, p.112). 

Anna Göldi é oficialmente a última “bruxa” a ser condenada à morte. Isto acontece na 

Suíça, em 1782 (Carta et al., 2012, p.114), ou seja, apenas uma década anos antes do 

evento retratado na fig.1 — o momento em que Phillipe Pinel rompe com um paradigma 

mitológico da loucura ao humanizar o tratamento de pacientes insanos, banir o uso 

de violência e alforriar suas prisioneiras do Hospital Salpêtrière, que variavam entre 

17 “until the eighteenth century, thousands of innocent women were put to death on the basis of “evidence” or 

‘confessions’ obtained through torture”.

18 “as a means unaware of evil forces”.

19 “that seeks to achieve an improper position of power”.

20 “If in early Christianity, exorcism was considered a cure but not a punishment, in the late Middle Ages it 

becomes a punishment and hysteria is confused with sorcery”. 
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mulheres loucas, violentas, aleijadas, mães solteiras e deficientes mentais, ou entre 

velhas, doentes e sem outro destino (Hustvedt, 2011, pp.13-14). É claro que ele as 

converte, de prisioneiras, em pacientes confinadas; ninguém é perfeito. Àquele enorme 

contingente de mulheres internadas, não mais vistas como hereges ou criminosas, é 

atribuído um outro destino, o destino histérico de meninas e senhoras desvairadas. E 

sem demora a histeria volta a receber atenção, sendo identificada num sem fim de lares 

do início da era moderna europeia. E ainda a bruxa histérica, convertida em mulher 

louca, segue influente no imaginário social: 

De acordo com a psicanálise, o sintoma histérico é a expressão da impossibilidade do 

cumprimento do impulso sexual em função da reminiscência do conflito edípico. O 

sintoma é portanto um “benefício primário” e possibilita a “descarga” do impulso — 

energia libidinal associada ao desejo sexual. Possui também o “benefício colateral” de 

permitir ao ou à paciente manipular o ambiente de acordo com suas necessidades. De 

toda forma, é uma doença feminina: é uma visão de doença ligada ao modo (determinado 

historicamente) como é concebida a função das mulheres. A mulher não possui poder, mas 

“manejo”, a medida de usar o outro de formas sutis, buscando alcançar objetivos ocultos. É 

ainda uma evolução do conceito da mulher “possuída”21. (Carta et al., 2012, p.115)

Ora bem; temos então traçada a origem e trajetória do sentimento, da desconfiança de 

que sou louca. Há uma história que repete-se, recicla-se de tempos em tempos, uma 

dança das cadeiras nosográfica a alterar nomenclaturas, funções sociais, problemáticas 

num vai e vem pendular. Ou, diríamos, funambulístico, translimítrofe, borderline. Uma 

miríade de implicações e significações somáticas que partem do simbolismo de um corpo 

e que o partem ao meio, seccionam as direções opostas do sentido da existência pelo que 

um corpo feminino passa, em função do que espera-se dele, do que deixa de ser, do que 

não pode ser e do que poderia vir a ser. Serei louca, portanto, porque todas somos?

21 “According to psychoanalysis the hysterical symptom is the expression of the impossibility of the fulfillment 

of the sexual drive because of reminiscence of the Oedipal conflict. The symptom is thus a ‘primary benefit’ and 

allows the ‘discharge’ of the urge — libidinal energy linked to sexual desire. It also has the ‘side benefit’ of allowing 

the patient to manipulate the environment to serve his/her needs. However, it is a disease of women: it is a vision 

of illness linked to the mode (historically determined) to conceive the role of women. The woman has no power but 

‘handling’, trying to use the other in subtle ways to achieve hidden objectives. It is still an evolution of the concept 

of ‘possessed’ woman”.
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fig.1  Philippe Pinel no Salpêtrière (pintura a óleo de Tony Robert-Fleury). (Wikimedia Commons, s.d., enum)
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2    TODVS 
SOMAS

Que o único traço aceito como ‘normal’ pela psicanálise 
seja a feminilidade — o investimento na beleza corporal, de 
modo a fazer do corpo todo um falo — explica por que, entre 
os psicanalistas, a feminilidade seja tão frequentemente 
associada à histeria. (Kehl, 2016, p.172)

.0 SUJEITO NEURÓTICO 

Nós, que de alguma forma derivamos daquele sujeito europeu, burguês e moderno, aquele 

sujeito de neurose indissociável, trazemos dentro de nós sua semente. Ora sofremos sua 

influência, ora brotamos de seus valores, de suas limitações. Nós carregamos, talvez, um 

legado. Um nariz parecido, dor no joelho. Um trajeto. Um tipo de afeto, uma pisada, os 

dedos dos pés, os da mão. Nós, que assim somos, temos a neurose constituindo o corpo. 

Neurose como um membro.

Flaubert, ao minuciar o suicídio de Emma Bovary, sofre com ela os efeitos do 

envenenamento que descreve (Kehl, 2016, p.109). Menos por convencer si com a precisão 

que por tornar-se, como os personagens de seu livro, “prisioneiro do imaginário, no qual 

a obra toda fica mergulhada” (Kehl, 2016, p.128). E Flaubert, que teria “ódio à realidade”, 
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em especial à realidade burguesa (Kehl, 2016, p.88), compartilha um tanto a mais com 

sua personagem hiperrealista: 

É interessante observar a semelhança entre a vida do escritor retirado (…) e a vida da 

mulher de família burguesa — sem vínculo profissional ou político com o mundo externo, 

sem responsabilidade direta pelo próprio sustento, vivendo isolada, entre questões 

mesquinhas da vida prática. (Kehl, 2016, p.126)

Mas não só: o autor teria “vivido como um jovem histérico”, cujos ataques seriam “um 

recurso passivo, feminino, desprovido de palavras, mas eficiente para promover o tipo de 

libertação que seu projeto exigia” (Kehl, 2016, p.120). Talvez por conta disso a exigência 

de seu projeto ser a palavra escrita. Sua neurose, no entanto, reflexo da neurose burguesa 

mais ampla, traduz-se numa “solução desrealizante” do estilo de escrita (Kehl, 2016, 

p.124), “que mantém a narrativa tangenciando o tempo todo a realidade sob um ponto 

de vista que nunca se pretende objetivo (‘realista’)” (Kehl, 2016, p.127). Afinal, como ser 

realista com as demandas paradoxais do estilo de vida burguês? Se ao menos se soubesse! 

Talvez tentando dissociar as demandas uma da outra, dissociando a si no processo. Ou, 

como Flaubert, através da recusa da realidade. 

É curioso saber que, no Dicionário de Psicologia, o verbete recusa vem definido como um 

mecanismo de defesa marcado pela renúncia da 

realidade de uma percepção traumatizante, essencialmente a da ausência de pénis na 

mulher. Num sentido mais alargado, a recusa é uma operação defensiva cuja função 

é manter fora do campo da consciência percepções, pensamentos e sentimentos 

contraditórios e incompatíveis uns com os outros. (Doron & Parot, 2001, p.647)

A recusa enquanto sintoma, então, de gênero feminino e nascida da inveja do pênis 

freudiana, reitera o papel de Flaubert como escritor histérico. Ou, quem sabe, como escritor 

borderline? É possível, se considerarmos que muitos dos sintomas outrora atribuídos 

à conversão histérica são agora interpretados como manifestações de transtornos 

dissociativos (Carta et al., 2012, p.116). A recusa como elo ausente no continuum da visão 

demonológica da feminilidade; de Femina Vas Sathane, à Mulher Impossível, à mulher 

histérica, à mulher limítrofe. A feminilidade como patologia: a Mulher Sintoma. 
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.1 A MULHER SINTOMA

As personagens femininas criadas por grandes escritores podem ser entendidas 
no mesmo sentido do aforisma lacaniano, segundo o qual “a mulher é o sintoma 
do homem”. (Kehl, 2016, p.79)

A fim de avançarmos na análise, vale salientar que Freud, para além de estar imerso 

num contexto quase que idêntico ao de Flaubert (com uma diferença de trinta anos), ou 

seja, sob a sombra dos mesmos valores, paradigmas e preconceitos, foi um sujeito cuja 

própria neurose beira o ridículo no imaginário popular. Não seria exagero sugerir que 

a psicanálise foi criada para que tratasse a si — “o paciente que mais me preocupa hoje 

sou eu mesmo. Minha pequena histeria, muito abrandada pelo trabalho, deu um passo 

adiante1”, ele teria escrito em 1897 (Carta et al., 2012, p.115). Kehl também nos aponta 

que, em sua juventude, o psicanalista vienense teria sentido-se tão intimidado pela 

sexualidade quanto as pacientes que estabeleceram sua prática, “tentando ‘subjugar 

através de uma técnica profissional conscientemente elaborada’ as mesmas pulsões e 

representações que [sua paciente] Dora recalcava” (Kehl, 2016, p.191). Sua investigação 

psicanalítica proporcionou-lhe a passagem de uma posição que a autora identifica 

como histérica e passiva, para uma ativa e tradicionalmente associada àquela da 

masculinidade (Kehl, 2016, p.191). 

Freud, como Flaubert, como tantos homens modernos, um histérico, por ser incapaz de 

recalcar totalmente sua parcela feminina, mas constrangido a recusá-la. Porém, como 

Flaubert e tantos homens modernos, livre para ao menos perfurar o muro da linguagem 

com a ferramenta de sua escolha, assim como para “manter a alteridade absoluta da 

mulher, para que ela lhe fizesse o favor de representar esse ‘outro’ castrado” (Kehl, 2016, 

p.195). Paralelamente, é válido considerar que aquilo que nas condições femininas era 

considerado patológico — “ilusões do eu, fantasias de ser um outro, crença no livre-

arbítrio, insatisfações” (Kehl, 2016, p.66) —, no homem burguês não representava mais 

1 “The chief patient I am worried about today is myself. My little hysteria, which was much enhanced by work, 

took a step forward”.



45MIL FORMAS, NENHUMA

que formas de alienação comumente resultantes da industrialização e ideologia do 

progresso, ou até requisitadas por essas.

Com isto tudo em mente, ao continuarmos na definição de recusa — “de um ponto de 

vista mais específico, ela é considerada a manifestação de uma rejeição radical relativa à 

realidade da castração. (…) Refere-se à realidade exterior, ao contrário do recalcamento” 

(Doron & Parot, 2001, p.647) —, podemos melhor compreender, por exemplo, a insistência 

no vago conceito de realidade, em especial no (menos vago) de “realidade da castração”. 

Atinge-nos como verdadeiramente humorístico o fato da mulher não ser realmente um 

homem castrado, apesar de apreciarmos o plano simbólico que rege a psicologia. No 

entanto, há algumas ideias que nos chamam mais drasticamente à atenção nessa recusa à 

realidade da castração: para além da confusão provocada por algo que não é real, mas que 

como tal nos é oferecido — há um termo inglês para isto, chamado gaslighting2 —, temos 

a transformação em sintoma do mais básico elemento constituinte do que é ser mulher; 

a saber, a ausência do pênis (ao invés, reiterando, da presença da vagina). Ainda assim, 

o sintoma do mecanismo de defesa não traduz-se na ausência, mas na recusa em aceitar 

essa ausência como evidência da castração. E a resistência vertida em sintoma vem para 

eliminar sequer a possibilidade de um consentimento, ou de um senso qualquer, de juízo 

ou sentido. É a tentativa da transposição do feminino para além da alteridade: para o 

nada absoluto. Para a ausência. 

Se “Freud — assim como Flaubert! — teria ocupado, em certos momentos da vida, uma 

posição análoga à que ele mesmo descreveu como a posição feminina” (Kehl, 2016, p.194), 

às suas pacientes, porém, sem o falo da fala, novamente restava serem confundidas com 

as implicações simbólicas da feminilidade; e a seus corpos, com a recusa proibida, só lhes 

restava somatizar tudo o quanto fosse possível: eis a histeria, 

essa confusa demanda dirigida ao homem para que se faça mestre do desejo da mulher. 

Demanda a que nenhum homem tem condições de atender e que os leva a perguntar, tão 

perplexos quanto Freud: “afinal, o que quer uma mulher?” (Kehl, 2016, p.95)

2 Referir a: https://www.psychologytoday.com/basics/gaslighting (acedido em 17/01/2018).
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.2 CORPO FARSANTE

A lie! That a madman has lost his sense of truth, and can’t grasp the laws of the 
world or even of his own essence, this is conceivable — but for a woman to make 
her own body lie. How can medicine continue to be practiced honestly if bodies 
themselves start to lie? (Didi-Huberman, 2003, p.75)

Na Paris da segunda metade do século XIX, como já foi dito no capítulo anterior, vemos 

renascer o interesse no diagnóstico histérico, uma doença misteriosa por excelência, 

mas não só. Uma bête noire, nas palavras de Freud (2010b, p.23), um quadro que parece 

até hoje contaminar o corpo, o juízo ou a credibilidade de todos que com ele entram em 

contato, seja a nível pessoal ou profissional. Em meados de 1870, Jean Martin Charcot 

começava sua célebre carreira como diretor do Hospital Salpêtrière, no qual não havia 

previsão de cura para a crescente demanda histérica lá contida. E numa espécie de “lata 

de lixo” da medicina — um local para despejar-se todo tipo de sintoma inexplicável —, 

aquele que hoje é conhecido como o fundador da neurologia viu uma oportunidade 

fascinante (Hustvedt, 2011, pp.14-19). 

Todavia, não apenas Charcot interessou-se pela doença, haja vista sua abundante 

representação em jornais, revistas, romances e espetáculos da época, além dos 

volumosos registros fotográficos, ilustrados e escultóricos de dentro do hospital. 

A curiosidade de um público composto por gente de toda espécie podia ser saciada 

assistindo às “demonstrações” histéricas administradas regularmente pelo diretor 

do Salpêtrière, e assim consolidava-se no imaginário popular a amplitude do quadro 

histérico (Hustvedt, 2011, p.7). 

Um dos motivos de sua popularidade, afora a abundância de casos — é a doença da era!, 

escrevia Jules Claretie; somos todos histéricos!, escrevia Guy de Maupassant (Hustvedt, 

2011, p.25) —, era a multiformidade de sua expressão: mil formas em uma (Didi-

Huberman, 2003, p.214). Acima disso, tratava-se de uma expressão extremamente plástica 

e intrinsicamente ligada à visibilidade do corpo, às manifestações que um corpo doente 
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produz — “espetáculo da dor”3, chama Didi-Huberman (2003, p.3): “em todas as etapas de 

sua história, a histeria foi uma dor compelida a ser inventada, seja como espetáculo ou 

imagem”4 (p.3). E eram de fato manifestações dramáticas, espetaculares, extrapolações de 

qualquer tendência escopofílica que possa vir a ter um médico-omeleteiro:

Entre os sintomas mais comuns estava uma predileção pelo drama e a enganação, 

emotividade excessiva, paralisia dos membros, surdez e mudez temporárias, sensibilidade 

aumentada da pele, inanição deliberada, sangramento espontâneo, sensação de 

estrangulação, alucinações e sonambulismo, ataques convulsivos e contorções. Além do 

mais, esses sintomas eram intermitentes5. (Hustvedt, 2011, p.20)

Como adendo à espetacularidade, a doença podia ser recriada artificialmente, isto é, 

provocada através da indução do estado hipnótico — a hipnose, espetacular em si, fora 

emprestada dos mundos do entretenimento e do ocultismo. Inclusive através da hipnose, 

para o encantamento de Charcot e seus discípulos, os sintomas tornavam-se ainda mais 

nítidos, ou mais, digamos, perfeitos, arquetípicos (Hustvedt, 2011, p.48): 

Ao soar de um gongo, ao abanar de uma mão, à batida de um tambor ou ao apertar de 

um botão anatômico, um médico conseguia criar uma mulher cataléptica e perfurar 

seu corpo com agulhas; uma mulher letárgica, capaz de ser “petrificada” em posições 

surpreendentes; e, para o grand finale, uma mulher sonambúlica, aberta a qualquer tipo 

de sugestão6 (Hustvedt, 2011, p.65). 

Mas como se não bastasse o esmagador apelo visual da doença, o que deixou os médicos 

verdadeiramente perplexos e fez da histeria foco, durante décadas, para os pioneiros 

3 “the spectacle of pain”.

4 “at every moment of its history, hysteria was a pain that was compelled to be invented, as spectacle and image”.

5 “Among the most common symptoms were a predilection for drama and deception, excessive emotionality, 

paralyses of the limbs, temporary deafness and muteness, heightened sensitivity of the skin, willful starving, 

spontaneous bleeding, feelings of strangulation, hallucinations and somnambulism, and fits of contortions and 

seizures. Moreover, these symptoms were intermittent”.

6 “With the sound of a gong, the wave of a hand, the beat of a tom-tom, or the push of an anatomical button, a 

physician could create a cataleptic woman and pierce her body with needles; a lethargic woman, capable of being 

‘petrified’ into astounding postures; and for the grand finale, a somnambulic woman, open to any suggestion”.
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do estudo da saúde mental (Carta et al., 2012, pp.114-115) foi a proporção perfeitamente 

inversa entre a espetacularidade dos sintomas e a inevidência do que os provocava. Um 

paradoxo quase indissolúvel, quase místico, que abala a própria estrutura do pensamento 

lógico — como é possível haver consequências sem causas? — mas que proporciona 

um campo inesgotável de explorações. Por um lado, Charcot estava convencido de ser 

a histeria um distúrbio neurológico de origem orgânica, fruto de uma lesão no cérebro 

ou na espinha dorsal, e não de demência ou de um útero viajante. Era, inclusive, quem 

advogava a não-exclusividade de gênero da doença, ainda que se contradissesse ao 

considerar apenas o corpo e condição feminina como pontos de partida. Por outro, sem 

haver jamais encontrado uma lesão responsável pelos sintomas em inúmeras buscas post 

mortem (Hustvedt, 2011, pp.21-25), o médico deve ter-se visto na necessidade de propor 

uma ou outra possibilidade para o germe histérico. Por exemplo: 

As causas foram reorganizadas entre “agentes provocadores” e “fatores predisponentes”, 

com prioridade dada, claramente, à hereditariedade. Mas, ainda assim, era uma enorme 

colcha de retalhos etiológica: “impressões morais”, “medos”, “deslumbramento”, 

“práticas religiosas exageradas”, “epidemias”, “imitação”, “experiência hipnótica 

inoportuna”, “traumatismo” ou “choques nervosos”, “terremotos” e “trovoadas”, “febre 

tifóide”, “pneumonia”, “escarlatina”, “gripe”, “reumatismo articular”, “diabetes”, 

“malária”, “sífilis” — é claro que sífilis — “clorose”, “excesso de trabalho”, “hemorragias”, 

“masturbação”, “excessos venéreos”; mas também, “continência”, “intoxicação”, 

“tabaco”, “cânfora”, certas “profissões”, certas “raças”, “israelitas” e assim por diante7. 

(Didi-Huberman, 2003, p.72)

Outro encanto provocado pelos sintomas rebeldes, por assim dizer, era que, para além 

da ausência de lesões de origem orgânica, esses reproduziam fielmente a aparência de 

outras enfermidades físicas mas não respeitavam “a sistematização quer anatómica quer 

7 “The causes were reorganized into ‘agents provocateurs’ and ‘predisposing factors’, with primacy granted, of 

course, to heredity. But even then, it was a great etiological ragbag: ‘moral impressions’, ‘fears’, ‘the marvelous’, 

‘exaggerated religious practices’, ‘epidemics’, ‘imitation’, ‘untimely experience of hypnotization’, ‘traumatism’ 

or ‘nervous shocks’, ‘earthquakes’ and ‘lightning’, ‘typhoid fever’, ‘pneumonia’, ‘scarlet fever’, ‘the flu’, ‘articular 

rheumatism’, ‘diabetes’, ‘impaludism’, ‘syphilis’ — of course syphilis — ‘chlorosis’, ‘overwork’, ‘hemorrhages’, 

‘masturbation’, ‘venereal excesses’; but also ‘continence’, ‘intoxication’, ‘tobacco’, ‘camphor’, certain ‘professions’, 

certain ‘races’, ‘Israelites’ and so on”.
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sindrómica de doenças conhecidas” (Doron & Parot, 2001, p.386). Ou seja: mil formas, mas 

nenhuma! (Didi-Huberman, 2003, pp.67-81) Estaríamos falando de sintomas dolosos, que 

plagiam outras doenças com o intuito de enganar — a quem? Ao médico, à histérica? 

No parecer do médico, só haveria duas hipóteses: ou as histéricas mentiam, ou os seus 

corpos. Mas pode um corpo mentir? Pois o corpo histérico produz e reproduz — bis, diria a 

platéia — imagens espetaculares demais para serem fruto de uma mente mentirosa. São 

evidências inegáveis de algo. Novamente o algo. Mas de que? 

Evidências, em primeiro lugar, da própria imagem. Didi-Huberman utiliza o termo 

“paradoxo da evidência espetacular”8 (2003, p.59) ao descrever o processo fotográfico, 

particularmente as fotografias do atlas iconográfico gerado a partir do registro dos 

sintomas histéricos do Salpêtrière. Um conjunto de fotografias que tentavam capturar 

esse algo por meio da criação de novas evidências científicas. Através do atestado 

imagético de que algo ocorreu, esse algo já está, de certa forma, definido (em alta 

definição, ou baixa). As evidências espetaculares da histeria, evidenciadas pela revelação 

fotográfica, uma revelação como uma epifania, passam a ser evidência da evidência em 

si. A evidência da essência: “ao que todos na fotografia chamavam evidência, Baudelaire 

já chamava fé”9 (Didi-Huberman, 2003, p.60). A Iconographie Photographique de la 

Salpêtrière10 seria, desta forma, uma espécie de escritura sagrada do mistério histérico. 

Para Freud, esse algo ausente esteve sempre na base da constituição da histeria,

uma vez que formula o paradoxo da evidência. Freud disse que a característica mais 

marcante da histeria é ser governada por ideias “ativas, porém inconscientes” e ser, na 

verdade, o efeito de uma “reprodução dramática”: facticidade, o paradoxo do desejo na 

representação, na qual a histérica põe em evidência, e até dramatiza, exatamente aquilo 

o que não pode realizar11. (Didi-Huberman, 2003, p.76)

8 “Paradox of spectacular evidence”.

9 “What everyone in photography called evidence, Baudelaire was already calling belief”.

10 É possível consultar o segundo volume do livro em https://archive.org/details/iconographiepho00regngoog 

(acessado em 31/01/2018).

11 “for it formulates the paradox of evidence. Freud said that the most striking characteristic of hysteria is that 

it is governed by ‘active yet unconscious’ ideas, and that it is, in fact, the efficiency of a ‘dramatic reproduction’: 

facticity, the paradox of desire in representation, in which the hysteric puts on view, and even acts out, exactly 
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O que fica mais evidente através daquelas evidências fotográficas, portanto, é a ausência. E 

o corpo histérico, para existir em sua condição paradoxal, precisa estar simultaneamente 

ausente e em cena. Em sua tentativa de desaparecer, o corpo desmonta-se e se dissocia 

para, então, transformar sua coletânea de fragmentos em corpus, “o corpus de uma 

fascinação atenta, ou mesmo de uma expectativa”12 (Didi-Huberman, 2003, p.245). 

.3 CORPO AUSENTE

Freud começa seus Estudos sobre a Histeria (2010b), o eminente tomo que marca o início 

da psicanálise, com uma espécie de sentença, de adágio ou de proferição profética: 

“Os histéricos sofrem principalmente de reminiscências” (p.21). 

Não é bonito isso de sofrer de memórias? Nos vem à mente aquela música: “you might 

find the night time the right time for kissing/ night time is my time for just reminiscing”13. 

Reminiscências não são lembranças por si só, más ou tenras, e nem saudades; são 

resquícios, fragmentos vagos e esmaecidos de um ocorrido. É o assalto de uma memória 

esburacada pela ausência. Como na canção, em que suplica-se: ama-me, ou deixa-me só 

pra reminiscer em paz. Nunca se reminisce a dois.

E no entanto, o corpo histérico, sofredor de reminiscências, só conseguirá acessar sua 

solidão (diríamos sua individualidade) com a teoria do inconsciente freudiana, pensada 

algumas décadas adiante — é como se, figurativamente falando, estivesse na etapa do 

ocorrido, e não de sua memória; por ora, só pode existir diante de olhares expectantes. 

Sendo um corpo farsante, tenta inexistir em vida e ao vivo, com platéia atenta, como 

that which she cannot accomplish”.

12 “like the corpus of a fascinated attention or even expectation”.

13 “Love me or Leave me” é uma canção popular Norte Americana da década de 1920, mas é mais conhecida pela 

versão de Nina Simone de 1958. O trecho pode ser traduzido como: “Tua noite pode ser só beijo e danças/ Enquanto 

que pra mim é só relembranças“.
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um corpo ilusionista; voilà, o sintoma de algo ausente para desviar a atenção do truque 

real, o truque sendo a ausência em si. Asti Hustvedt, em seu livro Medical Muses (2011), 

explora esta dinâmica: 

Localizada na fronteira problemática entre distúrbios somáticos e psicossomáticos, 

a histeria sistematicamente desafiava a perícia médica e ameaçava a autoridade dos 

especialistas. Nenhuma espécie de truque ou enganação estaria além de uma histérica, 

e este talento para o embuste colocava-a em uma relação muito tênue com seu médico. 

Ao ocupar a posição bizarra de doença como fraude, a histeria parecia eludir e desafiar a 

ciência.14 (p.29)

Este é, portanto, um corpo limítrofe, seccionado por infindáveis paradoxos — “(sempre ao 

extremo) quente e frio, úmido e seco, inerte e convulsivo, débil e vivaz, esgotado e alegre, 

fluido e pesado, estático e vibratório, fermentado e acre, e assim por diante”15 (Didi-

Huberman, 2003, p.74) —; um corpo que pisca, talvez. Acende e apaga, como uma luz. Ou 

como o clarão do flash fotográfico de Paul Régnard, aquele que paralisa as modelos do 

Salpêtrière (os cânones histéricos) por tempo o suficiente para a chapa sensível capturá-

las. Um golpe de luz, por vezes a marcação teatral de um dramaturgo do momento de 

agir, por vezes o gatilho hipnótico que ativa a contração dos músculos (Hustvedt, 2011, 

p.139). É impossível, porém, discernir uma situação da outra, como torna-se claro nos 

retratos de Louise Augustine Gleizes (a Augustine), os mais impressionantes deste 

período por serem, para além de assombrosos, os mais belos (Hustvedt, 2011, p.108). 

Segundo Hustvedt:

A câmera deveria transformar Augustine em uma série de sintomas isolados, e as imagens 

resultantes, perfeitamente planas e belas, eram mantidas como evidência das teorias de 

Charcot. Mas estas fotografias retratam mais que um conjunto de sintomas. Como aponta 

Roland Barthes em suas importantes reflexões acerca da fotografia, uma foto sempre 

14 “Located on the problematic border that separated psychosomatic from somatic disorders, hysteria repeatedly 

defied medical expertise and threatened the specialist’s authority. No form of trickery or deception was believed 

to be beyond the hysteric, and this gift for sham put her in an uneasy relationship with her doctor. Occupying the 

bizarre position of illness as fraud, hysteria seemed to elude and defy science”.

15 “(always to an extreme) hot and cold, moist and dry, inert and convulsive, faint and full of life, wearied and 

merry, fluid and heavy, stagnant and vibratory, fermented and acidic, and so on”.
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carrega seu referente consigo. Diferente das outras técnicas utilizadas no hospital — os  

moldes de cera e gesso, ou os desenhos, por exemplo —, a fotografia transmitia muito 

além do pretendido pelos médicos do Salpêtrière16 (2011, p.108).

Didi-Huberman traduz hystérikē, do Grego, como “aquela que está sempre atrasada, 

aquela que é intermitente”17 (2003, p.110). O corpo histérico e já fragmentado, desmontado 

em atlas de sintomas, em corpus iconográfico, aos poucos traduz essa intermitência 

em intermitência de si mesmo, logo colocando-o em risco de perder sua própria posse 

e provocando-o a tentar, na sequência, possuir outros corpos (pp.110-111). Para Didi-

Huberman, essa possessão diz respeito à tentativa de encarnar o desejo do Outro; ou seja, 

nesse caso, o corpo molda-se segundo o que o médico esperava da histeria da histérica. 

Mas, para Bourneville, um dos médicos que atuava sob Charcot, é uma possessão 

demoníaca — Femina Vas Sathane. Vem muito a propósito que tenha referido-se a outra 

das pacientes mais conhecidas do hospital (pois elas tornaram-se famosas, e muito) como 

um súcubo, ou um demônio de forma feminina que seduz os homens durante o sono para 

sugar-lhes a energia vital através do sexo. Porém, inversamente, “a história que ele conta 

escalava Geneviève como a vítima de um íncubo, ou um demônio masculino que disfarça-

se para copular com mulheres, ao invés de um súcubo em si” (Hustvedt, 2011, p.179). O 

que Bourneville procurava endereçar com esta barafunda diabólica era a manifestação 

extraordinária, aos olhares do século XIX ao menos, dos delírios eróticos, ou “ataques 

de êxtase” (Didi-Huberman, 2003, p.142), nas chamadas attitudes passionelles18. Um 

sintoma observado com grande frequência entre as pacientes e, por seu conteúdo, com 

grande apetite: em estado de transe profundo, geralmente atingido através da hipnose, 

ora teriam conversas, cortejos e discussões, ora teriam o que, pelo movimento de seus 

lábios e quadris, seu tronco arfante, seus braços entrelaçados, suas mãos erguidas em 

16 “The camera was meant to turn Agustine into a series of isolated symptoms, and the perfectly flat and 

beautiful images that resulted were held up as evidence of Charcot’s theories. But these photographs depict more 

than a set of symptoms. As Roland Barthes noted in his poignant reflections on photography, a photograph always 

carries it referent with it. Unlike other visual techniques employed at the hospital — the wax and plaster casts or 

the drawings, for example — photography conveyed more than the Salpêtrière doctors intended.”

17 “she who is always late, she who is intermittent”.

18 “Atitudes Passionais”, em português, mas mantidas no francês seguindo tanto as referências em inglês 

quanto as em português que possuo, dentre elas a de Freud.
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súplicas crescentes e culminantes num clímax visível, só poderia ser descrito como uma 

relação sexual com um amante ausente. Ou não só — quiçá um êxtase religioso: 

Exstasis, raptus, excessus mentis, dilatatio mentis, mentis alienatio: atestado, formas 

tradicionais da fronteira entre loucura e misticismo. É claro, Augustine olha para o alto, 

junta suas mãos, e assim por diante. Bourneville incessantemente evocava, e até invocava, 

grandes místicos cristãos para explicar, descrever e ainda justificar a combinação entre 

escândalo e beleza dos êxtases histéricos19. (Didi-Huberman, 2003, p.142)

Que estas mulheres que encontraram-se no Salpêtrière, mulheres sem utilidade para a 

sociedade e que não existiam como entidade civil (Kehl, 2016, p.57), procuraram fazer seu 

corpo desaparecer, transformando-se em fantasmas, em mulheres ficcionais e dando 

um outro sentido à máxima lacaniana “a mulher não existe” — ou seja, para além do 

primeiro já explorado por Kehl, que não existe “A” mulher prototípica, a feminilidade 

empurrada para a ausência e sem inscrição no campo simbólico deixaria de existir 

também para o inconsciente (Kehl, 2016, p.57); que estas mulheres tenham seu corpo 

ausente preenchido, e com grande júbilo, por outro corpo ausente, dificilmente pode ser 

descrito como outra coisa que não justiça poética. 

Beleza escandalosa, aproximação hiperevidente do prazer sexual com o sentimento 

religioso, prazer feminino sem a necessidade de um homem, ou pelo menos de um 

homem real (mas o que é real? Se ao menos se soubesse!…): razões mais que o suficiente 

para manter os médicos daquele período mesmerizados, em um jogo de enfeitiçamento 

recíproco (Didi-Huberman, 2003, p.175). Mas, também o que fazia da histeria um desafio 

complexo demais para suas capacidades. Profana demais. Uma esfinge: decifra-me, 

ou devoro-te. É claro que a missão impossível de definir a histeria estava fundida à 

igualmente impossível, mas não por isso menos empreendida, de definir A Mulher; então, 

ao sentirem-se vertiginosamente perto de serem devorados por essa gigante incógnita, 

ao perceberem a provocação inerente à relação do delírio histérico com o Nada e também 

19 “Exstasis, raptus, excessus mentis, dilatatio mentis, mentis alienatio: attested, traditional forms of the border 

between madness and mysticism. Of course, Augustine looks upward, clasps her hands together, and so on. 

Bourneville incessantly evoked and even invoked the great Christian mystics to account for, describe, and justify 

the combined scandal and beauty of hysterical ecstasies in history”.
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pela eficiência deste Ausente convocado, voltavam à conclusão já tão familiar: isso tem 

mão do diabo (Didi-Huberman, 2003, p.148). A diferença é que agora existe um jogo, uma 

vez que na medicina deste período já é possível desafiar-se os dogmas religiosos, e sem 

demora “as possuídas do passado são desmistificadas como histéricas do século XIX, 

enquanto histéricas do século XIX são remistificadas como as possuídas do passado”20 

(Hustvedt, 2011, p.188). Sim, um amante diabólico e eficiente, mas não exatamente 

ausente. Com efeito, como perceberia Freud algumas décadas depois: reminiscente.

.4 O AMOR INGRATO

Não sei quem excluímos, quem matámos. Mas sinto essa alegria, sem forma 
e sem vitral, de se haver desaconchegado um mito, desflorado uma lei, de se 
ter morto um amor de quem nos diz amar necessariamente. Se fôssemos nós 
existindo definidas — ou definindo os nossos limites? — por quem nos diz amar, 
como diríamos o absurdo da morte? Definidos os nossos limites, interpus, e 
creio que sim. Quem nos tolhe o passo são aqueles que nos amam; mas, ainda 
mais, definimo-nos para aqueles que nos amam pelos nossos limites de carne e 
de pele, de saber e de sentir, o contorno, a forma, é o que nos torna palpáveis e 
compreensíveis. (Barreno et al, 2010, p.38)

Aquelas invocadas eram as reminiscências, em primeiro lugar, de um trauma sofrido. A 

definição freudiana origina a histeria num evento desagradável, incompatível demais 

para a mente consciente, que o enterra em profundezas inacessíveis. Ainda assim, 

por ser muito espaçoso, mesmo com uma dissociação severa entre as duas parcelas da 

psique, ele permanece atuante no inconsciente e soltando seus fragmentos no corpo até 

que confrontado, ou “ab-reagido”. As neuroses resultantes de traumas desta dimensão 

ganham tanto mais força quanto gasta-se energia para impedi-las de vir à tona (Freud, 

2010b, pp. 8-25); ainda assim, conforme reitera Kehl, “para um psicanalista, é evidente 

que o recalcamento da memória não produz liberdade, e sim repetição” (2016, p.31). 

Repetição, num trauma de cunho sexual, tanto de seu afeto, quanto do ato em si: 

20 “the possessed of the past were demystified as nineteenth-century hysterics, while nineteenth-century 

hysterics were remystified as the possessed of the past”.
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A attitude passionelle fabricava um gozo na repetição de um tormento. Precisamente, 

ela reprisava exatamente o que a histérica temia sofrer e sofrer novamente pelo 

deslocamento de órgãos, membros e do espaço em si. Havia sempre a tentativa de uma 

relação sexual, mas apenas com o Ausente, e tudo que restava eram alguns fragmentos 

esparsos de prazer21. (Didi-Huberman, 2003, p.162)

Era evidente, e até explícita — peep show —, a relação da histeria com o sexo, fosse desejado 

ou indesejado (Hustvedt, 2011, p.142). Mas analisemos diferentes interpretações sobre a 

reincidência do tema: para Charcot, como vimos, haveria uma causa orgânica da doença, 

e apesar da heterogeneidade que pregava, sua abordagem mapeava exclusivamente 

o misterioso e caótico corpo da mulher. La théorie c’est bon, mais… nas palavras do 

próprio. Foram delimitadas “zonas histerogênicas”, ou áreas suprassensíveis localizadas 

especialmente nos ovários e secundariamente nos seios, que quando manipuladas 

iniciavam ataques histéricos (Hustvedt, 2011, pp.40-42). Para Freud, seu discípulo, a 

sexualidade agia através da simbolização no inconsciente, manifestando no corpo ora 

reencenações de abuso e violência sofridos (Hustvedt, 2011, pp.131-135), ora a angústia 

“que a mera suspeita de relações sexuais desperta” até em pessoas virgens (Freud, 

2010b, p.96). É interessante o que está entre as duas pontas deste espectro evocado, ou 

seja, entre soma e psique: o ser. A histeria, claramente ligada à ser e à sexa feminina e 

insistentemente escapando de pensadores subjugados às neuroses de seu tempo, referia-

se a uma neurose da impossibilidade do sexo feminino recalcado, seja o sexo como órgão 

reprodutor, como gênero ou ato. Mas, atenção, não uma neurose do sexo em si, não do 

gênero ou órgão, e sim do “imenso órgão discursivo, que gera ‘mulher’ como uma imagem 

específica, compatível à histeria”22 (Didi-Huberman, 2003, p.73). 

Nessas mulheres havia também uma reminiscência de si próprias, de um amor próprio. 

Há, quem sabe, uma espécie de vingança de sua feminilidade banida, constantemente 

21 “The attitude passionnelle contrived a jouissance in the replay of a torment. Quite precisely, it replayed exactly 

what the hysteric feared to suffer and resuffer, by madly displacing organs, limbs, and space itself. A sexual 

relation was always attempted, but only with the Absent, and all that remained were a few sparse fragments of 

pleasure”.

22 “the neurosis of an immense discursive apparatus, which generated “woman” as a specific image, compatible 

with hysteria”.
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comprimida sob mãos pesadas ou “compressores ovarianos” (Hustvedt, 2011, p.42), 

ao fazer amor consigo mesma e atingir um orgasmo com o poder da ausência. Sua 

feminilidade comprimida, seu corpo comprimido, sua recusa comprimida, sua essência 

comprimida, sua ausência comprimida; a histérica, inteira comprimida, retorna com 

força total, como uma mola. Porém, como o que é recalcado no inconsciente, só pode 

retornar codificada em sintomas, símbolos e enigmas: “O inconsciente freudiano 

corresponde exatamente ao que é necessário ao indivíduo recalcar para pertencer a 

[sociedades individualistas]” (Kehl apud Calligaris, 2016, p.33). E para além de seu papel 

numa sociedade individualista, a histérica tem também um papel a cumprir dentro do 

Salpêtrière. O gigantesco complexo hospitalar, embora nos apetecesse limitá-lo a prisão 

opressora ou laboratório de experimentos arrepiantes, representava também, para 

suas habitantes, uma melhoria de vida: um teto sobre as cabeças, uma vida social, por 

vezes um emprego e, mais importante, “uma linguagem — a linguagem da histeria — 

que as permitia articular sua aflição”23 (Hustvedt, 2011, p.8). Finalmente, uma voz! A tão 

aguardada voz ausente! 

.5 ESPERA DA VOZ AUSENTE

In its ever-renewed reification of bodies, in the maintenance and mastery, and 
even jouissance of the distress of madwomen, the psychiatric authority of sight 
wanted to suspend time and keep madwomen mad. (Didi-Huberman, 2003, 
p.247) 

Era no ponto de encontro entre a recusa que lhes fora proibida e a espera por uma voz 

ausente que aquelas mulheres perpetuavam um tipo de consentimento. “Consentir é 

amar, de certa forma, amar loucamente, e as histéricas no Salpêtrière verdadeiramente 

consentiam a encenações extraordinárias com uma forte aparência de desejo”24 (Didi-

Huberman, 2003, pp.176-177). Seus corpos, petrificados, solidificavam a espera: a 

23 “a language — the language of hysteria — that allowed them to articulate their distress”

24 “Consenting is loving, in a sense, loving madly, and the hysterics at the Salpêtrière truly consented to 

extraordinary stagings, with a major semblance of desire”.
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espera da voz, de uma câmera fotografá-los, de uma compressão ou posicionamento; 

inversamente, talvez fosse a espera que, junto à demanda da imagem perfeita e sujeita 

ao olhar expectante (também esperançoso) do médico, paralizassem o corpo:

Encarada por este oculus (talvez também uma palavra de amor: in oculis aliquem ferre 

significa amar alguém), o acessório visual que sempre aproxima-se, a demanda histérica 

sucumbe à ilusão que o ouvido está próximo; depois do olho chegar junto, o ouvido ouvirá. 

Um erro — erro este que nunca estava evidente. A demanda histérica torna-se então 

infinita, assim como seu consentimento para tudo, assim como seu sintoma25. (Didi-

Huberman, 2003, p.247)

Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, teria proposto a histeria como salvação das 

mulheres por ser a única expressão possível numa época em que feminilidade e 

subjetividade eram conceitos incompatíveis (Kehl, 2016, p.151). E que esta voz viesse 

subliminarmente, ou em estado de torpor induzido, pouco difere do resto daquela 

sociedade de indivíduos recém-modernizados, uma vez que, segundo Kehl, para a criação 

do sentimento de individualidade, é necessário que esqueça-se da tradição que o criou. 

Mas essa tradição, como tudo o que é recalcado, retorna com mais intensidade “na medida 

em que o sujeito vive sem saber o que o domina. Esse é, em contraposição ao cogito de 

Descartes, o sentido da formulação lacaniana ‘eu penso onde não sou/ eu sou onde não 

penso’” (Kehl, 2016, p.34). Poderíamos estender o pensamento para, talvez, eu existo onde 

me ausento/ eu me ausento de onde existo. Se ao menos se soubesse o que é que existe! 

Sabemos que existiam, dentro do hospital, expectativas e papéis a cumprir. Não era 

necessariamente uma relação sexual que anunciava-se, mas havia, não obstante, uma 

paciência — a da paciente, a do médico —, uma expectativa — a de ter uma voz, a de um 

espectador— e a inevitável tensão resultante:

A tudo que referi-me como consenso, chamemos agora de paciência: o suspense de 

algum desastre inevitável através do qual esta batalha emerge. (…) As histéricas eram 

25 “Faced with this oculus (also perhaps a word of love: in oculis aliquem ferre is to love someone), the eyepiece 

that always comes closer, the hysterical demand succumbs to the delusion that the ear is near; after the eye 

approaches the ear will listen. An error—a error that was never evident. The hysterical demand thus becomes 

infinite, as does its consent to everything, as does its symptom”.
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constrangidas à paciência, num sentido no aguardo de uma representação, como que 

para serem aliviadas26. (Didi-Huberman, 2003, pp.253-254)

O alívio da tensão como a de uma mola, que explode em relações múltiplas com o Ausente, 

em corpos suados e genitais úmidos (Didi-Huberman, 2003, p.148). Mas espere, como 

sabemos da lubricidade de uma paciente, quem lembrou-se de conferir, de fazer uma 

anotação? (Neste caso, Bourneville). Sim, é verdade, há ainda a reminiscência do médico, 

seu espectador, pois a histérica nunca tem suas relações verdadeiramente sozinha: 

A attitude passionelle é portanto um drama teatral que visa duplamente uma relação 

impossível: ou uma relação ocorre, mas com Nada (o Ausente); ou quem está presente 

— Régnard, por exemplo — está lá como um espectador perdido no suspense de saber 

se ele será ou não o ator principal de sua prima-dona, ainda sozinha no palco27. (Didi-

Huberman, 2003, p.169)

Devemos considerar, para além de notoriedade e de uma ferramenta para talvez 

perfurar o muro da linguagem, que a histeria como diagnóstico representava às 

habitantes do Salpêtrière ainda outro benefício; a saber, o de possuírem uma “certa dose 

de liberdade dentro do hospital precisamente porque não eram consideradas insanas”28 

(Hustvedt, 2011, p.37). Isto porque havia duas alas no hospital, a das mulheres insanas 

e incuráveis e a das “epilépticas não-insanas”, e, entre elas, uma enorme diferença. 

O ambiente, os tipos de tratamento e o confinamento da primeira ala representavam 

uma ameaça terrível às histéricas, que, apesar dos pesares, tinham também o direito 

de ir e vir, utilizar o jardim, fazer oficinas e receber visitas (Hustvedt, 2011, pp.37-38). 

Claretie descreveu a “fina linha” que separava as duas alas: “aquela linha continha 

um mundo inteiro. Em um dos lados, doença. No outro, tudo podia acontecer. Ela 

26 Everything I have referred to as consent, let us now call patience: the suspense of some ineluctable disaster 

through which this battle appears in the light of day. … The hysterics were constrained to patience, in a sense 

waiting for the representation, so as to be relieved.

27 “The attitude passionnelle is thus a theatrical drama that doubly aims for an impossible relation: either a 

relation takes place, but with Nothing (with the Absent); or the one present, the witness — Régnard, for example — 

is there as a spectator lost in the suspense of whether he will or will not become a leading man to his prima donna, 

still alone on stage”.

28 “a certain amount of freedom within the hospital precisely because they were not considered insane”.
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delimitava o fim. Você desaparecia, derretendo em loucura e inexistência”29 (Hustvedt 

apud Claretie, 2011, p.38). Tanto assim era que, com frequência, dependendo de seu 

comportamento, elas poderiam ser banidas temporariamente na ala das mulheres 

insanas até retomarem o juízo, de forma irônica. E portar-se bem significava não 

apenas evitar comportamentos violentos ou disruptivos, mas comprovar regularmente 

a veracidade de sua histeria exibindo um “amor por cores, ‘devassidão’, êxtases eróticos 

e assim por diante” (Didi-Huberman, 2003, p.170). Ocorria, logo, uma expectativa 

dúplice entre médico e paciente: “ou você me seduz (exibindo-se como histérica) ou 

então eu a considero incurável, então você não será mais exposta, mas escondida para 

sempre, trancada no escuro”30 (Didi-Huberman, 2003, p.170).

.6 O MÉDICO HIPÓCRITA

“He was a hypocrite, an eye-twister, he twisted my eyes, he had twisted [my] 
eyes… now [I see] the world with different eyes”, a woman said of her beloved, a 
woman on the verge of madness. (Didi-Huberman, 2003, p.7)

É uma relação cheia de nuances, essa entre histérica, médico e ausência, mas uma 

invariavelmente marcada pelo amor. A histérica possui uma dependência absoluta do 

outro para talhar seus limites e confirmar quem é (Kehl, 2016, p.140), e se lembrarmos 

do contexto em que encontra-se, quem é só pode ser sob a supervisão de um Outro 

em forma de pai, marido ou médico. O amor entre os simbolismos do masculino e do 

feminino entra aqui, então, como moeda de troca. Stendhal, escritor oitocentista que 

questionava o papel idiotizado reservado às suas contemporâneas, indica que “no amor, 

do qual depende a felicidade do homem durante um longo período da vida, a mulher 

encontra frequentemente a oportunidade de se vingar” (Kehl apud Stendahl, 2016, 

29 “that line contained an entire world. On one side of it, sickness; on the other, anything could happen. It spelled 

the end. You disappeared melting into madness and nothingness”.

30 “either you seduce me (showing yourself in this way to be hysterical), or else I will consider you to be an 

incurable, and then you will no longer be exhibited but hidden away, forever, in the dark”.
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p.60). Curiosamente, não o parece fazer para associar a mulher à sua clássica visão 

demonológica, mas na referência dessa moeda de troca, que na linguagem da histeria 

ganha ainda mais contornos de mendigagem. 

O êxtase erótico, elevado ao estatuto de grande amor, é o que deveria transportar a vida 

de histéricas como Augustine, Blanche ou Geneviève, ou ainda como Emma Bovary, a 

“um patamar mais interessante, menos medíocre” (Kehl, 2016, p.94). Contudo, devido 

às reduções e amplificações patológicas do destino feminino, ao esburacamento da 

ausência histérica (não no muro da linguagem, mas em si mesma), o grande amor estava 

fadado ao insucesso e ao ressentimento. Por vezes a histérica convertia-se, com seu corpo 

perfeitamente plástico, no desejo do médico, “atando o reconhecimento deste desejo a 

seu próprio desejo por reconhecimento” e cativando-o, ainda que de forma “capturada, 

alienada e ilusória”31 (Didi-Huberman, 2003, p.169). Por vezes, perdia-se em sua síndrome 

de encarceramento, em sua alienação e ilusão. Ou em amor, como no amor de Augustine:

Desde que estive doente eu não senti nada disto, exceto pelas vezes que tive a chance de 

ver a pessoa adorável que sempre me faz querer beijá-lo, e ainda assim, quando estou em 

frente a ele, me sinto intimidada e contenho-me tanto quanto possível para não mostrar 

que o amo. Eu não nomearei a pessoa, porque acho que não preciso, e além do mais, eu não 

ousaria32. (Didi-Huberman, 2003, p.296)

O amor, a paciência e a espera ajudavam as histéricas a cumprirem o que delas era 

esperado, ou seja, o aprimoramento de seus sintomas e manutenção da doença como 

cânone impecável. Se não estava na mesa em momento algum a cura como finalidade do 

tratamento, havia momentos em que o médico perdia o encantamento de suas musas e o 

feitiço era quebrado: “quando Geneviève queria punir Charcot, ela retinha seus sintomas, 

assim como Augustine havia recusado ser hipnotizada”33 (Hustvedt, 2011, p.205). 

31 “captured, alienated, and illusory”.

32 “Since I’ve been sick I haven’t felt this at all, except for the times that I’ve had the chance to see the charming 

person who always makes me want to kiss him, and yet, when I’m in front of him I get intimidated, and I restrain 

myself as much as I can so I don’t show him I love him. I won’t name the person, because I don’t think you need me 

to, and plus I wouldn’t dare”

33 “when Geneviève wanted to punish Charcot, she withheld her symptoms, just as Augustine had refused to be 

hypnotized”.
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Em outros momentos, ele era seu paladino, quem as salvava de castigos e maus tratos 

de seus amantes reminiscentes — Geneviève, por exemplo, possuía uma relação 

especialmente violenta com Camille, seu Ausente, de quem levava mordidas e socos e por 

quem era arrastada, nua, pelos cabelos, até o jardim (Hustvedt, 2011, pp.181-182). Outras 

vezes não estava claro o nível de envolvimento romântico ou sexual entre médicos e 

pacientes, pois se a mentira era uma possibilidade costumeira, relações deste gênero 

também o eram (Hustvedt, 2011, p.34). Ainda em outras ocasiões, o médico era seu 

carrasco. Tampouco sabemos se literal ou subjetivamente, como vê-se no mesmo amante 

de Geneviève, que em dado momento assume a forma incerta de um dos doutores: “a saga 

de Camille pode ter sido uma invenção elaborada, uma longa alucinação, mas permanecia 

evidente e inegável que Geneviève sentia-se envenenada, espancada e queimada por um 

médico do Salpêtrière”34 (Hustvedt, 2011, p.185). 

Nesse jogo tão intrincado de amor e ausência, na constante troca de papéis da 

dança histérica, não só perícia e autoridade médica viam-se ameaçadas, mas razão 

e racionalidade em si. Havia o constante risco de contaminação psíquica, como é da 

natureza de tudo indefinível, e daí a ênfase de Charcot em, mais que encontrar uma cura 

para a histeria, traçar, a todo custo, seus limites: 

A representação visual era crucial para seu estudo da histeria. Não apenas Charcot era 

um artista, mas muitos de seus médicos residentes também. Sintomas histéricos eram 

reproduzidos no Salpêtrière de diversas formas. (…) A arte tornou-se uma maneira de 

imobilizar os ataques tumultuosos de suas pacientes e ordenar suas convulsões violentas 

numa sequência estática de imagens35. (Hustvedt, 2011. pp.22-23)

O uso da arte para ordenar e isolar o caos histérico era uma necessidade da “consciência 

psiquiátrica” do hospital — uma consciência que mantinha, para não dissipar-se, sua 

convicção como universal através da invenção do que lhe convinha e recusa (e recalcamento) 

34 “The saga of Camille may have been an elaborate invention, an extended hallucination, but it remained 

poignantly and undeniably true that Geneviève felt poisoned, beaten, and burned by a Salpêtrière doctor”.

35 “Visual representation was crucial to his study of hysteria. Not only was Charcot an artist, so were many of his 

interns. Hysterical symptoms were reproduced at the Salpêtrière in a number of ways … Art became a method to 

immobilize the tumultuous fits of his patients and order the savage thrashing into a sequence of static images”.
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do que não (Didi-Huberman, 2003, p.7). Era, também, uma espécie de ação por amor à arte 

do médico-asceta, em busca da essência da alma através da dissolução de corpos alheios. E 

era, para Didi-Huberman, uma espécie de hipocrisia, no sentido mais puro do termo:

O verdadeiro hipócrita (na tradição grega, o hypokriter) é acima de tudo aquele que sabe 

discriminar, mas discretamente (na lei, é quem dirige uma investigação). É ele que sabe dar 

uma resposta interpretativa, um profeta e um terapeuta; ele é capaz de explicar seus sonhos, 

humildemente emprestando sua pessoa à voz da verdade, e ele pode recitar sua verdade, pois 

é ele o rapsodista. O que é também dizer que é o ator da verdade. Hipocrisia é uma arte grega, 

a arte clássica do teatro, um recital da verdade através de meios teatrais, e logo fato [fait], 

forjadura [contrefait] e fingimento [feint] da resposta interpretativa36. (2003, pp.7-8)

Curiosamente, o Juramento de Hipócrates, com seu nome semelhante, é um rito de 

passagem na formação do médico, a promessa de comprometimento com a ética e 

honestidade de sua prática (U.S. National…, s.d., enum). Porque tanto da constituição 

da medicina está na brincadeira de fazer-se deus, deve-se jurar não praticar o mal, 

não abusar de seu poder. Que era precisamente o que a hipocrisia como método, como 

estratagema da teatralidade (Didi-Huberman, 2003, pp.7-8), subvertia ao colocar o 

diretor do hospital no papel de diretor teatral. Para além de ator da verdade, aquele que 

interpreta, passa a ser autor da verdade, ou aquele que inventa, instiga e adivinha (Didi-

Huberman, 2003, p.239). 

Para Charcot, um visuel, um homem com o dom da visão (Hustvedt, 2011, p.13), a cena 

histérica devia possuir uma unidade, uma ordem clássica, um ponto de partida para a 

elaboração do diagnóstico (Didi-Huberman, 2003, p.135). Para tal, o médico esquematizou 

um “grande ataque histérico”, dividido em quatro etapas: a fase epileptóide, a dos 

movimentos amplos, a das já mencionadas attitudes passionnelles e a fase de delírio 

terminal (Freud, 2010b, p.25). Que mulheres chegassem com um corpo tão explosivo, 

36 “The true hypocrite (in Greek tradition, the hypokriter) is above all the one who knows how to discriminate, 

but discreetly (in law, it is he who directs an investigation). He is the one who knows how to give an interpreting 

response, a soothsayer and a therapist; he can explain your dreams, humbly lending his person to the voice 

of truth, and he can recite this truth, for he is its rhapsodist. Which is also to say that he is the actor of truth. 

Hypocrisy is a Greek art, the classical art of theater, a recitation of truth through theatrical means, and thus fact 

[fait], counterfeit [contrefait], and feint [feint] of the interpreting response”.
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absurdo e assimétrico, paralítico de um só lado, deve ter sido uma afronta a seu senso 

estético. A hipnose, sob a batuta do médico hipócrita, possibilitava conter o quadro 

histérico, extenso demais quando em sua forma natural. Neste sentido, o hipócrita 

hipocrático porta-se como um pintor, enquanto a hipnose “age per via di porre: ela 

deposita (como o pintor pousa seu pigmento), suplementa, projeta, vela e enquadra”37 

(Didi-Huberman, 2003, p.186). A hipnose era o “grande estilo” de Charcot (Didi-

Huberman, 2003, p.187), que como antigos estúdios de artista, desejava guardar para si 

seu segredo de sucesso. Nas palavras do médico:

No nome da ciência e da arte, a medicina finalmente tomou posse definitiva da hipnose 

nos anos recentes (…). Neste domínio recém conquistado, a medicina deseja reinar daqui 

em diante como senhora [mistress] absoluta, ciumenta de seus direitos e formalmente 

desdenhando qualquer intrusão38. (Didi-Huberman apud Charcot, 2003, p.237)

Destacamos mistress na citação por possibilitar-nos ainda outras interpretações, para 

além de senhora: esposa, dominatrix, amante. O amor, novamente, como moeda de troca 

de dominação e posse. E, não só, uma possessividade da parcela feminina do médico, que, 

transferida e grotescamente personificada na ação hipnótica, permite não mais que um 

amor deformado, ingrato, que Nietzsche descreve, em A Gaia Ciência (2008), como um 

“desejo imperioso de nova propriedade” (p.51). Possuir algo é degluti-lo (como Saturno), 

absorvê-lo, tomar sua energia e, em seguida, expeli-lo. 

Mas é o amor sexual que se revela mais nitidamente como desejo de posse: aquele que ama 

quer possuir, somente para ele, a pessoa que deseja, quer ter um poder absoluto tanto sobre 

sua alma como sobre seu corpo, quer ser amado unicamente e instalar-se na outra alma, 

nela dominar como o que há de mais elevado e mais admirável (Nietzsche, 2008, pp.51-52).

37 “it works per via di porre: it deposits (like the painter poses his pigment), supplements, projects, glazes, 

frames”.

38 “In the name of science and art, medicine has finally taken definitive possession of hypnosis in recent years; 

(…) In this recently conquered domain, medicine wishes to reign hence- forth as an absolute Mistress, jealous of 

her rights, and formally spurning any intrusion”.
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Charcot era de fato admirado por seus súditos e súditas, e “em sua austera capa 

negra, era frequentemente endereçado como uma espécie de ‘sumo sacerdote’ da 

medicina”39 (Hustvedt, 2011, p.188). Médico, ídolo, profeta, padre, ator, autor, artista, 

diretor, moderador, mediador do amor; árbitro da realidade do Salpêtrière — “e que 

é a ‘realidade’ para um artista apaixonado?” (Nietzsche, 2008, p.79); árbitro, também, 

da linguagem histérica, função tão ingrata. Ingrata porque cruel — “estou cansada 

de contar-lhe tudo o que você me pediu, e então um pouco mais. Eu falaria mais 

abertamente se ousasse: mas tenho medo que isto seja lido por todos”40 (Hustvedt 

apud Bourneville, 2011, p.142). Se ao menos ela soubesse!… Ingrata também porque 

impossível suprir a demanda histérica, da mulher impossível sempre no aguardo, 

mendigando, suplicante (com as mãos para o alto, etc) o que não pode receber de 

um Outro simbólico: sua voz ausente. Porque é o destino da mulher ter sua espera 

“enganada uma centena de vezes”41 (Didi-Huberman, 2003, p.149). 

.7 O RETORNO DAS RECALCADAS

Quando a imagem, através da conversão histérica, quer converter-se em corpo, 

uma batalha acontece (Didi-Huberman, 2003, p.253): os olhos viram-se, ora para 

dentro num estrabismo exagerado, ora para trás das pálpebras; as mãos se fecham, 

os braços e pernas dobram-se em sentidos opostos; a língua é esticada para fora 

(Hustvedt, 2011, p.171); o corpo expele sangue pelos poros (p.20) ou o retém quando 

perfurado (p.50); a coluna dobra-se para trás (p.139). São as tentativas do corpo 

histérico, hiperexplorado, hipersaturado, hiperconvertido, de inverter-se, virar do 

avesso, para inexistir em vida (fig.2). Então, sem jamais conseguir, pois não pode — 

39 “in his austere black coat, was frequently referred to as a kind of ‘high priest’ of medicine”.

40 “I am through telling you everything that you asked me to and then some. I would speak more openly if I 

dared: but I am scared that this will be read by everyone”.

41 “For it is the destiny of women, as it is also said, for ‘their wait to be deceived one hundred times.’”
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farsa —; sem jamais achar a voz ausente — mulher ficcional, impossível —; a paciência 

— de pacientes e médicos — se esgota. 

Voltemos um pouco. Freud aponta um fator imprescindível para a ocorrência do 

fenômeno histérico; a saber, 

uma representação precisa ser intencionalmente recalcada da consciência e excluída das 

modificações associativas. (…) A base do próprio recalcamento só pode ser uma sensação 

de desprazer, uma incompatibilidade entre a representação isolada a ser recalcada e a 

massa dominante de representações que constituem o ego. A representação recalcada 

vinga-se, contudo, tornando-se patogênica (Freud, 2010b, p.84).

Tendo em conta o que já vimos até aqui, não seria esta definição do quadro histérico a 

metáfora perfeita para as histórias do Salpêtrière, seja de histéricas ou hipócritas? 

Comecemos pelo lado dos médicos, os representantes, neste espetáculo, da parcela 

masculina de seu contexto social. O recalcamento de sua própria feminilidade, indesejada 

no homem burguês, gera um desequilíbrio tóxico que vinga-se na forma de um amor 

ingrato e tirânico. Um amor que inventa uma histeria maior que ela própria, conduzida 

no chicote, com rédea curta e tudo a perder (Didi-Huberman, 2003, p.272). Ao posicionar 

sua feminilidade fora do corpo, em um vácuo de ausência, cabe exclusivamente às 

mulheres preencher este papel. E as mulheres falham, porque, assim como o contrário 

é verdadeiro, “nenhum sujeito suporta ficar, todo, na posição feminina” (Kehl, 2016, 

p.216). Quanto menos nessa feminilidade ingrata, constituída como “a masculinidade-

menos-alguma-coisa (o pênis) acrescida de alguma outra coisa (a mascarada, o manejo 

sedutor da face sexual da castração)” (p.216).

Freud, como sabemos, estava emaranhado na mesma neurose hipócrita de seus colegas. 

Logo, na busca de uma cura, preocupava-se mais em recuperar a estabilidade de seus 

lares burgueses que as histéricas em si (Kehl, 2016, p.191). Mesmo que tenha sido o 

primeiro a de fato escutar o grito surdo de suas pacientes, “a recusa das histéricas em 

aceitar a feminilidade como modelo de subjetivação e de sexuação, (…) também ele 

compartilhava do ‘ideal admirável a que a natureza destinou às mulheres’” (Kehl, 2016, 
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fig.2 Histero-epilepsia: Halucinações. Surpresa. Prancha XXX. 

(Wellcome Collection. s.d., enum).
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p.153). Ao ouvir suas crises, entendia portanto que a solução seria “remetê-las de volta 

à mesma feminilidade da qual elas se desajustavam” (Kehl, 2016, p.217). E então, muito 

importante, 

para a psicanálise, feminilidade acaba sendo equivalente a histeria, e há uma valorização 

da mulher histérica como a que sabe manejar a mascarada da feminilidade e colocar-se 

na posição feminina diante do homem. (Kehl, 2016, p.217)

Passemos agora à metáfora histérica em relação às mulheres do Salpêtrière, mulheres 

enxotadas deliberadamente de seu contexto social, simultaneamente por sua sujeição 

e por sua incompatibilidade com o ideal feminino do período. “É como se a histeria 

fosse a única solução de compromisso, para as mulheres, entre a castração simbólica, 

a demanda imaginária de falo, e o corpo Real desprovido de pênis” (Kehl, 2016, p.186). 

Um desprazer, como é evidente, mas também a anulação de seu desejo, de si como ser 

desejante, de sua recusa. A massa dominante de representações que constitui a sociedade 

europeia oitocentista, com seus egos gigantescos e muito fálicos, é capaz de isolar a 

mulher, representação física de sua feminilidade simbólica, mas pouco mais que isso. 

Aquela sujeita, subjugada, volta-se às mil formas de representação histérica atrás de uma 

lacuna por onde poderá esvaziar sua ausência; mas, perdida nas próprias farsas e falsas 

promessas, farta-se. E, agora, patogênica: vinga-se.

Augustine, transfigurada, grita para o Nada e para Bourneville ao mesmo tempo: 

“Besta imunda! Estúpido!… Isto é permitido?” Ela esconde o rosto nas mãos, cruza os 

braços, fazendo ameaças com a cabeça: “Ele me põe em tal estado!… Irei assim que puder… 

Você está me deixando com sapos.” Ela então abre a boca e lá introduz a mão, como que 

para puxar algo para fora42 (Didi-Huberman, 2003, p.140).

Sapos entalados na garganta, como um grito! Um grito perfurante, que toma o lugar 

da sessão hipnótica, a despeito dos olhos atentos (Didi-Huberman, 2003, p.74). A recusa 

42 “‘Dirty beast! Lout!… Is that allowed?…’ She hides her face in her hands, crosses her arms, making threats 

with her head: ‘He gets me in a state!… I’ll go soon as I can… You’re giving me frogs.’ She opens her mouth and 

introduces her hand as if to pull something out”.
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comprimida agarra-se à imagem que tenta irromper, explodir o corpo histérico; a imagem 

histérica, tão passional, vira o jogo: 

“Cortam-me, queimam-me” ilustra a forma passiva ou em paixão, quer dizer, em pathos 

(o exemplo é interessante desde logo, porque se refere ao mesmo tempo a uma dor injusta, 

por exemplo, a tortura, como quando um médico faz uma incisão sobre um tumor ou 

cauteriza uma ferida, queimando-a)” (Didi-Huberman, 2015, p.20-21). 

Desta distinção estabelece-se o buraco entre agir e sofrer; entre a execução, masculina, e 

o sofrimento, feminino. E daí “compreendemos facilmente que o fenómeno da emoção 

foi ligado ao pathos, quer dizer, à ‘paixão’ ou à impossibilidade de agir” (Didi-Huberman, 

2015, p.21). Mas a histérica, perfurada e queimada por sugestão hipnótica (Hustvedt, 2011, 

p.195), reivindica a paixão atuante; e das forças opostas dessa contradição — não mais como 

mola, mas como elástico —, nesta “versão sublimada das pretensões de ‘masculinidade’” 

(Kehl, 2016, p.180), busca a energia para transformar o patológico em resistência. 

Com a recusa recalcada, aquela mulher — também recalcada — retorna e resiste através 

do emprego de suas reminiscências. Ela, por exemplo, interrompe a aula de Charcot e 

insulta-o ao não exibir seus sintomas na sequência “clássica” do ataque histérico (Didi-

Huberman, 2003, p.261); há também a frigidez como vingança, “o controle de seu gozo 

e de seu desejo para, desta maneira, inverter os termos” (Kehl, 2016, p.189); diz a lenda 

que inúmeras histéricas preconizaram a morte de Charcot em sonho, matando-o, de 

certa forma, através da imagem (Didi-Huberman, 2003, p.278); há, por último, a mais 

espetacular das vinganças: Louise Augustine, no dia 9 de setembro de 1880, em vestes de 

homem, fugiu do Salpêtrière (Hustvedt, 2011, p.144).

Sua fuga travestida, tão simbólica, tão perfeita — o Grand Finale. O único final possível 

para a história da estrela rebelde dentro do hospital, sempre permeada pelos romances 

que lia, sempre assombrada por fantasmas literários (Didi-Huberman, 2003, p.140). 

Fantasmas, talvez, como o de Emma Bovary e seu destino impossível. O último capítulo 

de seu histórico médico é evidente demais, cênico demais para ser ficção (mas e o que não 

é ficção? Se ao menos se soubesse!…). 



como pode a pessoa 
estar assim tão farta, e 
contudo esgotada?
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A ideia de travestir-se foi possivelmente emprestada de um escândalo do século anterior, 

em que uma certa Madame de la Motte roubou um valioso colar de diamantes da corte 

de Luís XVI, foi condenada à mesma prisão que agora servia de hospital psiquiátrico e 

escapou vestida de homem (Hustvedt, 2011, p.254). E não só espetacular fantasiar-se de 

homem — como se fundindo-se com o Ausente —, mas ilegal. A jovem histérica, que não 

havia compactuado com as rígidas regras do convento onde estudou enquanto menina, 

mas que havia consentido ao jogo cênico do Salpêtrière tornando-se uma pinup, uma 

vedette da medicina, acabou por cansar-se de engolir sapos. Ao final, “a modelo do 

Salpêtrière tornou-se, mesmo que só por um momento, um homem. E como um homem, 

apreciou o que nunca havia experimentado — liberdade”43 (Hustvedt, 2011, p.144).

Suas fotografias foram ressucitadas por André Breton e Louis Aragon em 1928, tornando 

a circular os resquícios da “deliciosa Augustine”, a histérica perfeita, para o “aniversário 

de 50 anos da histeria” (Hustvedt, 2011, pp.145-146). Sua imagem histérica escapa ao 

corpo com sucesso, disseminando-se em um sem fim de obras de arte, espetáculos, 

performances, livros e filmes. Ou não, porque sempre atrelada ao corpo. Para Hustvedt, 

estas releituras jamais conseguem “ultrapassar a história real de uma garota sexualmente 

explorada, que tornou-se a histérica mais fotografada de Charcot, e então, após anos de 

submissão, escapou ao hospital e à autoridade médica masculina vestida de homem”44 

(Hustvedt, 2011, p.146). Ainda assim, dentro do hospital, a vida seguia. Até que em dado 

momento, a febre histérica como que passa. Aqueles corpos intermitentes, por anos 

incuráveis, indecifrados, num belo dia, sem razão aparente, recuperam-se por si só (Didi-

Huberman, 2003, p.74).

Quando Charcot morre, em 1893, Blanche, como outras histéricas, param de demonstrar 

sintomas. Sem o diretor para conduzir todos os aspectos do hospital, a escola do Salpêtrière, 

43 “the model of the Salpêtrière became, if only for a moment, a man. And as a man, she enjoyed what she had 

never experienced before — freedom”.

44 “outperforms the true story of a secually exploited girl who became Charcot’s most photographed hysteric 

and then, after years of submission, fled the hospital and male medical authority, dressed as a man”.
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há anos detentora do monopólio da histeria, deixa de existir (Hustvedt, 2011, p.104). 

E apesar do médico seguir reconhecido por sua importância no campo neurológico, a 

histeria persiste como uma nódoa em sua reputação. Tendo sempre insistido na hipótese 

da lesão neurológica como causa histérica mas sem jamais a haver encontrado, e em 

função de todo o espetáculo desenvolvido sobre um quadro ainda hoje confuso e mutante 

(como a maioria dos psicológicos o são), a histeria foi rebatida como uma farsa completa, 

fosse por parte dos médicos ou das histéricas. De toda forma, a responsabilidade caía 

sobre o Charcot, ora tolo, ora embusteiro. Seus críticos mais ferrenhos aproveitaram a 

oportunidade para desbancá-lo, e a maioria de seus discípulos fiéis preferiu afastar-se de 

seu nome para não serem contagiados pela má fama, ou talvez até mau agouro, que ainda 

hoje envolve essa doença (Hustvedt, 2011, pp.26-27). 

Já conhecemos o impulso onisciente do campo científico, que apesar de muito 

humano nas mudanças de opinião, busca sempre validar ou desmentir os passos de 

sua trajetória. Nesta esterilização do teste do tempo existe a tendência de classificar-

se o fenômeno histérico do século XIX ou como uma mentira compactuada e bem 

ensaiada por todos os envolvidos, ou como “novos” distúrbios psiquiátricos, tais como 

esquizofrenia ou bipolaridade — ou, quem sabe, borderline? Segundo Hustvedt, no 

entanto, serão explicações claudicantes enquanto considerarem que a ciência existe 

fora da cultura (2011, p.105). 

Charcot, ao recuperar o diagnóstico, ao repensá-lo e apadrinhá-lo, cometeu o mesmo 

equívoco. Quando o propôs como causa das possessões demoníacas de tempos passados, 

querendo esterilizar também o milagre místico, não levou em conta a cultura como fator 

constituinte da saúde e da doença. Aquela histeria inventada em conjunto a milhares de 

mulheres foi de fato uma invenção, mas isto não a torna menos real: a doença nasceu 

segundo uma necessidade, expressou-se com os sintomas que tinha à sua disposição 

naquele momento e, em seguida, quando não mais podia evidenciar um sofrimento, 

morreu. Afinal, “doenças não existem fora de diagnósticos”45 (Hustvedt, 2011, p.106). O 

que implica também que aquela dor, a dor que compeliu a invenção histérica, não foi 

45 “diseases do not exist outside of diagnoses”.
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necessariamente eliminada com o fim de uma expressão. E é o que de fato ocorre: a 

velha histeria segue viva, porém em novas, mas igualmente multiformes, igualmente 

irresolutas reencarnações patológicas (Hustvedt, 2011, p.28). Reencarnações que ainda 

empurram a femininos de todos os formatos um destino, ou mesmo um presente, 

estrangulado em mero corpo: todos somas. 

Ao co-criar a histeria, algumas mulheres encontraram uma forma paradoxal de expressar 

sua inquietude. Quando manifestaram aos médicos coisas que não cabiam em seu formato 

de vida, histéricas co-criaram a psicanálise (Kehl, 2016, p.223). Hoje, na reminiscência 

desta feminilidade não-fálica e falaciosa, à psicanálise ainda parece faltar ferramentas 

para preencher esta lacuna histórica, a eterna ausência. A ausência do feminino, tanto 

em homens quanto em mulheres. A ausência feminina na história moderna, a não ser 

sob forma de corpo. As recalcadas modernas retornaram, desesperadamente, explosivas, 

desmontadas, assimétricas, aos berros, como Górgona, como Banshee, como Maria 

Madalena. E funcionou, até certo ponto: foi o suficiente para iniciar um outro trajeto 

em sua “passagem pelo mundo” que não o da mãe primordial, não o da rainha do lar e 

não o da suicida (Kehl, 2016, p.223). Não foi o suficiente, porém, para desocupar sua 

ausência escancarada, que remanesce em sobras, assombra, permanece reminiscente 

e ameaça sugar-nos para o nada eterno. Não será necessário recuperarmos agora a 

nossa essência feminina interna?







O Eterno feminino são as últimas palavras 
de Goethe, no segundo Fausto, para 
designar a atracção que guia o desejo do 
homem em direcção à transcendência. 
(…) E o coro místico proclama: O Eterno 
Feminino atrai-nos para o Alto. 
(Chevalier & Gheerbrant, 1988, p.318)

4 A ETERNA  
FEMININA
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.0 CORPO DO MUNDO

Ora bem. Temos uma desconfiança e sua origem histórica (histérica). 

Temos a mulher enlouquecida e a feminilidade endiabrada, 

patológica, exclusiva à mulher, seja essa mulher a mulher que for. 

Temos a ausência como invólucro e o corpo como o único destino, 

corpo explosivo, corpo como fruta madura — no icônico Novas 

Cartas Portuguesas, as autoras perguntam-se: “possível será ser-se 

mulher sem se ser fruto” (Barreno et al., 2010, p.33)? Temos as manias 

persecutórias de pessoas que, perplexas, vêem-se na necessidade de 

mergulhar em ainda outro trabalho de gênero, de corpo, apesar das 

outras coisas que gostariam de investigar. (Para além da grande 

calúnia que representa esta afirmação, pergunto-me se existe, por 

acaso, algo a investigar que não pertença ao corpo do mundo. Se ao 

menos se soubesse!…)

Sigamos ainda um pouco na questão da ausência, que viemos 

trabalhando no último capítulo e que permanece entalada na 

garganta, acre e pungente, como um sapo. Como é evidente, o 

sentimento de não pertencer ao mundo não está restrito às mulheres 

e outras essências femininas. É de minha impressão, aliás, tanto por 

experiência própria quanto pela convivência que tenho com outros 

artistas, ser um tema recorrentemente explorado neste campo. Talvez 
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porque desde as obras de arte mais primordiais, desenhos de trinta 

e dois mil anos de idade (Mondzain, 2015, p.32), esteja evidenciada, 

justamente, a ausência. A ausência de um “homem desarmado, o 

homem da impotência e do medo face à desmedida de um mundo 

enigmático, imprevisível e não dominado” (Mondzain, 2015, p.33). 

Explico-me: na gruta de Chauvet, onde encontram-se os registros 

rupestres mais antigos até hoje conhecidos, um homem paleolítico 

(uma mulher paleolítica?) pousa sua mão na parede de uma caverna 

escura, matricial (uterina), iluminada pela chama bruxuleante de 

uma tocha. A sombra de seus dedos e palma delimita na superfície o 

trabalho que cumpre; o sujeito ereto, paralelo à parede, perpendicular 

a seu braço, enche a boca de pigmento e, num ato como o sopro 

divino criativo, pulveriza a mão com tinta fresca. Mas não é sua mão 

pintada que almeja e que admira em seguida, e sim a impressão na 

parede do negativo da mão, como em um estêncil (Mondzain, 2015, 

pp.31-40). Marie-José Mondzain, em seu livro Homo Spectator (2015), 

identifica nesse hominídeo paleolítico o surgimento daquele que cria 

simultaneamente a que espreita (2015, p.33). Diz a autora:

O braço estendido, a mão posta na parede, não é uma questão de fuga 

nem de maior aproximação, mas de man-ter à distância, de manu-

tenção, propriamente e doravante regulada. Esta distância é à medida 

do corpo. O olho está submetido à ordem das mãos, a parede é o plano 

e o horizonte do olhar. (…) [Eis os] sítios entre os quais se vai disputar 

o sentido dos gestos por vir: o corpo e a parede do mundo. E o mundo 

é um muro. (p.38)
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Há ainda, entre outros motivos pintados, o da mão positiva, coberta 

com tinta e utilizada como um carimbo (p.81). Contudo, em ambos 

os casos a proto-pessoa rupestre só é capaz de inserir-se no corpo 

do mundo, no muro da linguagem, através de seu afastamento, 

ao “retirar-se para produzir a sua imagem e dá-la a ver aos olhos 

como marca viva mas separada de si” (p.40). Nesse caso, a separação 

é imprescindível para que nasça a imagem. “Separar-se é viver, 

aprender a separar-se é aprender a criar os jogos de imagens e de 

palavras que encenam a aparição e a desaparição” (p.220), dirá ainda 

a autora. Também imprescindível, portanto, ausentar-se e afastar-

se para não desaparecer, o que nos é curioso. Porque o medo daquele 

homem paleolítico frente ao impossível de um mundo com corpo tão 

vasto, frente ao “muro intransponível do real” (p.81), suscita o gesto 

imagético como desafio e como ato de coragem. Não é o suficiente 

sair de uma barriga para vir ao mundo, segue Mondzain; é preciso 

ultrapassar, além do portal materno, também um medo (p.83). Mas 

quando o homem vai abrigar-se para dentro da gruta e a impregna 

de imagem, nos vem à mente um retorno para dentro da barriga do 

mundo. O que é também dizer: ser devorado pela terra. 

Como já vimos no primeiro capítulo, a imagem da “falicíssima 

e assexuada Mãe das representações inconscientes” (Kehl, 2016, 

p.214) é o grande terror subjacente àquela feminilidade demoníaca 

e estrangulada que continua, em sua reminiscência, provocando 

neuroses nos tempos de hoje. Sua monstruosidade reside na imagem 
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do corpo da mãe como ponto de partida e, por equivalência, derradeiro 

ponto de chegada. Retornar ao corpo da terra enquanto mãe, portanto, 

é novamente encarar o medo do parto, medo este que “pode levar à 

reconstituição de um colo fantasmático, onde o cidadão-espectador 

pode novamente afundar-se por sua conta e risco” (Mondzain, 2015, 

p.221). Afundar-se também garganta abaixo, até o ventre, conjurando 

a imagem infantil da mãe barriguda por ter engolido o filho — 

talvez por conta de um amor antropofágico e desesperado, como o 

de Nietzsche? Podemos, de toda forma, concluir que o ato de nascer, 

literal ou metaforicamente falando, está no sucesso de separação 

do indivíduo da mulher que o devora (Mondzain, 2015, p.222). A Mãe 

Terrível, sempre em risco de emergir, é comparada por Mondzain a um 

espaço dentro do sujeito denominável de chora1 — conceito platônico 

que designa um espaço ou intervalo amorfo e parcamente definível, 

no qual formas começam a formar-se. Chora é um 

1 Apresentamos como apoio ao conceito, para não desviar muito do assunto, 

uma passagem do livro Revolution in Poetic Language (1984), de Julia Kristeva 

(em tradução nossa): 

Discretas quantias de energia movem-se pelo corpo de um sujeito que ainda 

não está plenamente formado e, no curso de seu desenvolvimento, são 

arranjadas de acordo com as diversas restrições impostas sobre seu corpo — 

sempre já sujeitas a um processo semiótico — por sua família e estruturas 

sociais. Desta forma, os impulsos, que são descargas “energéticas” tanto 

quanto marcas “físicas”, articulam o que chamamos de chora — uma 

totalidade inexpressiva formada pelos impulsos e suas estases numa 

mobilidade que está tão repleta de movimento quanto é regulada. (p.25) 
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sítio no qual se sente a separação dos gêneros e das espécies, sítio 

indeterminado das metamorfoses, onde se cruzam os devires, os 

diferentes estados dos que “devêm”, que são os que “retornam”. 

Também aí se opera a reversibilidade dos devires entre os sexos, 

entre as espécies, entre os mortos e os vivos. (Mondzain, 2015, p.218)

É então no corpo materno e em seu simbolismo arquetípico, isto é, 

no corpo materno que temos dentro de nós, que começam todas as 

separações marcantes, sejam os significantes de gênero, antes de 

vincularem-se às significações apontadas por Kehl no primeiro 

capítulo, ou o insuportavelmente sutil limiar entre morte e vida.

.1 DOIS CORPOS EM UM

O número dois simboliza o dualismo que embasa 

toda a dialética, todo o esforço, todo o combate, todo 

o movimento, todo o progresso. Mas a divisão é o 

princípio da multiplicação, assim como da síntese. E 

a multiplicação é bipolar, ela aumenta ou diminui em 

dependência ao sinal que antecede o número. (Chevalier & 

Gheerbrant, 1988, p.270)

Separar-se é o devir humano, separar é viver. Dissociar é viver, 

diríamos. Mas, por sermos seres associados uns aos outros e ao corpo 

do mundo, é também o que incita o recalcamento, toda forma de 

histeria e seus retornos violentos —ou seus devires. É um retorno 
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violento, como o de uma mola, de um elástico ou de uma vara flexível, 

que nos propulsiona a tentar engolir a mãe terrível: “diante dela a 

ossatura da nossa cabeça e das nossas mandíbulas começa a latejar — 

sentimos que poderíamos devorá-la, a ela, que é a morte devorada que 

regressa” (Mondzain, 2015, p.217). E é através deste luto voraz que vem 

o furor de parir imagens, o furor de inscrição na parede (Mondzain, 

2015, p.218), de furar o muro da linguagem e de talhar o corpo do 

mundo para escaparmos a suas entranhas (ou talvez para adentrar-

lhes, para que elas nos adentrem). O furor da inscrição vem

pelo desejo de sobreviver àqueles cuja morte significa algo a respeito 

da nossa própria morte, mas também pelo desejo de não ser mais 

assombrado e perseguido pelo desejo nutrido pelos mortos de nos 

levarem consigo no seu desaparecimento. Porque o fim de um corpo 

não equivale ao fim do desejo. (Mondzain, 2015, p.219)

Ou seja, dissociar é viver porque só estamos vivos ao separarmo-nos 

da morte. Dissociar é viver porque, a partir de uma dinâmica humana 

primordial, mas que prossegue ad infinitum, é preciso cindir-se 

da morte para não dissolver-se na espuma de sua boca raivosa. Isto 

contudo não basta, pois os corpos que se ausentam antes de nós para 

adubar a terra seguem desejantes de companhia, da mesma forma 

que a morte da histeria não equivale à morte da dor que a convocou. 

Estes desejos mortos-vivos e suas insistentes convocatórias nos 

provocavam, e provocam ainda, uma dor vertiginosa, que é perpetuada 

pela necessidade e impossibilidade indissociáveis de separação. De 
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fato, segundo Edgar Morin (1973), a vida do Homo sapiens tinha como 

força motriz o problema muito vivo do horror à morte, morte essa que 

abre uma fissura profunda entre visão objetiva e subjetiva, entre o 

problema imediato de manter-se vivo e o mais perene da significação 

da vida pela iminência da morte. O buraco que sobra é dali em diante 

preenchido com símbolos, com a rejeição e inversão da morte por via 

de processos mágico-mitológicos, e é precisamente neste momento 

que nasce a dualidade de sujeito e objeto: “laço inquebrável, ruptura 

intransponível, que, posteriormente, todas as religiões e filosofias vão 

procurar, de mil maneiras, transpor ou aprofundar” (p.96).

Dissociar é necessário, mas numa primeira instância, inútil, pois 

permanece o problema da morte, à qual retornamos sempre. 

Rapidamente perde-se a paciência, o fio da meada e o chão debaixo 

dos pés (sete palmos de chão). Há também o problema subsequente 

de ter de lidar com não apenas uma, mas duas consciências em um 

corpo só, ou com dois corpos em um — agora, a propósito, é um 

momento oportuno para introduzirmos nosso último teórico basilar: 

o psiquiatra e fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, 

que leva o inconsciente freudiano (um inconsciente reprimido) a 

um patamar mais espiritual e desenvolve, entre outros, o conceito 

de inconsciente coletivo. A noção do inconsciente, seja individual ou 

coletivo, é hoje amplamente aceita e pertencente ao senso comum, 

mas quando proposta por Jung, ou mesmo por Freud, encontra uma 

boa resistência por parte de seus pares, pensadores e pacientes. Havia 
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a impressão de que a teoria de uma parcela inconsciente e outra 

consciente da psique implicaria na existência de duas mentes, duas 

personalidades dentro de cada pessoa, ou, justamente, dois corpos em 

um. A esta linha de pensamento, já perto do fim da vida, respondia o 

psicólogo: “e estão inteiramente certos: é exatamente isto o que ela 

implica” (Jung, 1987, p.23). 

De acordo com Morin, esses dois corpos fundem-se e confundem-se, não 

chegando no entanto a se anular, e isto torna o sujeito “um simulador 

sincero em relação a si próprio, um histérico segundo a antiga definição 

clínica” (1973, p.96). Um simulador sincero também como um ator, ou 

personagem de romance. É inclusive uma mente dissociada — “um 

fracionamento da psique que provoca uma neurose” (Jung, 1987, p.24) 

— que subjaz a personagens icônicos, como por exemplo Dr. Jekyll e 

Mr. Hyde (Jung, 1987, p.24); ou baseados em pessoas reais, como Eve 

White, do filme norte americano de 1957 The Three Faces of Eve; ou 

quase ficcionais, como a Blanche Wittmann do Salpêtrière. As duas 

últimas, aliás, possuem em comum não apenas o gênero e as múltiplas 

personalidades — no caso de Blanche, duas, e no de White, três —, mas 

também um oportuno pseudônimo que evoca a imagem de seu corpo e 

mente como página em branco (Hustvedt, 2011, p.35) — Blanche, White. 

Sim, dissociar é viver, e sim, como já vimos, a psique dissociada gera 

estranhos frutos. No entanto, segundo Jung, “os sintomas neuróticos 

— histeria, certos tipos de dor e comportamento anormal — têm, na 
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verdade, uma significação simbólica” (Jung, 1987, p.24). Mais do que 

isso, há nesta ida e vinda de vida e morte, de sobrevida e recusa da 

morte, nesta aproximação, separação e impossibilidade de saber 

(se ao menos se soubesse!…) se comemos ou se somos comidos, 

uma contradição vertiginosa e enlouquecedora. Nunca tem fim! Ao 

questionarmos, por exemplo, “será uma mente dissociada saudável 

ou patológica?” — uma pergunta direta, algo como “quantos ovos há 

na geladeira?”, ou “sua omelete está boa?” — poderíamos esperar uma 

resposta equivalentemente direta, pois só há duas opções a escolher e 

que, além do mais, são contraditórias e excludentes. Repare-se ainda 

que não está em jogo nenhum valor moral, apenas o aspecto clínico. 

Será simples concluir a questão, certo? Nem tanto. Por um lado 

temos, em um mesmo texto, que a mente é efetivamente dividida ao 

meio (ou dúplice), e que isso “pode ser observado em qualquer época 

e em quaisquer lugares” (Jung, 1987, p.23); não obstante, no caso de 

consciente e inconsciente perderem sua conexão, “se se separam um do 

outro ou se ‘dissociam’, ocorrem distúrbios psicológicos” (p.52). O que 

o uso da palavra dissociação para exprimir o padrão e exceção à regra 

nos indica, portanto, mais que um aspecto condicional, é sua condição 

paradoxal: uma mente pode ser saudável e patológica a um só tempo. 

Ou melhor, só pode ser saudável precisamente porque é patológica.

Eis que nos deparamos ainda outra vez com o paradoxo, nosso fiel e 

funambulesco companheiro ao longo do trabalho. O paradoxo, que 

faz do doente mental um ser oval, que faz da mulher oitocentista 
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impossível, que faz da histérica presente e ausente, que faz do médico 

tirano e escravo, que faz da feminina o masculino, da vida a morte 

e da noite o dia, possui, como já se percebeu, o hábito de fazer de 

uma coisa o seu contrário simultâneo, ou ainda de uma coisa outras 

duas. Estas colisões, ainda que inevitáveis, provocam-nos imensa 

ansiedade, erodem nosso instinto de ordenar, encaixar, definir. Ainda 

assim, é indispensável manter a calma, pois “o paradoxo pertence ao 

bem espiritual mais elevado” (Jung, 1994, p.28). Para mais, o paradoxo 

confirma que, contrariamente ao que pensaríamos, quanto mais 

algo é surreal — ficção, farsa —, mais isto comprova sua existência. 

Meu Deus! Aproximamo-nos, enfim, do que é que existe? Tertuliano 

profere: “e o filho de Deus morreu, e é isto fidedigno por ser absurdo. 

E sepulto, ressuscitou; isto é certo porque é impossível” (Jung apud 

Tertuliano, 1994, p.28). Derrida (2001) já havia elaborado que, no que 

tange a mística e o milagroso, só é possível lidar com a crença no 

verbo, e algo incrível torna-se crível enquanto o único que possa ser 

feito é de fato acreditar (p.34). Com isso queremos dizer, por um lado, 

que às vezes um fato é inverossímil demais para ter sido inventado, 

como a fuga de Augustine travestida. Por outro, certa coisa inventada, 

criada — ou compelida a existir, como a Grande Histeria — não deixa 

de ser real. Por exemplo: 
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O Homem Piedoso Fala

Deus nos ama porque nos criou —  

“Foi o homem quem criou Deus!” — É sua resposta sutil. 

E não havia de amar o que criou? 

Porque o criou, deveria negá-lo? 

Isso manca, como com o casco do diabo. (Nietzsche, 2008, p.30)

Existe ainda a possibilidade de que nós, seres humanos, com nossas 

cabeçorras pensantes, ao apoiarmo-nos objetiva e subjetivamente no 

visual — numa vida em que a imagem possibilita o afastamento da 

morte — esqueçamos de considerar um detalhe essencial. A saber, 

o que vemos, ou seja, a cena projetada na câmara escura de nossa 

retina, não apenas é uma projeção da realidade, como também é 

invertida por nosso cérebro. Isto significaria que nunca recebemos 

a informação completa, e a informação que chegamos a receber é o 

oposto do que deveria. Uma mente esclarecida, uma pessoa de visão, 

pessoa lúcida, que tem os olhos abertos, percebe no entanto o mundo 

inteiro de ponta cabeça. Assim sendo, a máxima de algo ser fidedigno 

por ser absurdo encaixa-se perfeitamente. Assim sendo, quando algo 

traz em si o paradoxo, porque é impossível, podemos dizer: isto é certo. 

O paradoxo é sagrado e precioso porque possibilita a união dos opostos, 

uma experiência que “nada tem a ver com a visão intelectual, nem 

com a empatia. É mais aquilo a que poderíamos chamar de destino” 

(Jung, 1994, p.31). Ao separar vida e morte pela cisão de sujeito e 

objeto, ao separar-se da mãe terrível que devora, o sujeito paleolítico 
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está simultaneamente aproximando-as, aproximando-se. Ou melhor, 

conforme já disse Mondzain, fazendo a manutenção entre presença 

e ausência. A questão é que essa separação, tão paradoxal e basilar 

no que constitui o ser humano, é a tarefa da mente consciente, que 

configura apenas metade de nossa psique. Diz Jung:

A essência do consciente é a diferenciação; para ampliar a consciência 

é preciso separar os opostos uns dos outros, e isto contra naturam. 

Na natureza, os opostos se buscam — “les extrêmes se touchent” — o 

mesmo se dando no inconsciente, sobretudo no arquétipo da unidade, 

no Si-mesmo. (1994, p.36)

E tal função lhe vem tão fácil pela consciência ser também fruto de uma 

separação, de uma fenda que abre-se com a manifestação do inconsciente. 

Isto é paralelo à Criação, uma vez que “toda tomada de consciência é um 

ato criador” (Jung, 1994, p.36). O que vem como problema para a mente 

que secciona e inverte é sua cegueira a sua metade opositora, ou quem 

sabe a percepção dela como reflexo de si; então, crendo-se única e total, 

procede em certas atitudes totalitárias — o que tem também graça, 

uma vez que, inversamente, é no inconsciente que vive o arquétipo da 

totalidade, o qual conduzirá à unificação do sujeito, ou o encontro com o 

self, ou Si-mesmo (p.30). Mas logo aprofundaremos esta questão.

Estará evidente a esta altura que consciente e inconsciente, 

pertencendo a um e a todos ao mesmo tempo, agindo a favor e 

contra naturam ao mesmo tempo, são dois pólos em eterno combate, 
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expressando sua natureza paradoxal. O inconsciente, diz Jung, não 

atua de forma complementar ao consciente, mas compensatória; 

ou seja, apesar de corresponder ao subjetivo, a inconsciência não é 

subjugada, submetida à consciência, mas constitui um oponente, um 

adversário ativo, “que a modifica em maior ou menor grau” (1994, 

p.35). A união dos opostos que o paradoxo possibilita, portanto, não 

é alcançada pela vitória de uma metade sobre a outra, mas por seu 

equilíbrio, evidenciando, no indivíduo, seu aspecto indivi-dual. 

A simbologia do número dois nos expressa justamente a oposição, o 

conflito e a reflexão, indicando simultaneamente o balanço e a ruína. 

Este é um número que representa

todas as ambivalências e desdobramentos. É a primeira e a mais radical 

das divisões (o criador e a criatura, o branco e o preto, o masculino e 

o feminino, a matéria e o espírito, etc.), e aquela da qual partem todas 

as outras. (…) O dois exprime então um antagonismo, que passa de 

latente a manifestado; uma rivalidade, uma reciprocidade, seja de 

ódio, seja de amor; uma oposição, seja contrária e incompatível, seja 

complementar e fértil. (Chevalier & Gheerbrant, 1988, p.270-271)

Temos, ainda na mesma definição de sua simbologia, que “se a 

personalidade nasce da oposição, conforme já foi dito, dois é o 

princípio motor da individualização”, e que os símbolos binários, ou 

as oposições duais, são “a origem de todo o pensamento, de toda a 

manifestação, de todo o movimento”. Talvez por estas ambivalências 

de princípio e de fim, de fertilidade e incompatibilidade, de criação e 
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destruição, que o número dois fosse também atribuído, na antiguidade, 

à figura da mãe, denominando “o princípio feminino”. Com isso, no 

momento em que o indivíduo, indivisível, divide-se da mãe física, ou da 

mãe arquetípica, ou do corpo do mundo — ou seja, ao dividir vida e morte, 

ele corre o risco de cindir as dualidades essenciais que compõem seu 

universo. Ele pode remover, portanto, o bem do mal e o mal do bem. Em 

seguida, pode decidir desligar o bem e o mal de si próprio, solicitando sua 

religação (religião). Por fim, caso já tenha separado o bem do mal e esses 

do espírito, não haverá mal em seguir separando o espírito do corpo, e 

em pouco tempo daquele indivíduo-dual já não restará mais que várias 

metades estancadas, insuficientes, contrariadas em seu isolamento. 

.2 TRÊS CORPOS, NENHUM

É precisamente isto que acaba por acontecer na tradição cristã, 

o poderoso alfa e ômega da cultura ocidental. Temos até agora 

investigado o Sujeito Neurótico, remanescência da sobresseparação 

individual, e sua influência sobre nós, que dele derivamos com 

nossa dissociação membranácea. Desse sujeito herdamos também 

os mitos, os dogmas, os paradigmas e, como de sua costela, uma 

feminilidade patológica e enlouquecida. Temos até agora analisado 

as consequências do racionalismo hipertrofiado e hipermasculino 
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dessa herança toda, mas é importante não esquecermo-nos que ele 

surge também como compensação a séculos de influência teocrática, 

de Igreja e Estado ora entrelaçados, ora dissociados, mas sempre 

ali erigidos como pais atentos. Ou seja, aquelas atitudes totalitárias 

da consciência ocidental são consequência da “educação anímica 

geral do homem europeu”, educação essa que “não depende só da 

competência das religiões dominantes, mas também deriva da 

natureza delas” (Jung, 1994, p.20). São uma espécie de malcriação, de 

rebeldia necessária ao homem como adolescente, filho de Deus, em 

seu crescimento. Logo, mito e imaginário, entrelaçados, criando e 

contaminando a percepção do mundo, “passam a ser produtos e co-

produtores do destino humano” (Morin, 1973, p.95). 

O destino do homem ocidental, quando aliadas a tendência 

separatista da mente consciente à poderosa influência da mitologia 

cristã, acabou por conseguir romper o “laço inquebrável” entre sujeito 

e objeto mencionado anteriormente por Morin. De acordo com Jung,

o homem ocidental sucumbe ao feitiço das “dez mil coisas”: distingue 

o particular, uma vez que está preso ao eu e ao objeto, permanecendo 

inconsciente no que diz respeito às raízes profundas de todo o ser (…). A 

atitude ocidental — que dá ênfase ao objeto — tende a relegar o modelo 

de Cristo a seu aspecto objetal, roubando-lhe a misteriosa relação 

com o homem interior. Este preconceito faz com que, por exemplo, os 

exegetas protestantes interpretem ἐντὸϛ ύμῶν (referindo-se ao reino de 

Deus), como “entre vós” e não “dentro de vós”. (1994, p.21)
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O arquétipo do Salvador personificado, ou seja, uma figura redentora 

como modelo a ser seguido, pode ser encontrado na síntese de toda 

doutrina religiosa, do oriente ao ocidente, de norte a sul (Jung, 1994, 

p.29), e não está aqui em jogo. A figura de tantas deidades apresenta-

se, em suas divergências, justamente como uma dentro de nós, e 

isto por conta de seu aspecto unificador, conciliatório de opostos: é 

o arquétipo da imagem de Deus (Jung, 1994, p.23). Mas o fiel cristão, 

ao praticar a Imitatio christi, ou seja, ao seguir seu modelo em busca 

da mais pura elevação espiritual, por conta de sua mente invertida, 

não o enxerga dentro de si; o que faz é projetar Cristo como um objeto 

externo a seu corpo e transformá-lo na totalidade que procura atingir. 

Desta forma, “o mediador divino permanece do lado de fora, como 

uma imagem, enquanto o homem continua fragmentário, intocado 

em sua natureza mais profunda” (Jung, 1994, pp.20-21). 

Ao mesmo tempo, com a redenção fora do corpo, também fora estão 

seus pecados, na imagem de um enorme Outro que os carrega consigo 

em morte. Ora, isto escusa ao fiel qualquer descuido: sua alma de 

filho, sempre cuidada; sua responsabilidade, escorada na resposta de 

uma voz ausente, a genuína voz ausente — a voz de Deus. O grande 

problema é que, “no caso do valor supremo (Cristo) e o maior desvalor 

(o pecado) permanecerem do lado de fora, a alma ficará esvaziada; 

faltar-lhe-á o mais baixo e o mais alto” (Jung, 1994, pp.21-22). A 

redenção, junto ao salvador, junto ao pecado, disparados como um 

projétil para a alteridade, ficam fora de alcance.



A ETERNA FEMININA96

Mas, por outro lado, isso de ter Deus fora do corpo é até que bom, 

se levarmos em conta uns tantos Charcots que a história lembrou-

se de incluir, com seus hábitos clericais e costumes de Criador. 

Nós, seres humanos, somos por demasiado estapafúrdios para 

ter Deus no corpo, salvo quando tomados por grande inspiração 

ou atingidos por um raio epifânico. Eureka!, grita o matemático. O 

povo da Grécia Antiga, como se sabe, atribuía às musas este golpe 

de sorte criativa, mas García Lorca diria: “isto tem muito duende” 

(Lorca, 2007, p.57). No ótimo texto Jogo e Teoria do Duende (2007), 

o autor descreve tal fenômeno:

O duende é um poder e não um executar, é um lutar e não um 

pensar. (…) Todo o homem, todo o artista, chame-se Nietzsche ou 

Cézanne, qualquer escada que suba na torre da sua perfeição é o 

preço da luta que trava com o seu duende; não com o seu anjo, 

como já se disse, nem com a sua musa. É preciso fazer-se esta 

distinção fundamental. (pp.58-60)

Além do mais, sua chegada provoca um furor tão fresco, tão 

energético, que diz-se quase êxtase religioso (attitudes passionelles), 

e daí que o Olé! de danças e touradas seja tão semelhante à 

evocação árabe para Deus: Alá! (Lorca, 2007, p.63) Morin afirma 

que todo objeto, a partir do momento em que é representado pelo 

mito, pelo rito, pela imagem ou pela palavra, ganha uma existência 

dupla: quando convocada pela “palavra que a designa, a palavra 

chama no mesmo instante a imagem mental da coisa que evoca, 
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conferindo-lhe, mesmo que esteja ausente, a presença” (Morin, 1973, 

p.99). Só com essa lógica já podíamos concluir que se o duende, ou 

Deus, ou Alá são convocados ao espírito, é porque já lá estão presentes. 

Mas há outra coisa que nos interessa profundamente acerca do 

duende, que é, nomeadamente, o seu caráter sombrio: “tudo o que 

tem sons negros tem duende” (Lorca, 2007, p.58). Sons misteriosos, 

úmidos, terrosos. O duende, que com sua força paradoxal desafia 

a artista a um duelo de vida e morte, vem do espírito da terra, do 

espírito ctônico. Para o simbolismo cristão, cujo mundo é seccionado 

entre luz e sombra, bem e mal, superior e inferior — ou seja, como 

as dualidades não são unificadas, o duende teria um destino muito 

claro (ou escuro, no caso). Não é possível que Deus, ou ao menos uma 

fagulha divina inspiratória, tenha um aspecto terroso, terreno. E se 

“dois” não podem ser “um” para o cristianismo, “três” certamente o 

podem (Jung, 1994, p.34); contudo,

sabe-se que os números ímpares sempre foram masculinos (…); 

quanto aos números pares, são femininos. Assim, a trindade é uma 

divindade explicitamente masculina, para qual a androginia de 

Cristo e a posição específica da elevação da mãe de Deus não oferecem 

um equivalente pleno. (Jung, 1994, p.34)

Os números pares, femininos, são também os símbolos da terra 

(o corpo do mundo, terra mater). São símbolos do subterrâneo e do 

sombrio, como é o duende. No germe do Dogma, o caos obscuro da 
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inexistência é “o mundo originário matriarcal que foi superado (…) 

pelo mundo patriarcal e viril. A transformação histórico-universal da 

consciência para o lado ‘masculino’ é em primeiro lugar compensada 

pelo inconsciente ctônico feminino” (Jung, 1994, p.35). Podemos 

considerar, portanto, o retorno à barriga terrosa do mundo para 

parir imagens como uma forma bastante evidente de acessar esse 

inconsciente feminino. Simultaneamente, podemos começar a 

compreender a origem da associação da feminina “com o próprio mal” 

(Jung, 1994, p.35) — Femina Vas Sathane. A saber: se a equivalência 

dicotômica define o feminino como subterrâneo, terreno, inferior, e o 

masculino como solar, celeste, superior, não é de se surpreender que 

haja apenas as três deidades masculinas sobrevoando nossas cabeças; 

o que é mais, percebe-se a forma pela qual as palavras superior 

e inferior tenham aqui perdido a qualidade de posicionamento 

espacial para designar exclusivamente seu valor moral. Tampouco é 

de se surpreender, então, que a feminilidade seja mirada pelo olhar 

cristão como inferior, infernal, menos-do-que, assim como torna-se 

subitamente evidente o motivo da mulher estar sempre tão ligada ao 

corpo: porque é alimentada ao feminino, como um fruto, ou como um 

sapo, torna-se não apenas inferior, mas carne, terra, matéria, pedra.

Desta forma, com a trindade cristã representada pela cruz de três 

braços superiores e um muito afastado para o solo, aludindo ao 

unigenitus sacrificado “uma vez na história e por toda a eternidade” 

(Jung, 1994, p.45), não é apenas o ser humano que perde o contato com 
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sua salvação, mas também sua feminilidade recalcada. A feminilidade 

irredimível, irremediável, impossível, estará de tal maneira para 

sempre separada de sua complementaridade solar, pois se não há 

noite sem dia, tampouco há luz que não faça sombra. Contudo, uma 

resposta pode ser encontrada nos ritos de passagem, ritos esses que 

possibilitam “ao indivíduo, ou aos grupos, a união das suas forças de 

oposição, permitindo-lhes alcançar um equilíbrio duradouro em suas 

vidas” (Jung, 1987, p.157). Ao passar por um rito iniciático de ruptura 

(separação) e em seguida por um submissivo (inferior), a sucessão 

indica que o próximo será de libertação (redenção), o que nada mais 

indicia além da possibilidade do indivíduo “de reconciliar os elementos 

conflitantes da sua personalidade: pode chegar a um equilíbrio que 

o faça de fato um ser humano e também, verdadeiramente, o seu 

próprio dono” (Jung, 1987, p.157).

Na proporção patológica de 3 x 1 não há equivalência, não há embate 

entre os opostos, não há equilíbrio e não poderá haver redenção; 

será sempre todos contra um, ou um contra todos. Um devorar, ou 

ser devorado. Ora, mas se tombarmos o sinal da operação para um 

dos lados, teremos não mais a cruz do contra, mas a da soma (todvs 

somas): 3 + 1, que resulta no quaternário, no equilíbrio perfeito 

entre dois pares de oposições. O equilíbrio acima apontado por Jung 

assinala o processo de individuação, de alcançar a totalidade como 

indivi-dual, de encontro com o Si-mesmo: 
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Já vimos que a estrutura simbólica que parece referir-se ao processo 

de individuação tende a basear-se no motivo do algarismo quatro — 

como as quatro funções da consciência e os quatro estágios da anima 

ou do animus. (Jung, 1987, p.200)

E para mergulharmos a fundo no Si-mesmo, em sua sombra, na 

anima e no animus — quatro personificações do inconsciente, que 

possuem tanto seu aspecto luminoso quanto obscuro (Jung, 1987, 

p.216) —, investigaremos, como o próprio Jung, uma faceta obscura 

do cristianismo: obscurum per obscuris, ou “o obscuro pelo mais 

obscuro” (Jung, 1994, p.45), era como referiam-se seus praticantes 

ao hermetismo cristão, ou à prática alquímica. É em seus labirintos 

que agora nos metemos atrás dos vestígios de nossa desconfiança 

vaporosa, metamórfica. Se sou louca porque todas somos, porque 

todos somas, e se dissociar é viver, mas impossível viver dissociada, 

não estará na tontura de ser jogada de um lado a outro entre 

paradoxos e contradições, como uma canoa rendida pela tempestade, 

nossa resposta? Não será o abraço da loucura nosso meio de salvação?
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.3 O LOUCO E A ARTE ESPAGÍRICA 

A loucura é a forma mais pura, mais total do qüiproquó: 

ela toma o falso pelo verdadeiro, a morte pela vida, o 

homem pela mulher, a enamorada pelo Erineu e a vítima 

por Minos. (Foucault, 1978, p.47)

“Os alquimistas estão chegando, estão chegando os alquimistas”2, 

convidava-nos Jorge Ben, com frescor e luminosidade, entre cadinhos, 

vasos de vidro e potes de louça, ao mergulho na obscuridade hermética. 

A oposição presenciada nesta entrega alegre ao desconhecido nos 

acalenta, em especial por ser também o tema do arcano maior do 

Tarô que abre e fecha o baralho: o Louco (fig.3), símbolo da iniciação 

mágica, o começo da jornada espiritual, é também a única carta sem 

número, aquela que coloca-se “fora do jogo, isto é, fora da cidade dos 

homens, fora das portas” (Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.417). O 

Louco caminha despreocupado, descontraído, e não olha para frente, 

mas para o alto celestial; suas trajes são de um colorido caótico, mas o 

amarelo e laranja aludem inconfundivelmente ao fogo, elemento da 

transformação. O Louco não percebe o abismo que está adiante e um 

cão morde-lhe as calças, na tentativa de alertá-lo do perigo iminente, 

mas acaba por empurrá-lo adiante. O Louco é o arcano correspondente 

ao inconsciente, ao irracional e instintivo, e o cão, que toca-o pela 

esquerda, o hemisfério associado a tais qualidades, representa um 

2 Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas é uma composição de Jorge 

Ben Jor para o ótimo álbum A Tábua de esmeralda (1974).
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fig.3:   O Louco, do Tarô de Marselha  

   (Século XVIII). (Wikimedia  

                Commons, s.d., enum).
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último remoer-se, remorso, do qual se livra (Sirlot, 1997, p.287). 

Livra-se também de sua bagagem e bens materiais, indicados pela 

trouxa vazia que pende de um bastão branco, a cor do segredo. 

Ele pisa distraído, mas firmemente, e num chão muito real; “é um 

louco, concluirá o observador, abrigado atrás das seteiras da cidade. 

É um Mestre, murmurará o filósofo hermético”, já que “sobretudo, 

ele caminha, eis o importante, não vagueia errante, ele avança” 

(Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.417). E já dizia a fórmula iniciática: 

“Caminhar quando toda a gente dorme”, como quem busca “a outra 

face, o verso das coisas” (Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.220). Mas o 

Louco, podendo ser considerado tanto a carta de número zero quanto 

a vinte e dois, está precisamente no ponto em que unem-se verso e 

inverso, princípio e fim. O louco, borderline, articula o

limite da palavra, o para além da soma que não é outra coisa senão 

o vazio, a presença superada que se torna ausência, o saber último 

que se torna ignorância, disponibilidade: a cultura, aquilo que resta 

depois de se ter esquecido tudo o que se aprendeu, diz-se. (Chevalier & 

Gheerbrant, 1982, p.418)

É portanto o paradoxo em si, um espaço vazio — ou melhor, o vácuo 

caótico, vibratório, no qual tudo é passível de ganhar vida. É equiparável 

a chora, ou ainda ao fana dos sufis, no qual indivíduo e consciência 

desintegram-se em vida para integrar-se ao todo, ao corpo do mundo. O 

Louco do Tarô invoca a ausência enquanto intervalo “que separa o ciclo 

completo do ciclo que vai começar” (Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.418); 
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e, por conta disto, é o ponto de partida para nosso mergulho no obscuro — 

seja por personificar contradições que não se anulam, seja por caminhar 

“com uma evidência solar, sobre as terras virgens do conhecimento, 

para além da cidade dos homens” (Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.417), 

seja por viver no limite entre o terreno e o divino. 

Não à toa, então, que o filósofo hermético o exalta como mestre, e não 

só porque na “palavra loucura esconde-se a palavra transcendência” 

(Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.417). A alquimia executa os 

ensinamentos contidos na Tábua de Esmeralda, um compêndio 

de autor desconhecido, mas atribuído a Hermes Trismegisto — o 

“patriarca do misticismo” personificado num “faraó lendário, que 

teria ensinado aos Egípcios os conhecimentos reunidos em mais de 

30.000 livros sobre as coisas naturais e sobrenaturais, entre as quais 

a escrita hieroglífica” (Roob, 2005, p.8). Hermes Trismegisto seria em 

si uma figura mitológica, amálgama entre Hermes, o mensageiro de 

pés alados dos deuses do Olimpo, e Thot, “o três vezes altíssimo”, 

deus egípcio “da escrita e da magia e, tal como Hermes, venerado 

como o ‘psicopompos’, o condutor das almas através do reino dos 

mortos” (Roob, 2005, p.8). Seus preceitos herméticos, portanto, eram 

obscuros, crípticos e acessíveis apenas aos iniciados. Eis o essencial 

da Tábua de Esmeralda:

O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima 

é como o que está embaixo; através destas coisas realizam-se os 

milagres de uma só coisa. E como todas as coisas são e provém do Uno, 
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pela mediação do Uno, assim todas as coisas são criadas desta única 

coisa por adopção… Tu separarás a terra do fogo, o subtil do denso, 

suavemente, com grande indústria. Ele sobe da terra e desce do céu e 

recebe a força das coisas superiores e das coisas inferiores. Terás, por 

este meio, a glória do mundo e toda a escuridão fugirá de ti. (Chevalier 

& Gheerbrant, 1982, 626)

O filósofo hermético, o alquimista, por consequência de sua doutrina, 

marcha descontraído como o Louco, ainda que comprimido pelas 

forças inferiores e superiores. Mas por que retomar uma vertente 

medieval do conhecimento secreto a esta altura de nossa vida, qual 

sua relevância? Não seria a alquimia apenas o protótipo da química 

contemporânea, uma pseudociência ultrapassada pelo avanço 

tecnológico? É evidente que a prática desapareceu em sua própria 

ambiguidade sombria, algo que, no final do século XVIII, colidia 

diretamente com o “espírito do Iluminismo e particularmente com 

o alvorecer da ciência química” (Jung, 1994, p.239). Ou melhor, 

continua Jung, sua ruína se instalara no século anterior, “quando 

muitos alquimistas abandonaram seus alambiques e cadinhos, 

devotando-se inteiramente à filosofia (hermética). Foi então que o 

químico e o filósofo hermético se separaram” (p.239). Mas enquanto 

a química estabelecia-se soberana num reinado secular que estava 

por vir, ao levarmos em conta que ainda hoje “as ciências modernas 

mais avançadas, a física e a biologia principalmente, reconhecem 

a presença simultânea de forças opostas em todo o ser, em toda 
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manifestação energética” (Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.220), 

sabemos que a alquimia deixava ao menos uma semente de sua 

filosofia implantada na base estrutural do conhecimento ocidental. 

De fato, para Jung a alquimia não reflete uma ideologia sepulta, uma 

vez que o médico aproveita plenamente a riqueza de seus símbolos 

para desvendar a psicologia do inconsciente (1985, p.xi). Como um 

exemplo, a linguagem utilizada na literatura alquímica, “de grande 

riqueza sugestiva pelo recurso a alegorias, homofonias e jogos de 

palavras” (Roob, 2005, p.8), recorre a motivos arquetípicos que 

despontam ainda em nossos sonhos, ainda que jamais nos tenhamos 

deparado com nada deste universo (Jung, 1985, p.xi). 

Ficou registrado em nossa memória que a Grande Obra alquímica 

buscava fabricar ouro a partir de matérias ordinárias, o que 

com a esterilização do teste do tempo é facilmente desbancado e 

desconsiderado, relegado à lata de lixo da ciência. E de fato havia 

os que ansiavam por tal objetivo, como sempre há alguém para 

inverter o sentido de uma alegoria. Contudo, “seu trabalho com a 

matéria constituía um sério esforço de penetrar na natureza das 

transformações químicas” (Jung, 1994, p.45), e o ouro alquímico, 

ao contrário do aurum vulgi (ouro vulgar), visava traduzir 

alegoricamente a transmutação “da matéria em espírito, ou melhor 

ainda, uma divinização do universo” (Chevalier & Gheerbrant, 1982, 

626). Parte da causa de sua má interpretação estava na alquimia 
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correr como uma sombra do cristianismo reinante, tomando abrigo 

na “obscuridade de seu simbolismo, que a qualquer momento podia 

ser explicado por uma alegoria inofensiva” (Jung, 1994, p.44). E se 

tanto praticantes quanto não praticantes do ofício limitavam-se 

à tradução literal dessas alegorias, outros utilizavam o trabalho 

laboratorial como expressão simbólica de “seu efeito psíquico” (p.44). 

Ao explorar a química ainda desconhecida da transformação da 

matéria, que “constituía um fenômeno inconsciente da natureza” 

(p.44), os alquimistas reproduziam um processo psíquico, anímico — 

o processo de “desenvolvimento da personalidade, isto é, [o] processo 

de individuação” (p.45). 

Ao repetir a máxima obscurum per obscuris, ignotum per ignotius (o 

obscuro pelo mais obscuro, o desconhecido pelo mais desconhecido), 

os alquimistas abraçavam precisamente o que a Igreja negava com 

seus dogmas e salvação ausente, sobretudo o vínculo à natureza e a 

conciliação dos opostos. Se na Igreja temos a cruz sacrificial com um 

braço sacrificado, a alquimia explora a “unidade dos quatro, o ouro 

filosófico, o ‘lapis angularis’ (pedra angular), a ‘aqua divina’ (agua 

divina)” (Jung, 1994, p.45) como formas de “preencher as lacunas 

deixadas pela tensão dos opostos no cristianismo” (pp.34-35). O nome 

arte espagírica, escolhido pelos próprios alquimistas, é derivado da 

principal divisa que os orienta: solve et coagula. Dissolve e coagula 

é a união dos opostos, mas também a batalha de vida, morte e vida. O 

alquimista sintetiza a essência de sua arte 
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na separação e na solução, bem como na composição e na solidificação. 

De uma parte considera ele o estado inicial, em que tendências e 

forças opostas estão em luta entre si, e de outra parte pesquisa ele 

o processo pelo qual seja possível reconduzir novamente à unidade 

os elementos e as propriedades inimigos que estão separados. (Jung, 

1985, pp.XII-XIII)

Enquanto o labor configurasse parte da experiência mística, 

transformando a matéria de um estado a outro, por conta de sua 

regência alegórica, a natureza do objetivo final ficava um tanto 

incerta. Havia-se sempre em mente a noção de imortalidade, ou 

de uma vida prolongada através do encontro com o eterno, com o 

divino, expressa pelo ser hermafrodita (casamento da feminina com 

o masculino) e pelo homúnculo, criado à imagem do ser humano. A 

fabricação de uma vida nova a partir do zero, uma espécie de “clone”, 

é uma das etapas da alquimia que, levada ao pé da letra, conduz às suas 

zonas mais empobrecidas. Assim como não almeja-se o ouro vulgar, 

não trata-se de fazer-se Deus num ato criativo, mas de encontrar o 

caminho para Deus em sua obscuridade pessoal e nos fenômenos 

naturais, assim como, paralelamente à criação cabalística do Golem, 

a conciliar esta energia feminina e matricial com a sua própria. O 

que surge na terapêutica junguiana é precisamente o confronto 

dos opostos atrás de sua união estável, ao invés do recalcamento de 

tendências incompatíveis que, como já havia descoberto Freud, só faz 

dissociar a personalidade, “prolongar e estender o conflito, isto é, a 
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neurose” (Jung, 1985, p.XIII). A finalidade da união estável dos opostos, 

portanto, é o encontro com a totalidade indefinível, indescritível, 

que na alquimia manifesta-se como pedra filosofal (um conjunto de 

opostos em si, pois pedra — matéria, feminina, terrestre — e filosofal 

— espírito, masculina, etérea), no cristianiso é Cristo e na psicologia 

junguiana é o Si-mesmo (Jung, 1985, p.XIII). 

Voltemos um pouco às proporções quaternal e a triádica para 

simbolizar o processo de individuação. A alquimista Maria 

Prophetissa entoa a máxima: “um torna-se dois, dois torna-se três 

e do três provém o um que é o quarto” (Jung, 1994, p.34). Embora 

exista uma “nítida tendência para a quaternidade da alquimia 

(como também do inconsciente), sempre há uma incerteza marcante 

entre o três e o quatro” (Jung, 1994, p.37), tendo em vista relatos 

sempre ambíguos entre três e quatro cores essenciais, três e quatro 

elementos, três e quatro regimina, ou processos, três e quatro etapas 

da opus, a obra; mercúrio, um dos principais elementos (que é, não 

por acaso, o equivalente romano de Hermes), denomina-se quadratus, 

mas ao mesmo tempo surge como uma serpente tricéfala. Isso indica 

um aspecto duplo entre as representações centrais. Na psicologia 

encontra-se um processo análogo, e a função menos diferenciada 

do inconsciente é tão influenciada pelo inconsciente coletivo que 

carrega consigo também o arquétipo do Si-mesmo, “o um que nasce 

com o quatro” (Jung, 1994, p.37). Ora, se o quatro reflete o feminino, 

materno, material, enquanto o três reflete o masculino, paterno, 



A ETERNA FEMININA110

espiritual, nada mais coerente do que esta moção pendular entre 

ambos; “a incerteza entre o três e o quatro significa portanto o mesmo 

que a hesitação entre o espiritual e o físico: um exemplo marcante de 

que toda verdade é apenas uma penúltima verdade” (Jung, 1994, p.37). E 

incerta e paradoxal, como já sabemos, é a vivência dos opostos, que nos 

permite acessar nossas formas sagradas interiores (Jung, 1994, p.32).

.4 A SEMÂNTICA DOS CONTRÁRIOS E SPIRITUS 

MERCURIALIS

Vejam a criança, os porcos grunhem em torno dela, 

Abandonada a si mesma, os artelhos encolhidos! 

Só sabe chorar e chorar mais ainda — 

Será que um dia vai aprender a ficar de pé e a caminhar? 

Não tenham medo! Muito breve, penso,  

Poderão ver a criança dançar! 

Logo que conseguir manter-se de pé,  

Haverão de vê-la caminhando de cabeça para baixo. 

(Nietzsche, 2008, p.28)

O que esta instabilíssima semântica dos contrários nos indica 

é a dependência do que chamaremos de paradoxo vetorial do 

equilíbrio. O equilíbrio, ou a união dos opostos, a partir de sua 

natureza paradoxal, só ganha existência no desequilíbrio; então, 
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para atingir a totalidade quaternal — o encontro entre superior e 

inferior, esquerda e direita —, necessita percorrer três pontos: as 

duas forças vetoriais quem agem em oposição, de cuja tensão resulta 

energia, e depois o intervalo localizado precisamente no limite entre 

essas. O equilíbrio, ausente e presente a um só tempo, apresenta 

um paradoxo. Não é possível alcançar o equilíbrio senão de sua 

improcedência. Consideremos, por exemplo, o caso da funambulista 

(borderline), que traz os braços esticados ou uma vara transversal, 

desenhando, com a linha que tem sob os pés, uma cruz; é necessário 

força em ambos os flancos para que não despenque, mas igualmente 

importante é a tensão da corda nos dois outros sentidos, para seus 

pés terem resistência onde pisar. Conveniente também é o planeta 

seguir com sua atração gravitacional, a evitar que a pessoa seja 

arremessada para o espaço sideral. 

O equilíbrio é então algo muito vivo, ativo. É paradoxal porque existe 

e não existe, por não ser bem uma coisa e nem outra, mas algo entre 

elas; é algo próprio de si, rebento de duas forças contrárias, mas 

sem arrebentá-las. Ora, se o Si-mesmo — que de forma antitética 

representa o globo de consciência e inconsciência, mas também seu 

centro — é alcançado pela a união dos opostos, e se, no Cristianismo, 

“a oposição entre o luminoso e o bom, por um lado, e o escuro 

e mau, por outro, permaneceu em conflito aberto” (Jung, 1994, 

p.216), é no simbolismo alquímico que encontramos seu equilíbrio. 

Retomemos o axioma de Maria Prophetissa: nele, “os números 
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ímpares da dogmática cristã são entremeados por números pares 

que significam o feminino” (Jung, 1994, p.34), aquele feminino 

passivo, subterrâneo, por vezes maligno, obscuro, mas cristalino 

se incondicionalmente humano. “Sua personificação é a ‘serpens 

mercurii’ (serpente mercurial), o dragão que se gera e se destrói a 

si mesmo e a ‘prima matéria’” (Jung, 1994, p.34) — Mercúrio, como 

mencionamos, alude à entidade hermética, mas não só: para além 

do deus, do elemento químico e do planeta, é usado na literatura 

alquímica para representar uma substância maravilhosa que, a um 

só tempo, transforma e habita na forma de espírito todos os seres 

vivos (Jung, 1994, p.37). 

Mercúrio simboliza o que os artistas espagíricos “pressentiam ou 

buscavam por trás da natureza e das coisas, ‘por trás da aparência 

da natureza’” (Jung, 1987 p.263). Mercúrio enquanto substância é 

também perfeito como alegoria, graças a seu aspecto elusivo e dúbio: 

é um metal, o único metal líquido em sua forma natural, e reluz como 

a prata — daí sua alcunha arcaica quicksilver (Kouřimský, 1977, p.48). 

É, no entanto, venenoso. Toma forma nas cores branca e vermelha, 

sagradas para a alquimia, como veremos adiante. Porém, se reluz 

como a prata, que é lunar, Mercúrio como planeta é o que mais 

aproxima-se do sol, ligando-o ao ouro. Ao mesmo tempo, “enquanto 

metal, o mercúrio dissolve o ouro e apaga seu brilho solar” (Jung, 1994, 

p.75). Há o derradeiro momento na mitologia greco-romana em que 

os deuses bateram em retirada, alguns para os astros e outros para o 
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centro da terra, na forma de metal. Uma vez que Hermes/Mercúrio 

pertence ao segundo grupo, a convivência entre demônios agrega 

uma duplicidade a sua natureza e justifica que seja considerado, 

pelos alquimistas, hermafrodita (Jung, 1994, p.75). Este aspecto 

desponta inclusive na herma, um monumento em forma de pilar, 

no qual Hermes vem representado com o pênis ereto e portando seu 

caduceu — o bastão alado com duas cobras entrelaçadas. Enquanto 

toda a alusão fálica seja evidente, a serpente, como já sabemos (desde 

o Jardim do Éden), alude ao feminino, e seu entrelaçamento coital 

indica o motivo da fertilidade. Engana-se contudo quem lê apenas 

uma fertilidade biológica: Hermes, que introduz os espíritos dos 

mortos na barriga do mundo, é um deus da encruzilhada — posição 

na qual eram fincadas tais estátuas — e seu “falo penetra, portanto, 

do mundo conhecido para o desconhecido, buscando uma mensagem 

espiritual de libertação e de cura” (Jung, 1987, pp. 154-156). A serpente 

e o dragão, como também a águia e o corvo, eram criaturas que 

ligavam-no igualmente ao espírito terrestre e demoníaco, ao Diabo 

(Jung, 1987 p.263) — como a Mãe Terrível! Como o duende! Com efeito, 

durante a Idade Média o mensageiro provocava imensa perplexidades 

entre os filósofos herméticos:

Ora era um espírito serviçal e útil, um πάρεδρος (paredros: 

literalmente, o assistente, o companheiro) ou “familiaris” (espírito 

familiar); ora era o “servus” ou o “cervus fugitivus” (o escravo ou o 
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cervo fugitivo), um duende que levava os alquimistas ao desespero, 

evasivo, enganador e trocista (Jung, 1994, p.76).

A complexa posição de Mercúrio na hierarquia alquímica completa-

se no fato de ser tanto a matéria mais elementar de todas, a “prima 

matéria” — terra virgem —, quanto a mais suprema, o almejado 

lapis philosophorum, ou a pedra milagrosa (Jung, 1994, p.76). O que 

é também dizer que Mercúrio é considerado, “em sua forma tosca 

de prima matéria, como o homem primitivo dissolvido no mundo 

físico, e, em forma sublimada, como a totalidade ou inteireza 

restaurada dele” (Jung, 1985, p.13). Como vero psicopompo, “o 

‘spiritus mercurialis’ é o guia e o sedutor dos alquimistas, sua boa 

sorte e sua perdição” (Jung, 1985, p.13). Sendo ponto de partida e de 

chegada, Hermes/Mercúrio é então a personificação seja do self (o 

centro e o todo da psique), seja da sombra. 

A sombra, para Jung, nossas trevas recônditas e indomadas, apesar 

de surgir da personalidade inconsciente, não constitui o seu todo; 

engloba, na realidade, “qualidades e atributos desconhecidos ou 

pouco conhecidos do ego — aspectos que pertencem sobretudo 

à esfera pessoal e que poderiam também ser conscientes” (Jung, 

1987, p.168). E a sombra possui uma função análoga à de mercúrio, 

que é a de confrontar-nos com nosso aspecto mais terrível para, 

através deste baque, como se engolindo batráquios ou “verdades 

amargas” (Jung, 1987, p.167), abrir a ferida que inicia o processo 
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de individuação (Jung, 1987, p.166). A sombra é uma das formas 

que aparece personificada em nossos sonhos, que é dizer que nosso 

inconsciente nos envia pistas codificadas, alegóricas, de como 

atingir seu centro. Ainda assim, não possui sempre um aspecto 

negativo, apenas quando “ignorada e incompreendida” (Jung, 1987, 

p.173) — um pouco malcriada, também como Mercúrio. 

Uma vez que nós, que criamos Deus e por Deus fomos criados, temos o 

bem e o mal projetados na ausência, assim habituamo-nos a projetar 

nos outros a nossa sombra — ou seja, neles enxergar nossas próprias 

manifestações e tendências inconscientes (Jung, 1987, p.172). É assim 

que nasce esta alteridade alterada, inobjetiva, insubjetiva, insutil, 

inútil. O indivíduo dissociado não relaciona-se verdadeiramente com 

ninguém, porque o Outro é real, mas não existe. E a pessoa não existe 

sozinha, ainda que só, da mesma forma que o coletivo não existe sem 

os indivíduos. Na alteridade projétil não há responsáveis, só uma 

burocracia tirânica, na qual, como diria Arendt, “toda a diminuição de 

poder é um convite aberto à violência” (2014, p.91). Que é o contrário 

da violência de nossa sombra, do duelo de nossos opostos, do duende; 

a brutalidade do devorar-ou-ser-devorado surge precisamente no 

ato violento de fatiar a semântica dos contrários. E é por conta disto 

que, ao invés de um mediador unificado que transita entre mundo 

e submundo, ou entre consciência e inconsciência, os guias que 

conduzem-nos ao self na proposta junguiana separaram-se. É na 

tentativa de reencaminhar-nos à semântica dos contrários — ou ao 
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Mercúrio, ou à Fênix que ressuscita do fogo (Jung, 1985, p.206) — que 

os psicopompos possuem forma masculina, na mulher, e feminina, no 

homem; eis o que Jung denominava, respectivamente, animus e anima.

.5 PSICOPOMPOS

Conforme já foi sugerido pelo aspecto trocista e esquivo de nossos 

mediadores anímicos, não vêm sempre da sombra as crises mais 

traiçoeiras que nos acometem; estas, por vezes, são responsabilidade 

da anima e do animus (Jung, 1987, p.177). 

Tais conceitos, derivações latinas da palavra alma, são encontrados 

também na filosofia chinesa através da equivalência dos ideogramas 

hun e po: de acordo com Jung (2013), hun, paralelo a animus, 

significa “‘demônio das nuvens’, alto sopro da alma que pertence 

ao princípio Yang e que portanto é masculino” (p.45); po, paralelo 

a anima, corresponde a demônio/fantasma branco e “pertence ao 

princípio Yin, à alma corporal ctônica e inferior, que é feminina” 

(p.45). Hun e po, após a morte, tornam-se respectivamente “‘schen’, 

‘espírito ou deus que se expande e manifesta’” (p.45), e “‘gui’, 

demônio frequentemente chamado ‘aquele que retorna’ (à terra): 

o fantasma ou espectro” (p.45). Como sempre é preciso atenção 

constante para não emperrarmos no pareamento de feminino 

com demoníaco, inferior. Contudo, Jung reconhece nesta antiga 



117MIL FORMAS, NENHUMA

vertente da filosofia chinesa a constituição de “um elemento do 

mundo exclusivamente masculino” (p.47), que ignora por completo 

a psique e experiência feminina — algo que o psicólogo não pode se 

dar ao luxo de fazer, ele prossegue. Em especial se lembrarmo-nos 

do papel basilar da mulher na criação da psicanálise. Em um nível 

muito primário, podemos apontar o aspecto hermafrodita que há 

em todo organismo com dois grupos de cromossomos derivados de 

seus progenitores (Jung, 1987, p.30), mas são também reconhecidos 

por esta antiga vertente filosófica, na forma de alma-po, os traços 

femininos de dentro do homem, especialmente os associados ao 

caráter emocional e afetivo. A equivalência dita que o mesmo se 

aplica à mulher, com sua alma masculina, e daí Jung empregar 

as versões feminina e masculina do espírito como psicopompo de 

forma invertida em seus invólucros corpóreos. 

De forma mais específica, a anima personifica

todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem 

– os humores e os sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a 

receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade 

à natureza, e, por fim, mas nem por isso menos importante, o 

relacionamento com o inconsciente. Não foi por mero acaso que 

antigamente utilizavam-se sacerdotisas (como Sibila, na Grécia) para 

sondar a vontade divina e estabelecer comunicação com os deuses. 

(Jung, 1987, p.177)
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A anima pode também ser “o depósito de todas as experiências que o 

homem já teve da mulher” (Jung, 2013, p.46), e por estes motivos ela 

vir concebida no formato de mulher dentro dos sonhos, arquétipos e 

visões através dos quais o inconsciente se manifesta. 

Pelo fato de que associa-se à feminilidade uma abertura ao sutil ou 

inexplicável, ou ao um tanto pejorativo irracional, “acredita-se que 

as mulheres são mais capazes de entrar em contato com os espíritos” 

(Jung, 1987, p.177). Entre os Inuítes, por exemplo, uma demonstração 

xamânica cobre o homem com vestes de mulher ou com seios pintados 

para “evidenciar seu interior feminino, que lhes vai permitir entrar 

em contato com o ‘país dos espíritos’ (isto é, com o que chamamos 

inconsciente)” (Jung, 1987, p.177). Ora vejam só, travestidos, como 

Augustine! Ainda que a garota, inversamente, buscasse distanciar-se 

de uma espécie de inconsciência, pela qual era sufocada.

Um relativamente breve parêntese antes de seguirmos para o 

animus: apesar de nos identificarmos profundamente com a 

elaboração junguiana do inconsciente e suas manifestações, há 

nas estereotipagens do que é feminino ou masculino algo bastante 

datado, como é de se esperar. Escolhemos trabalhar sobre os ideais 

de gênero segundo simbologias místico-mitológicas uma vez que 

essas possuem, em suas alegorias, interpretações mais complexas 

e incertas, e portanto maior margem de leitura. Quando Jung 

desenvolve a anima, é possível captar questões autobiográficas, 
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logo mais profundas, nas entrelinhas — há inclusive registros de que 

sua própria anima teria uma forma muito específica, a de uma antiga 

paciente, amante e correspondente chamada Sabina Spielrein (Diu, 

2011, enum). No entanto, havia em seu contexto, como para Freud e 

como já foi explorado aqui, um ideal feminino específico em vigência e 

pouca representação de outras possibilidades, com a constante dúvida 

do que era e do que, afinal, queria uma mulher. O que parece justificar 

nossa impressão de que, apesar de ambos psicopompos junguianos 

encerrarem em si aspectos tanto positivos, quanto negativos para o 

desenvolvimento psíquico (Jung, 1987, p.189), em suas caracterizações 

anímicas ou corporais, a mulher sai sempre um pouco prejudicada.

Portanto, temos que o animus “aparece mais comumente como uma 

convicção secreta ‘sagrada’” (Jung, 1987, p.189), como uma elaboração 

lógica e idealizada, porém obstinada. Ou então como um “‘casulo’ 

dos pensamentos oníricos, dos desejos e julgamentos que definem 

as situações como elas ‘deveriam ser’, afastando a mulher de toda a 

realidade da vida” (Jung, 1987, p.191). Mas o que é real, e real para quem? 

Se ao menos se soubesse! E ainda, quando lemos que na expressão 

demasiado enfática, insistente ou agressiva de uma mulher é possível 

reconhecer, “facilmente, a sua masculinidade encoberta” (Jung, 1987, 

p.189), ou então que o animus, que dispõe de uma natureza quase 

intelectual na mulher, é constituído de “julgamentos de nível inferior, 

ou melhor, de opiniões” (Jung, 2013, p.48), não conseguimos evitar, com 

o perdão do trocadilho, um certo desânimo. 
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Mas não muito, porque, em primeiro lugar, jogamo-nos no abismo por 

vontade própria. Mais importante, porque não só animus representa 

elementos de caráter inferior, mas também sua contraparte 

feminina no homem, e isto porque não podem ser o objetivo final da 

individuação. Em ambos os casos, sua melhor qualidade vem expressa 

na criação de uma ponte entre ego e Si-mesmo, no caso do animus 

“através da atividade criadora” (Jung, 1987, p.193) e, da anima, da 

ligação com o que é imaterial. É na verdade perigoso ser tomado pelo 

psicopompo, ou seja, identificar-se com nossa metade opositora a 

ponto de acreditar que constitui a totalidade: 

Fica-se de fato ‘possuído’ pelo personagem do inconsciente. Só quando 

cessa esse estado de dependência é que se verifica, horrorizado, que 

se fez e disse coisas diametralmente opostas ao que, na verdade, se 

pensa e sente — isto é, que se foi vítima de um fator de alienação 

psíquica. (Jung, 1987, p.193)

Esta alienação, nos homens, viria de forma “irritada, depressiva, 

incerta, insegura e suscetível” (Jung, 1987, p.178) e, nas mulheres, 

como “a brutalidade, a indiferença, a tendência à conversa vazia, às 

idéias silenciosas, obstinadas e más” (Jung, 1987, p.193). Contudo, 

quando cumpre sua função, a anima ajuda o homem a “discernir 

os fatos escondidos em seu inconsciente” (Jung, 1987, p.180), além 

de possibilitar a des-alterização de mulheres de carne e osso e a 

própria sintonia “com os seus valores interiores positivos, abrindo 

assim o caminho a uma penetração interior mais profunda” (Jung, 
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1987, p.180). Em sua etapa mais desenvolvida, o animus “relaciona a 

mente feminina com a evolução espiritual da sua época, tornando-a 

assim mais receptiva a novas idéias criadoras do que o homem” 

(Jung, 1987, p.195). Ou seja, se desmanchamos em impulsos os termos 

homem e mulher — demasiado concretos para descrever seres assim 

abstratos —, temos que, na personalidade masculina, simbolicamente 

mais extrovertida, protuberante, por assim dizer, a anima guia o 

caminho para dentro; na feminina, simbolicamente introvertida ou 

absorvente, o animus pavimenta uma estrada para fora. 

Os estados mais elevados, mais universais e suprapessoais dos 

impulsos feminino e masculino podem ser chamados, nesta ordem, 

também de eros e logos; diz Jung: “eros é entrelaçamento e logos, o 

conhecimento diferenciador, a clara luz. Eros é relacionamento. 

Logos é discriminação e desapego” (2013, p.48). Amor e linguagem, 

portanto, os dois extremos mais luminosos da oposição. Epa, mas o 

texto segue: “por isso, o logos inferior da mulher manifesta-se como 

algo que não se relaciona com coisa alguma, como um preconceito 

inacessível ou como uma opinião irritante, que nada tem a ver com a 

natureza essencial do objeto”. Quando lemos tal passagem, apesar do 

“irritante” parecer mirar um alvo específico, chegamos a uma questão 

crucial em nosso trabalho que, francamente, pegou-nos de surpresa. 

Primeiramente, o animus, no estágio menos desenvolvido, é um 

“logos primitivo, uma caricatura do espírito diferenciado do homem” 
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(Jung, 2013, p.48), com a recíproca também verdadeira para seu par. 

O que na prática significa que “o animus da mulher consiste de uma 

multiplicidade de opiniões preconcebidas e assim é menos suscetível 

de personificar-se numa figura; geralmente ele se manifesta num 

grupo ou numa multidão” (p.48). Ademais, é muito difícil contradizer 

suas opiniões, dado que são acertadas, ou baseadas em fatos reais, mas 

frequentemente vêm encobertas por um ar calunioso; são opiniões 

razoáveis, mas “fora de propósito” (Jung, 1987, p.189). Ora, obstinação, 

teimosia, não são adjetivos tão bem aplicados àqueles médicos 

hipócritas, com suas boas teorias que não impedem algo de existir, 

com seus hábitos clericais e costumes de Criador? Ademais, um sem 

fim de ideais preconceituosos que manifestam-se e dissipam-se no 

gregário, ideais marcados por um pavor mortificante do desconhecido 

que está adiante, ou de um desconhecido diante de si, não são estas 

aflições retumbantes pelas mídias sociais e tão exploradas por certos 

potentados com costumes de Criador e hábitos de milícia? 

Se iniciamos este trabalho, ainda outro “trabalho de gênero”, movidas 

pela indignação de um quotidiano ainda tão difícil de digerir quando 

sob a cobertura de uma alcunha, uma substância corpórea ou sequer a 

identificação com o gênero feminino, se partimos em busca de origens 

para o descaso com este gênero e símbolo, ou para o enlouquecimento 

e maus-tratos de mulheres a nível intercontinental, não surpreende-

nos tanto a extensão temporal de seu manejo como inconveniência ou 

receptáculo venenoso. Apesar da contínua prevalência patriarcal, tão 
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evidente, banal, apesar da mulher demonizada, alterizada, comprimida, 

etc., surpreende-nos muito mais um paralelo possível que emerge desta 

pesquisa: estabelecemos que nós, enquanto sociedade, rebentamos 

da barriga terrosa do mundo e dela nos separamos, inflando nossa 

parcela consciente em prol da coragem logística necessária para 

sobreviver à ameaça, literal ou figurativa, da morte; simultaneamente, 

como consequência, subjugamos o aspecto inconsciente, obscuro e 

inegavelmente feminino de nossa vida. Não será possível então, pela 

semântica dos contrários, que tal hipermasculinidade apareça, mais 

do que enquanto causa, como uma compensação do inconsciente 

feminino recalcado a um nível supraindividual? 

Conforme diz o cientista Antônio Nobre em entrevista, “ninguém 

vai negar o valor e a grandiosidade que conseguimos atingir com a 

tecnologia e o desenvolvimento do cérebro esquerdo, que é o pensamento 

abstrato” (2017, enum). Ainda assim, ele prossegue para nos chamar à 

atenção o grande risco de colocarmos esta capacidade lógica, cognitiva, 

“da consciência diurna”, acima do resto do corpo: “isto significa também 

abandonar o feminino”. Contudo, queremos dizer que esta razão 

hipertrofiada, macrocéfala, que aparece como única possibilidade — 

uma contra todos —, que culmina no pensamento científico absoluto e 

na geração de patologias pela medicina (afinal, não existe doença fora 

do diagnóstico), que parecia-nos tão masculina, é, talvez, fruto de um 

animus desequilibrado. Ou seja: o que gera uma lógica tirânica, sem 

abertura para discussões, seria uma alienação do inconsciente de nossa 
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feminilidade coletiva, e não o oposto. Queremos dizer que a espécie 

humana como um corpo único, por ter sua feminilidade apodrecida, 

gera um animus despótico, de racionalismo míope e insidioso. Não 

seria exatamente o homem que oprime — pois não existe O Homem, 

não existe A Mulher —, mas a feminilidade, a obscuridade, a inferiora, 

a que está embaixo, que quando reprimida, quando recalcada, quando 

ignorada, quando fatiada, quando comprimida, retorna terrível, como 

uma mola, como uma bomba atômica, como um fantasma, como um 

dragão, como uma fênix. Pois só o que pode fazer é ressurgir, vir à tona. 

E de fato vem:

Do mesmo modo que uma tirania da verdade e da ciência seria 

capaz de conferir valor à mentira, da mesma forma uma tirania da 

sabedoria poderia fazer germinar um novo gênero de nobreza de 

alma. Ser nobre — seria talvez então ser louco. (Nietzsche, 2008, p.55)

Sim, é preciso enlouquecer. É preciso explodir, sofrer esse animus 

descontrolado — viver não é preciso, errare humanum est, como se diz 

pelos ditados. E tão somente na imprecisão do confronto com a sombra 

e com o psicopompo que podemos rumar ao centro de Si-mesmos e, 

simultaneamente, à totalidade de tudo e de todos (a qual, se não me 

engano, almejamos com certa unanimidade). Entretanto havemos de 

não ceder à tentação de, como resposta, subjugar nosso oposto — ainda 

que, como uma vara puxada, às vezes leve tempo até retornar-se ao 

centro, e a loucura tem também destas coisas. Pois “a mulher é tanto 

mais feminina quanto mais deseja ser outra coisa” (Kehl, 2016, p.173), 
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e o mesmo se dá com o homem, ou com quem existe no meio e além 

destes. Mas ao criarmos ameaças que nos fogem ao controle, rendendo 

nosso mundo dissociado, “como se fora uma pessoa neurótica” (Jung, 

1987, p.85), será necessário que paremos e voltemo-nos para o sentido 

oposto, de onde viemos, que é também para onde vamos. Pode ser que 

o Eterno feminino de Goethe, que abre nosso capítulo, nos puxe para 

cima, porque só o feminino, inferior, nos eleva à evolução espiritual 

de nossa época; contudo, na eterna semântica dos contrários, é 

o masculino, superior e volátil, que concretiza, que manifesta 

fisicamente, logisticamente, a rota de terra, o terra-a-terra. Só será 

possível nos recompormos quando houver, no indivíduo dual, como no 

corpo do mundo, o casamento entre os opostos. O casamento místico, 

sagrado, a união dos deuses — hieros gamos. Só será possível nos 

reencontrarmos, redimirmos, através do louco amor dos paradoxos: o 

arcano da união — Mysterium Coniunctionis.
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4 LOUCAMOR
It is said: Woman dissolves man, and he makes her solid. 
That is: The spirit dissolves the body and makes it soft, and 
the body fixes the spirit. (Roob, 2001, p.439) 

.0 MYSTERIUM CONIUNCTIONIS

De acordo, a solução está na coagulação, no equilíbrio ativo do casamento dos opostos. 

A teoria é boa, e no entanto… como é que se alcança isto? Avancemos, avancemos, de 

passo firme na terra fofa. Como o que está implícito no Louco, no alquimista e em outros 

iniciados, será melhor partir do início. Começa Jung:

Chegamos aqui a um aspecto da iniciação que, a bem dizer, apresenta o homem à mulher 

e a mulher ao homem, de maneira a corrigir qualquer oposição originalmente existente 

entre os sexos. O saber do homem (logos) encontra então a relação da mulher (eros) e 

sua união é representada no rito simbólico do casamento religioso, que esteve sempre no 

âmago da iniciação desde a sua origem, nos antigos cultos dos mistérios. Mas isto não é 

facilmente compreendido pelo homem de hoje, e quase sempre é necessário haver uma 
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crise na vida de uma pessoa para que ela possa perceber isto. (1987, p.132)

A crise, como vimos, surge na primeira etapa do rito iniciático, o que, por sua vez, alegoriza 

o início da individuação. Portanto, se comparamos uma sociedade a um corpo individual, 

e se identificamos nas suas tormentas o desbalanço de um animus soterrado, podemos 

vislumbrar o início de um trajeto, ao invés de um final dos tempos apocalíptico. De 

qualquer forma, uma vez que toda vida possui seu caráter cíclico, destruição e construção 

são sempre elementos que puxam um ao outro quando invocados. Ou, diríamos, estão 

sempre unidos como os dicotômicos opostos sintetizados no masculino e feminino. 

Mysterium Coniunctionis é como Jung endereça a misteriosa coniunctio (conjunção, 

união), o perfeito equilíbrio como resposta à problemática dos opostos que encontra-se 

tanto em manuscritos alquímicos quanto nos mitos de culturas e períodos diferentes. 

Essa união, já que sagrada, é também paradoxal na miríade de questões ambíguas e 

problemáticas que suscita, podendo os opostos ainda se confrontar enquanto inimigos 

ou amantes (Jung, 1985, p.1). A coniunctio, por exemplo, assim como Mercúrio — aliás, 

também às vezes representada por Mercúrio, encontra-se tanto no começo do processo 

quanto como seu objetivo final, ou ainda compondo cada uma das etapas. O que 

consolida a contradição, pois como já foi explorado, separação, e não união, é o que 

encontra-se no início. 

Uma pista de como processar o paradoxo está no processo alquímico, que costuma 

ser resumido em quatro etapas (como o grande ataque histérico!), com quatro cores 

correspondentes e em cada um dos quais dissolve-se e coagula-se a matéria — ou seja, 

separa-se e une-se. Primeiramente há a melanosis, ou nigredo, o enegrecimento; em 

seguida, a leukosis, ou abluptio, ou embranquecimento; então, a xanthosis, ou citrinitas, 
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ou amarelecimento; por fim, iosis, ou a rubedo, ou enrubescimento. O aspecto quaternal 

alude, para além dos simbolismos já explorados, aos quatro elementos da natureza (terra, 

ar, fogo, água) e aos quatro “humores” (quente, frio, seco, úmido), que possuíam neste 

período um grande protagonismo filosófico. Pensamos também nos fluidos e sólidos 

do corpo humano, assim como nas matizes que compõem nossa tez. Por vezes a etapa 

amarela cai, restando as outras três principais, e em outros casos resta apenas o branco 

e o vermelho como as cores-síntese da arte espagírica (Jung, 1994, pp.240-244). Mas o 

essencial do processo pode ser compreendido da seguinte maneira: em continuidade à 

separação e união coincidentes, há a “morte do produto da união” (Jung, 1994, p.244) 

e o subsequente escurecimento da matéria — pensemos num fruto, numa banana 

apodrecida. Desta etapa, a lavagem, o batismo, refina e liberta sua essência da morte, 

ou ressuscita sua alma em direção ao sagrado — pensemos nos fungos esbranquiçados 

que nascem da banana. Nesse estágio muitos alquimistas consideravam o processo findo, 

pois “pode dar-se finalmente que as múltiplas cores (omnes colores) — a ‘cauda pavonis’ 

(cauda do pavão) — conduzam à cor branca e una, que contém todas as cores” (Jung, 

1994, p.244). Não temos certeza se era deliberado, mas interessante de toda maneira que 

seja utilizado como base o branco prismático da cor-luz, que resulta da união de todas as 

outras, pois o que se almeja é a iluminação do estado pleno. 

Esta etapa do branco, ou a aurora, corresponde à Lua de prata, e traz junto de si o negro. 

O Sol convocado vem com equivalência tanto ao amarelo quanto ao vermelho, e é na 

alternância das energias masculina e feminina, portanto, que “o branco e o vermelho 

— Rainha e Rei — podem então celebrar suas ‘nuptiae chymicae’ (núpcias químicas)” 

(Jung, 1994, p.244). Como já vimos, as duas cores apareciam, tal qual presságio, nos 

diferentes estados do mercúrio, ao que este transformava-se em alegoria enquanto 

“água compósita”. Rei vermelho e Rainha branca, cônjuges e irmãos, são Sol e Lua, mas 

também fogo e água, que surgem na forma de metal líquido. E essa água composta, 

filosofal, surge da pedra filosofal ao mesmo tempo que a produz como filha (Jung, 1994, 

p.244-247). É, como pode perceber-se, uma enorme confusão e algo difícil de elaborar, 

pois um elemento frequentemente tem dois significados opostos, para além de conjurar 

seu oposto, que em si já veicula pelo menos outros dois, e assim sucessivamente. Não é de 
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surpreender a quantidade de material que tenha produzido o médico suíço na tentativa 

de esmiuçar estes signos1. 

Outro conflito vem pelas implicações práticas do matrimônio, desde os desafios 

corriqueiros de conviver-se a dois, aos diversos níveis de violência gerados pelo 

casamento da família com a Igreja, da Igreja com o Estado ou da mulher com o lar, 

passando por fim pelas impossíveis imposições para um modelo de casal que “masculino 

x feminino” sugere quando levado ao pé da letra. Curiosamente, parte do ônus que 

carrega o casamento enquanto instituição pode surgir de seu forte teor simbólico: Jung 

relata a constante recorrência, nos sonhos de seus pacientes, do motivo do casamento 

religioso agregado ao do sacrifício. Ora, “o casamento pode ser considerado um rito de 

iniciação no qual o homem e a mulher devem submeter-se um ao outro” (1987, p.134), o 

que traduz-se na entrega das energias feminina e masculina uma à outra. No entanto, 

o matrimônio é e sempre foi um rito de aspecto matriarcal, feminino — justamente por 

indicar a entrega e a recepção, ambas atividades passivas, passionais —, ainda que o 

homem por vezes compense

sua submissão ‘raptando’ a noiva — como fazem os Dyaks da Malásia e de Bornéus (…). 

Uma reminiscência desta prática é o costume, que hoje ainda existe, de o noivo carregar 

a noiva para atravessar a soleira do seu novo lar”. (p.134)

A necessidade de compensação da masculinidade vem pela Mãe Terrível que subjaz 

ao rito, sempre em risco de emergir e tomar de volta a vida que lhe pertence, ou sua 

potência, ou, numa visão freudiana, sua feliz falicidade — um dos pacientes sonhara com 

estar apaixonado, mas relutante em casar-se por receio “que o casamento se tornasse 

uma espécie de prisão dirigida por uma vigorosa imagem materna” (p.134). Para Jung, ao 

homem que consegue submeter-se ao simbolismo desse Arcano, o casamento representa 

uma importante descoberta: a “bem vinda e mesmo necessária (…) descoberta do 

componente feminino na psique masculina” (p.136). 

1 Para além de Psicologia e Alquimia e Estudos Alquímicos, dedicados exclusivamente à alquimia, só o livro 

Mysterium Coniunctionis vem dividido, na obra completa de C.G. Jung, em três volumes.
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Contudo, não só o homem corre o risco de ser tomado pela Mãe Terrível: no sonho de 

outra paciente, que tivera sua carreira frustrada por um casamento de curta duração, 

ela oferecia com resistência o dedo direito para ser envolvido por um anel de noivado; o 

médico analisou-o da seguinte maneira: a paciente 

pressupusera, erradamente, que era sua total identidade consciente (isto é, seu lado 

direito) que devia colocar a serviço do homem. Na verdade, o casamento exigia apenas 

que compartilhasse com o homem aquela porção subliminar e natural dela mesma (isto 

é, seu lado esquerdo) em que o princípio de união teria uma significação simbólica, e não 

um sentido literal e absoluto. Seu medo era o da mulher que teme perder a personalidade 

num casamento de caráter patriarcal, a que resistia, com toda a razão. (p.136) 

Jung identificava a passagem de jovens mulheres pelos “ritos masculinos de herói” 

(p.137) em função da necessidade de formação de uma personalidade própria — afinal, 

separar é viver. Havia, no entanto, algo monstruoso que emergia em certa altura de 

suas vidas, como o vaso de Satanás, que parecia querer devorá-las, mas cujo objetivo era 

“torná-las mulher, e não imitações de homem” (p.137). Tinham por tendência recalcar 

estes “antigos conteúdos”, uma vez que ameaçariam suas “mais recentes prerrogativas: 

a emancipação e a igualdade de relacionamento de competição com os homens” (p.137). 

Poderíamos argumentar acerca dessa igualdade, mas fica para outra ocasião. 

Há mais uma faceta do casamento ritual de útil menção, que corresponde às Núpcias 

de Morte: se o homem simbolicamente rapta a mulher, o tema da dama raptada ou 

exposta ao monstro, ao dragão, alude à perda da virgindade, pois coniunctio é também 

a união carnal da matéria através do coito. De acordo com Erich Neumann (1995), “do 

ponto de vista do mundo matriarcal, todo casamento é um rapto da Core, a flor virginal, 

consumado por Hades, o lado simbólico masculino, terreno, do macho hostil e violador” 

(p.53). Ora, o véu que cobre a virgem, como seu fino lacre de carne, atesta à sua qualidade 

imaculada, mas encobre também seu desejo, seus mistérios. Ao mesmo tempo, vela a 

morte de sua inocência, como a queda do paraíso. O “casamento, como as núpcias de 

morte, é um arquétipo central dos mistérios femininos” (p.53). Desta forma, não basta 

olhar apenas ao homem como elemento hostil; não basta “interpretar o crime das 

Danaides que — todas menos uma — mataram seus maridos na noite de núpcias, como 
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a resistência do feminino ao casamento e como a dominação patriarcal do masculino” 

(p.53). Porque ainda que o casamento seja também um mistério de morte, “a aproximação 

do masculino significa, em todos os casos, separação” (p.53). De fato, explora Kehl, desde 

a tenra infância que “meninos e meninas identificam-se com traços da figura paterna 

para evitar a ameaçadora fusão com a mãe, até então uma figura fálica e poderosa” (Kehl, 

2016, p.185). Ou seja, como já evidenciado nas quatro etapas da coniunctio, é necessário 

tanto às mulheres quanto aos homens sacrificar sua inocência indistinta através da 

primeira tomada de consciência. Tomar, possuir, romper o lacre: o primeiro ato sexual 

dos opostos, enquanto símbolo, é uma pequena morte.

A primeira violência da coniunctio é a fundição com outro. Uma pessoa não apenas 

corre o risco de perder-se em outro, como perde-se de fato, e desta forma está morta. 

Diz a profecia: “o absconditus sponsus adentra o corpo da mulher e conecta-se com a 

abscondita sponsa. Isto é verdadeiro também no sentido oposto do processo, assim 

que dois espíritos derretem-se juntos e são intercambiados constantemente entre 

corpo e corpo”2 (Jung apud Waite, 1985, p.20). O outro, além de um corpo em oposição 

(independente da orientação sexual que orienta o ato sexual, pois falamos, como sempre, 

de simbolismos), é incontrolável e sempre, por mais familiar, um campo desconhecido. 

“Neste estado indistinguível que surge pode-se praticamente ser dito que o macho, com 

a fêmea, não é macho nem fêmea, ou ao menos que são ambos, ou nenhum”3 (Jung apud 

Waite, 1985, p.20). Ora, “é verdade que foi [Freud] quem nos alertou para o fato de que não 

existe alguém que seja, desde a origem, homem ou mulher” (Kehl, 2016, p.153), mas no 

coito, onde não há origem nem destino, as barreiras dissolvem-se por completo. Há, em 

hieros gamos, a ativação mística através do orgasmo. Há fricção que faz fogo e umidade 

abundante. Há um coro místico e luz quente, que derrama-se, como mel. Há grande júbilo 

e otimismo, um deixar-se transbordar, mas também algo alienante. Há um que entra, 

2 “The absconditus sponsus enters into the body of the woman and is joined with the abscondita sponsa. This is 

true also on the reverse side of the process, so that two spirits are melted together and are interchanged constantly 

between body and body”.

3 “In that indistinguishable state which arises it may be said almost, that the male is with the female neither 

male or female, at least they are both or either”.
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outro que toma, ou um que toma, outro que recebe, ou dá, ou perde. A conjunção faz um 

ser andrógino, sagrado e monstruoso, de duas metades. E enquanto ato transcendental, 

requer cuidado, pois sua ausência, tanto quanto presença, acarretam coisas demais. “O 

sexo indica não só a dualidade do ser, como também a sua bipolaridade e sua tensão 

interna” (Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.607).

Pois ainda o sexo, domínio de culpa e sustos, é também violência bruta na medida em 

que viola corpo, consenso, confiança, coragem e nobreza de espírito. Abusa dos bons 

modos, e desta forma liberta, mas também da recusa, aprisionando. Como o possuir de 

Nietzsche, que domina a morte, mas desgraça o amor. Ora, transar é uma ferramenta, 

uma poderosa ferramenta de comigo-ninguém-pode. É um ferimento, um trauma, 

um torpor: tesão temível, terrível, terroso, terreno. É uma ferramenta de manejo, 

manipulação do sexo, manutenção do desejo (mão, tensão, ensejo). Sexo cansa. Vicia, 

possui, ultrapassa-nos. Ser consumida — possível não ser fruto? Sexo cansa, aquele 

sexo fantasma, possuído. Íncubos que furam ventres com a idiotice deformada do gozo 

na cara. Sexo saturado, excesso: sexo cansa, sexo de cinzas e culpa. Sexo é então fissura 

— tanto obsessão quanto talho. 

O “amplexo mortal” (Jung, 1985, p.33) do trauma de um estupro que possui e repossui 

a histérica é tão emblematicamente expresso por Augustine por um sapo preso 

na garganta. Não por acaso, o tema da mulher esmagada pela constrição do dragão 

masculino, o draco frigidus, aparece ilustrado em um manuscrito alquímico, no qual 

vemos também o momento 

em que se coloca um sapo junto ao seio da mulher para que, aleitando ela o sapo, venha ela 

a morrer, ao passo que o sapo cresça. O sapo é um animal frio e úmido como o dragão. Ele 

‘esvazia’ a mulher, como se a lua se derramasse no sol. (Jung, 1985, p.33)

Luna e Sol, a Rainha branca e o Rei vermelho, indicam que nesta morte está o primeiro 

passo da opus alquímica — a mortificatio. Segundo teria escrito o próprio Hermes 

Trismegisto, o dragão, que é mercúrio, só morre quando abatido por Sol e Luna, seus 

irmãos, de uma só vez (fig.4). Por consequência, “também é dito que o dragão não morre 

sem seu irmão e irmã” (Roob apud Rosarium philosophorum, 2001, p.438). 
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Se o início possui este teor suicida, a meta final de um ser unificado e muito vivo, com 

uma personificação superior masculina — o sábio, o guardião, o espírito da natureza, 

etc — e outra feminina — “uma sacerdotisa, uma feiticeira, uma mãe-terra, ou uma 

deusa da natureza ou do amor” (Jung, 1987, p.196) —, apresenta também, como a sombra 

e os psicopompos, seu lado abstruso. O self, que quando alcançado através da genuína 

jornada pessoal “manifesta-se como um ser humano gigantesco e simbólico que envolve 

e contém o cosmos inteiro” (Jung, 1987, p.200), possui quando abordado artificiosamente 

proporcionais riscos de possessão. Inclusive 

o lado sombrio e obscuro do self representa um grande perigo, precisamente porque ele 

é a maior força da psique. Pode levar as pessoas a “tecer” fantasias megalomaníacas ou 

outras ilusões capazes de envolvê-las e “possuí-las”. Uma pessoa que se encontre neste 

estado poderá pensar com crescente excitação ter aprendido e resolvido, por exemplo, os 

grandes enigmas cósmicos; perde, portanto, todo o contato com a realidade. (Jung, 1987, 

p.216)

Nesta ocasião específica a palavra realidade, que com alguma insolência desdenhamos 

desde o início da pesquisa, nos aponta algo fundamental. A saber, acreditamos que seria 

esta também a faceta da Loucura que conhecemos e identificamos como tal, que nos 

paralisa num susto terrível e sobe pela coluna como uma garra afiada, que é, ainda que 

irresistível, irredimível e irremediável. Aquela Loucura dos loucos que desconectam-se 

do resto da gente, dos bichos e das plantas, das frutas e das pedras e dos objetos e dos sons 

— conjunto que pode também ser percebido como alguma forma de realidade — ao serem 

possuídos pelo Si-mesmo, no que poderíamos também chamar de ensimesmamento. 

Um confinamento em Si, que não é o Si unificado, coletivo e central, mas o Si como 

prisão e poço sem fundo, como buraco negro que tudo devora e dessignifica, desunifica, 

desertifica. Que tudo trai e destrói ao roubar a fagulha sagrada do mistério, o sopro de 

vida. Soa familiar? 

Pois sim, o self alquímico, ou o lapis philosophorum, que era também denominado filius 

philosophorum, que era também o equivalente de Cristo (Jung, 1985, p.XIII), possui seu 

aspecto mais luminoso no casamento do indivíduo com seu caráter paradoxal, universal, 

onipresente. No entanto, quando possui a pessoa em sua obscuridade, o matar e morrer 
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fig. 4   Dragão Mercurial derrotado por Sol e Luna ao mesmo tempo. Aurora Consurgens,  

                Século XVI. (Roob, 2001, p.221)
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conjurado pela coniunctio nos leva novamente, eternamente, à Mãe Terrível, à mãe que 

retorna, que nos devora e defeca. Desta forma, se buscamos qualquer resolubilidade na 

Loucura, se faz necessário primeiro que encontremos algum meio por onde seja possível 

redimir aquela mãe enquanto ausência voraz. 

.1 A REDENÇÃO DA LOUCURA: SACRIFÍCIO DA MÃE

O rosto da minha mãe vinha-me à ideia flutuando como uma lua pálida e 
acusadora, durante a sua última visita à clínica após o aniversário dos meus 
vinte anos. Uma filha numa clínica para doentes mentais! Apesar de tudo, ela 
decidira perdoar-me. 

“Reiniciaremos tudo do ponto em que ficámos, Esther”, dissera, com um sorriso 
doce, de mártir. “Procederemos como se tudo tivesse sido apenas um sonho 
mau”. (Plath, 2016, p.220)

Segundo Jung, “no decorrer do desenvolvimento da consciência individual, a figura do 

herói é o meio simbólico através do qual o ego emergente vence a inércia do inconsciente” 

(1987, p.118), inércia simbolizada pela inocência da infância e pela proteção materna 

absoluta. A parábola do herói envolve a derrota de um monstro, comumente o dragão, 

que representa a tendência de regressar a estágios inferiores e já superados, como este 

período infantil guardado, mas também regido pelo desejo da titânica Outra materna. Se 

para grande parte das pessoas a sombra permanece inconsciente, ao herói é necessário 

reconhecê-la para confrontá-la em combate (p.120). Esta é uma das manifestações 

arquetípicas do rito de iniciação através da morte, na qual o herói representa o caráter 

separativo e masculino e a criatura morta, é claro, apresenta o perigo cheio de dentes da 

mãe monstruosa. Essa separação, como vimos, é imprescindível como ocorrência e 

comumente associada ao processo de formação do ego, no final da adolescência. É nesta 

fase que o homem expressa os princípios idealistas de sua vida, sentindo a força que 

exercem para transformá-lo e mudar-lhe o relacionamento com as outras pessoas. 

(Jung, 1987, p. 121)
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A partir de então “o ‘elemento feminino’ não aparece mais nos sonhos como um dragão, 

mas sim como uma mulher; e, de igual modo, o lado ‘sombra’ da personalidade toma 

uma forma menos ameaçadora” (Jung, 1987, p. 126). O heróico e herético matar a mãe, 

sabe-se desde Freud, é nossa separação do corpo do mundo. Ao mesmo tempo, conforme 

já elaborado, a Mãe Terrível transferida à mulher literal acaba, em sua atuação perfeita, 

virando dragão, virando histérica, virando mesas, virando copos, virando-se do avesso. E 

não só: de forma equivalente, “o ego pode ser exaltado até sentir-se com atributos divinos, 

mas este abuso acaba por levá-lo ao desastre (é este o sentido da história de ícaro (…))” 

(p. 121). O que indica também “uma necessidade psicológica de envolver um princípio 

feminino como complemento de toda esta atividade excessivamente masculina” (p.123).

Uma maneira de redimir esta mãe, que deve inevitavelmente ser morta, é lembrar dos 

dois personagens que agem na história; um na ação de matar, uma na de morrer. De fato, 

“a manifestação do ego não precisa ser simbolizada por um combate: pode sê-lo por um 

sacrifício” (Jung, 1987, p.120), e é precisamente esta passagem ativa da passividade à paixão 

sacrificial o poderoso aspecto que converte a Mãe Terrível em Grande Mãe. Porque a primeira 

separação real é, convenhamos, sofrida: é-se parida, é-se dada à luz. Uma vez disseram-

me como despedida chistosa: “o parto é duro, mas eu devo partir” — o primeiro sacrifício 

materno vem, no esvaziamento do útero, pela dor do parto, ou de apartar-se da cria. Para os 

alquimistas, na prática da solutio — ou seja, na transformação de um sólido em líquido —, 

a água composta, a prima materia, representava um espaço uterino no qual se era possível 

renascer. Tão logo o vaso hermético, onde acontece a opus, não é mero instrumento: possui, 

com seu formato esférico, de ovo, de útero, de globo terrestre, de esféra psíquica, relações 

privilegiadas tanto com a matéria-prima quanto com o filius que nele é gerado. É um vas 

mirabile, vaso milagroso e único, mas tampouco é só vaso: é mais símbolo alquímico, a água 

permanente (Mercurius) e também seu oposto, o fogo (Jung, 1994, p.248). Diz uma receita 

alquímica: “dissolve então o sol e luna em nossa água solvente, que é familiar e amigável, 

cuja natureza mais se aproxima deles, como se fosse um útero, uma mãe, uma matriz, o 

princípio e o fim de sua vida” (Edinger apud Waite, 1990, p.68). 
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O vaso enquanto mãe de um recomeço, então, nos possibilita subverter a Femina Vas 

Sathane: não mais útero viajante, não mais vaso de Satanás; agora, vaso de Mercúrio, 

com suas duas faces, com suas múltiplas cores, com suas mil formas em uma e nenhuma. 

Simultaneamente, vemos em O Homem e Seus Símbolos (Jung, 1987) uma pequena figura 

com o Jardim do Éden representado de forma circular, um “jardim murado (lembrando 

um útero) e mostrando a expulsão de Adão e Eva” (p.86), o que nos induz à bastante 

evidente interpretação do pecado original de Eva, a ruptura com o estado de graça em 

nome do conhecimento, a maçã proibida, como o ato de expulsar um bebê do ventre. 

Eva é, nessa instância, a própria Mãe Terrível com seu primeiro talho traumático, mas 

ao mesmo tempo a Grande Mãe, por nos dar o futuro como grande presente. E enquanto 

o fruto de seu ventre seja um ser hermafrodita, mas já dissociado nos dois primeiros 

humanos, vemos nesta ação de Eva enquanto mãe o próprio mito do herói: a faceta 

masculina, que mata e destrói, e a feminina, mártir, que se deixa ser morta por amor. 

Não basta ao mito materno morrer e nem suicidar-se, como tantas Bovarys e Plaths; 

tem de fazer-se monstruoso para poder ser superado por sua cria, um sacrifício em 

nome do amor. Se o lado masculino é o primeiro que aflora na personalidade com seu 

discernimento e separação, o feminino nos surge depois e numa morte ativa, através do 

amor. O amor, amar: amar é a eterna feminina. 

Aproximamo-nos, enfim, do fim do trabalho. Nós, que somos tanto mais femininas 

quanto mais já desejamos ter sido outra coisa, que agora nos entregamos à nossa 

desengonçada loucura, que viemos do sujeito neurótico como membro desconfiado. 

Nós, loucas por opção, vocação e necessidade. Nós, que precisamos do feminino, que o 

envolvemos qual jiboia-constritora e que por ele somos esvaziadas, como se um sapo 

sorvedor de leite, temos buscado para ele um destino melhor — o proverbial futuro 

melhor que a imigrante busca ao dissociar-se dos entes, dissidente. Nós nos tentamos 

salvar através dele, atravessando-o, e salvá-lo por via de um corpo que é nosso. Então nós, 

como dizia, começamos o trabalho pela desconfiança de que somos — eu, plural — louca. 

Nos perguntávamos se era possível redimir a Loucura, redimindo a mim no processo. 

Mapeamos, ao longo das páginas, a busca de um Si-mesmo, ou melhor, de mim mesma, 
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de quem sou, que frequentemente não sei se existe. Ainda em outras ocasiões, sei que 

existe, mas desconfio não dever. Será que posso existir? Se ao menos se soubesse… 

Para finalizarmos a pesquisa, será proveitoso utilizar como última parábola um mito 

que descreve e resume inteiramente o processo traçado nestas páginas, endereçando 

ainda, mais que a possibilidade, a forma pela qual podemos redimir esta feminilidade 

patológica sem lhe destruir a identidade. Nomeadamente, o mito de Amor e Psiquê. 

.2 A REDENÇÃO DA LOUCURA: LOUCAMOR

Já foi dito que “a mulher é o futuro do homem” (Chevalier & Gheerbrant, 1982, p.318). 

Mas, pensando bem, não exatamente a mulher: talvez a mulher enquanto eterna 

feminina, enquanto “nome próprio do amor, como a grande força cósmica” (Chevalier & 

Gheerbrant, 1982, p.318), e isso porque 

as mulheres se encarregam, frequentemente, de levar o amor um pouquinho além dos 

limites estabelecidos pelo falo; elas são portadoras de certa desmedida, de um saber que 

informa que, diante de certos prazeres, a dor pode valer a pena — o que não equivale em 

absoluto a dizer que a dor seja condição de prazer, mas a sustentar seu prazer apesar dos 

riscos da dor. (Kehl, 2016, p.220)

Num paradoxo adequado, no mito de Amor e Psiquê, Amor é homem e Psiquê, mulher. 

De certa forma, poderíamos traçar um paralelo com o eros feminino, que aqui viria em 

forma masculina, e com o logos masculino, aqui feminino. Mas psique — palavra grega 

para alma — designa na psicologia a esfera completa da mente humana, e neste conto, 

que investigaremos utilizando como base o livro Amor e Psiquê: Uma Interpretação 

Psicológica do Conto de Apuleio, de Erich Neumann (1995), fica claro o motivo. 

Comecemos por um apanhado do mito, que desenvolve a jornada da alma em direção 

à transcendência do amor. A história narra o trajeto de Psiquê, uma jovem princesa 

mortal que, em função de sua descomunal beleza, passa a ser adorada como se 
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reencarnasse a suprema Afrodite. Tão logo a deusa, enfurecida pela atenção que lhe fora 

involuntariamente roubada pela mortal, delega a seu filho Eros, o Cupido, uma punição. 

Eros deveria fazê-la cair de amores por um monstro viperino e terrível, que a castigaria 

por toda a eternidade. No entanto, acaba ele próprio arrebatado pela jovem Psiquê e a 

sequestra como noiva, começando uma vida conjunta em um suntuoso castelo isolado. 

Apesar de Psiquê ser proibida pelo noivo de vê-lo (talvez por medo que a mãe descubra, ou 

por orgulho), acaba por apaixonar-se também, e os jovens levam uma vida paradisíaca, 

que culmina no anúncio de um filho que está por vir. Mas Psiquê sente-se enclausurada, 

pois para além de seu amor no escuro, no castelo só existem vozes, o casal nunca sai e 

tampouco recebe visitas.

Neste ponto da história, as irmãs de Psiquê, invejosas de sua paixão e fortuna, convencem-

na de estar de fato casada com um monstro e que deverá matá-lo. A jovem, muito curiosa, 

é persuadida mas entra em conflito, pois ama o marido, apesar de odiar o monstro — o 

segredo. Decidida a matá-lo, armada com uma adaga e a luz diferenciadora do lampião, 

Psiquê descobre ser seu marido o próprio Amor e, horrorizada, dominada pelo remorso e 

pela insuportável beleza diante de si, só poderá encontrar consolo no suicídio. Contudo, 

em sua tentativa fere-se com a flecha de Cupido, apaixonando-se ainda mais, e derruba 

o óleo fervente no peito do próprio deus do fogo, que é desperto pela dor. Duplamente 

ferido pelo óleo e pela traição de Psiquê, Amor foge e a abandona solitária.

Psiquê agora é perseguida por Afrodite, que descobre a desobediência do filho quando 

este, com o peito em carne-viva, refugia-se em seu lar; ainda assim a jovem vaga, 

incessantemente, aos prantos, desconsolada, em busca do amado. Tenta matar-se mais de 

uma vez, sendo porém repetidamente resgatada pelas entidades naturais, e ultimamente 

aconselhada pelo sábio Pã a revelar seus sentimentos a Amor. Decide entregar-se à 

furiosa Vênus, que a castiga e tortura, mas acaba por oferecer um acordo: Psiquê poderá 

encontrar-se com seu filho caso consiga superar quatro desafios impossíveis. Em cada 

um desses a moça é assistida por seres que ora simpatizam com sua causa, ora temem 

as flechas irreversíveis de Eros. Psiquê torna-se cada vez mais confiante e fortalece-



143MIL FORMAS, NENHUMA

se com a perspectiva de encontrar o amado; porém, no último desafio, a moça comete 

uma falta, e por sua contravenção é tomada por uma paralisia de morte que a domina, 

derrubando-a rígida no chão. Neste momento Eros, que recupera-se da ferida ao sentir o 

apuro da esposa, voa para seu resgate. O deus alado pede clemência a Zeus, que recupere 

sua companheira que por tanto passou, e a poderosa entidade empatiza com o jovem 

casal, ressuscitando Psiquê e tornando-a imortal. Afrodite também os perdoa, há uma 

grande festa e daí por diante Eros e Psiquê vivem um amor perfeito, nascendo de sua 

união a menina Volúpia, ou Bem-Aventurança (Neumann, 1995, pp.11-45).

Primeiramente, o mito tem como temas centrais o conflito entre Psiquê e Afrodite e o 

motivo das núpcias de morte, que repete-se como expressão do sacrifício e da coniunctio. 

Psiquê, com sua beleza de outro mundo, é adorada no lugar da deusa, e o que a ofende 

tão profundamente é “o fato de os homens acreditarem que o céu derramara novo e 

fecundante orvalho germinando, não no mar, mas na terra, uma segunda Afrodite 

com todo o viço da mocidade” (p.50). Ou seja, o insuportável para a deusa do amor e da 

beleza — o ápice do sutil — é o endeusamento de um elemento exclusivamente humano. 

Psiquê representava o nascimento do pensamento secular, e logo um sem fim de mortais 

atravessava oceanos “rumo ao glorioso símbolo do século” (p.51). Quando Afrodite, 

a Grande Mãe, junta-se ao divino filho contra esta profanação da “imundície terrena” 

(p.51), sua beleza somada representa um aspecto tirânico e insuperável da velha guarda 

sagrada, por assim dizer. E Eros, um adolescente indômito e temido até por seus pais pela 

loucura provocada pelas flechadas de seu arco, “é instruído para destruir Psiquê com 

a arma própria de Eros e Afrodite: o amor” (p.51). O que é também dizer que o amor, 

que nos deveria redimir e que subjaz à doutrina cristã, por exemplo, quando separado da 

humanidade em seu ângulo mais míope, transforma-se num amor ingrato. A forma pela 

qual é possível redimir esse amor, como Psiquê o faz, é resgatando-o numa paixão ativa. 

Ora, Psiquê está perdidamente apaixonada por Eros, apesar de conhecê-lo apenas pelo 

tato e pelas brincadeiras de amor — “meu esposo doce como mel, alma da tua Psiquê” 

(p.59), ela lhe derrama. Contudo este torpor, ainda que sublime, é um “êxtase de trevas” 
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(p.59), e são trevas como o Jardim do Éden uterino, em que tudo é perfeito e luminoso, mas 

indiscriminado: não se sabe, não se vê e não se é. Temos portanto um estado paradisíaco 

condicionado ao dogma dos velhos deuses. Contudo,

como a cada Paraíso pertence uma serpente, a felicidade noturna de Psiquê não pode 

durar para sempre. A perturbação, a serpente do Éden, é representada pelas irmãs, cujo 

aparecimento deflagra a catástrofe que, neste caso, equivale à expulsão do Paraíso (p.59).

As irmãs, que tipificam a subjugação do feminino a um patriarcado dominador, uma 

vez que são entregues quase como serviçais a um par de caquéticos pretendentes 

endinheirados, conseguem despertar em Psiquê um impulso latente que lhe é necessário: 

a independência em relação ao marido. Da frustração e desejo de vingança das irmãs 

que vêm as provocações sobre Psiquê; porém, assim como a serpente, desta forma 

elas funcionam como “projeções reprimidas ou tendências matriarcais totalmente 

inconscientes da própria Psiquê, cuja erupção provoca um conflito íntimo” (p.61). O que 

quer dizer que agem como sombra, ou seja, atiçam e perturbam, mas despertam uma 

confrontação inevitável. Pois um ponto interessante do mito está em que, apesar de 

Eros “resgatar” Psiquê do monstro viperino e devorador destinado por Afrodite, quando 

Psiquê vive em seu castelo sozinha, extasiada mas “num estado de perfeita servidão 

através do sexo” (p.62), torna-se claro que Eros, com seu princípio fálico e inacessível, é o 

próprio monstro. Para Neumann, esta é uma variante da alegoria do herói seduzido, ou 

engolido, pelo monstro (Mãe Terrível), simbolizado pelas trevas que encobrem um estado 

de prazer e júbilo. É neste momento que Psiquê atrapalha-se entre amar o marido e matar 

o monstro; não é possível prosseguir “no seu estado de inconsciência. Ela tem de ver o 

aspecto real do parceiro” (p.64), e, apesar de ambivalente, age. 

Agora, contudo, aquela “que se aproxima do leito não é mais um ser lânguido e envolvente, 

seduzido pelos sentidos, que vive no paraíso misterioso da sexualidade e do prazer” 

(p.65); a jovem está armada com a noção de um perigo iminente e com o desejo castrador 

de vingança de suas irmãs, pronta para retrucar, olho por olho, à “fera masculina, que 

a raptara do mundo superior em núpcias de morte, arrastando-a para as trevas” (p.65). 

Mas “à luz tênue e nova que ilumina a escuridão inconsciente da sua antiga existência, 
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ela vê Eros. Ela ama e, conscientizada, sofre uma transformação, descobrindo que a 

dicotomia entre monstro e marido não vale mais” (p.65). Ao tomar consciência de seu 

amor por Amor, Psiquê responsabiliza-se, renunciando tanto à ignorância virginal de 

uma feminilidade subserviente quanto à outra, dentata, que tanto temia Freud. Logo,

Somente na existência sem luz e obtusa é que Psiquê pode entender, de forma errônea, 

que o amante é um monstro e um dragão devorador, e somente como um inconsciente 

infantil e ignorante, ou seja, em essência, misterioso, é que ela pode imaginar que ama 

um “esposo divino”, separado do dragão inferior. À luz do novo amor, Psiquê reconhece 

Eros como um deus que reúne em si mesmo o inferior e o superior, e que é o traço da união 

entre os dois níveis. (p.65)

E os alquimistas aqui se exaltam. O que acontece de peculiar neste momento é a segunda 

etapa das núpcias de morte que o ato de amor de Psiquê representa: se no início ela é 

raptada e desvirginada por Amor, agora ela entrega-se ativamente e sozinha, pois o 

deus descansa; Ao amar Eros, seu raptor e hipnotista, ela sacrifica-se, mas não abre 

mão de sua faceta matriarcal e amazônica. Portanto, ela não apenas sacrifica-se, 

como sacrifica também a Eros, ao ferir-lhe o peito com óleo fervente — “ah! Candeeiro 

temerário e insolente, péssimo serviçal do Amor, roubaste do deus todo o ardor e, ainda 

pior, queimaste o próprio senhor do fogo” (p.27), é o que exclama o rapaz, dirigindo-se 

à lâmpada, como se a Psiquê. O próprio senhor do fogo ser queimado pelo fogo é uma 

espécie de anulação, o que indica a necessidade de morrer o amor despótico dos velhos 

deuses para a criação de algo novo. Eros tem de morrer, porque também precisa passar 

pelo rito de iniciação, e o ato de amor de Psiquê faz-lhe este favor. A estrutura matriarcal, 

que odeia e rejeita o homem, da mesma forma que a patriarcal o faz com a mulher, 

aqui vem como boa sombra: eles despertam a consciência, que é o primeiro passo da 

individuação. É imprescindível sair da inconsciência para poder nela mergulhar em 

busca do Si-mesmo sem ser por ele sequestrada. A partir deste momento, Eros e Psiquê 

poderão confrontar-se como opostos de igual para igual, sem mais submissão, o que 

significa separar-se um do outro. O sacrifício de Psiquê, enquanto expulsão do éden 

obscuro e inconsciente, é um ato heróico (p.68). E logo Psiquê, não mais ingênua, não 

mais “a cativante nem a cativada: sua feminilidade se transformou a tal ponto que 
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ela perde o marido; aliás ela tem de perdê-lo” (p.66). Ela tem de perdê-lo porque terá, 

em seguida, de encontrá-lo no que “foi apresentado como origem mítica do amor no 

Banquete de Platão: a separação do que estava unido e o amor como saudade de ‘re-unir’ 

o que havia sido dividido” (p.70).

Agora vem a etapa do mito que Relaciona Psiquê com Afrodite. Por que, pergunta-se o 

autor de partida, Afrodite aparece com sua faceta de Mãe Terrível, ao invés da Grande 

Mãe, se trata-se de um mito de elevação do feminino? Porque, em primeiro lugar, se o 

conto termina com a deificação de Psiquê, ele inicia com a humilhação de Afrodite 

junto a Eros (no sentido de tornar humilde), que abdicam de sua dominação hedônica. 

Mas também, como já vimos, a Mãe Terrível, com seu amor rígido, fortalece a heroína 

através de provações e provocações. No caso de Afrodite, reiterando, são criados quatro 

desafios, na mesma dinâmica de Hera com Hércules, os quais Psiquê deve solucionar. 

Cada tarefa cumprida veicula uma alegoria em si, seja pelo simbolismo dos elementos 

que a compõem, seja pelas plantas e animais que vêm ao auxílio da garota. 

A primeira tarefa de Psiquê consiste na separação, em tempo recorde, dos diferentes 

grãos que compõem uma gigantesca pilha. Com a ajuda de formigas, ajudantes da mãe-

terra, ela tem sucesso. Esta tarefa representa o princípio ordenador instintivo de Psiquê, 

que opõe-se à promiscuidade e à “fertilidade do estado pantanoso” de Afrodite, visto 

também em Eros como “monstro-serpente-fálico” (p.77). Psiquê encerra em si mesma 

a característica-síntese da consciência humana, ou seja, a de “selecionar, peneirar, 

correlacionar, avaliar e, portanto, encontrar seu próprio rumo no meio dessa confusão 

do masculino” (p.77). 

Como segundo trabalho, Psiquê deveria encontrar um bando de carneiros selvagens, 

cuja lã brilhava num dourado solar, e deles remover alguns tufos para a grande deusa. 

Esses carneiros, no entanto, possuíam uma natureza extremamente feroz e por certo 

dificultariam a tarefa. Afrodite esperava um fracasso quase certo, fosse pela morte do 

espírito feminino de Psiquê, ou do masculino do carneiro de ouro. Mas Psiquê triunfa ao 

apoiar-se em sua natureza conciliatória, representada pela ajuda que recebe do junco. 

O cabelo solar, frequentemente usado como símbolo da energia vital masculina, é visto 
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também no mito de Dalila e Medéia, ambas personificações de uma sombra da Mãe 

Terrível. Psiquê, ao contrário das duas, não se utiliza de estratagemas para dominar as 

criaturas ovinas e ultrapassar o obstáculo. Ao invés disso, “encontra o que precisa tirar 

do masculino numa situação pacífica, sem que o masculino tenha o mínimo sofrimento 

com sua ação” (p.80). O junco — “o cabelo da terra, que está associado com as águas da 

terra, o elemento oposto ao carneiro de fogo” (p.81) — sugere que a jovem aguarde ao 

final do dia, quando sol e lua se encontram num abraço e os carneiros se amansam para 

descansar, e colha os flocos de lã que ficam presos em seus galhos. Nesse momento, 

quando os princípios masculino e feminino unem-se, “surge a situação do amor” (p.81) e 

uma outra possibilidade a Psiquê, que não uma contra todos, ou todos contra uma. 

O terceiro trabalho era um que mesmo Afrodite não fora capaz de cumprir: ir ao ponto 

onde se juntam os rios Estige e Cocito, “ambos rios infernais” (p.82) — ou seja, referentes 

ao aspecto terreno de Afrodite, o qual fica-lhe fora do alcance — e trazer um pouco de 

sua água num jarro de cristal. A deusa, totalitária, é incapaz de encontrar o meio termo 

entre suas parcelas opostas; “para ela, o fluxo da vida desafia a contenção, não pode ser 

contido. Trata-se do movimento eterno, (…) da concepção, nascimento e da morte” (p.82). 

Mas Psiquê, por ser humana, é naturalmente contida num corpo como receptáculo, 

como fruta sumarenta. Se no trabalho anterior era necessário separar um tufo de cabelo 

“da abundância escaldante de luz” (p.85), e agora é necessário colher um jarro de água 

da abundância de sua correnteza, nos dois casos é possível identificar o processo em 

que Psiquê recebe e assimila sua parcela masculina individual, sem o risco de ser por 

ela destruída. Quem lhe vem ao auxílio desta vez é a águia de Ganimedes, presente do 

amante mortal preferido de Zeus, que com agilidade e graça esquiva-se entre a torrente 

com o jarro agarrado aos pés. 

É importante apontar que as três tarefas até aqui exploradas mostram também o papel de 

Eros como o monstro viperino, “pois fertilização, esplendor brilhante e força motriz são 

os três estágios de sua atuação, três formas da sua realidade” (p.85). Mas se a trajetória 

de Psiquê como heroína retrata os esforços para equilibrar as energias que lhe coabitam, 

o que a difere essencialmente de heróis masculinos como Hércules e Perseu é o fato de 
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que não tenta derrotar o monstro, apesar de reconhecê-lo; ou seja, não prioriza o ego, sua 

parcela consciente: “ela se submete ao destino” (p.86).

O quarto trabalho a põe em “conflito direto com o princípio feminino central, com 

Afrodite-Perséfone” (p.89): a jovem deve ir ao inferno — a Hades — e buscar em uma 

caixinha a essência da beleza imortal de Perséfone, sem no entanto jamais espreitar 

seu conteúdo ilícito. Quem a auxilia por fim é a torre, um símbolo versátil, tanto 

feminino como fortaleza que contém, como mandala e como “coroa da grande deusa” 

quanto masculina também, “como falo da terra” (p.89). A torre é então bissexual, fruto 

do “trabalho coletivo e espiritual dos homens” (p.89) e, como a fonte, une matéria e 

espírito, superior e inferior. É de sua altura que Psiquê considerava jogar-se, chegando ao 

inferno de forma mais ligeira em sua eterna tendência suicida; a velha torre no entanto 

aconselha tomar a rota a pé, de contrário não poderá mais voltar à terra e terá sido todo o 

trabalho em vão. Para cumprir sua missão dantesca, Psiquê deve seguir à risca uma série 

de instruções, como levar o dinheiro exato para o barqueiro, comida para o cão Cérbero 

e não ceder a diferentes tentações; além do mais, apesar da orientação, este pedaço terá 

de percorrer sozinha.

A descida de Psiquê ao inferno corresponde ao mais literal rito de iniciação, no qual 

será testificada sua “estabilidade do ego” (p.90). Através de severas arduidades, a jovem 

deverá mostrar sua firmeza de caráter — tema que desponta também em uma série de 

outros mitos sob forma da proibição de voltar-se para trás, de reponder a provocações 

(p.90). Tudo corre bem até o final do trajeto, quando, já em terra firme, Psiquê, assim 

como outros heróis, falha. E falha porque tem de falhar: ao cobiçar um pouco da beleza 

imortal de Perséfone, deseja colocar-se de igual para igual com Eros, ainda que agora 

não mais em pé de guerra, mas sim com alguma equivalência divina. Quer amar Amor 

de frente. Também Psiquê sabe da consequência de sua contravenção, pois não tem mais 

aquela curiosidade automática (apesar de ter ainda uma mais para felina), e logo o que 

vem vinculado à abertura da caixinha é seu derradeiro sacrifício. Ao invés de perpetuar 

sua “sempre renovada tendência a cometer suicídio, sua ida a Perséfone significa que ela 

terá de enfrentar conscientemente a morte de frente” (p.92). E uma vez que os áxis Coré/
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Perséfone e Afrodite/Deméter estruturam, através das grandes deusas femininas, os 

“Mistérios centrais, os Mistérios de Elêusis” (p.94), para sua última tarefa, Psiquê deverá 

relacionar-se com o derradeiro Arcano do insuportável no corpo feminino: a morte. Ou 

seja, abordar o terrível tropo que está englobado no “ser mulher”. 

Se Psiquê fracassa em seu confronto com o Mistério feminino da morte, mas somente 

ao pisar em terra firme, é por ser eventualmente necessário aceitar a literalidade de que 

em certa altura se morre, e tudo bem morrer: faz parte. Mas torna-se tudo bem morrer 

apenas quando ama-se sua monstruosidade inevitável, quando entrega-se ao dragão 

para ser por ele derrotada. Quando Psiquê escolhe a beleza ao ego, 

ela se concilia com a beleza da sua natureza. E porque ela o faz por amor e para Eros, sua 

“antiga feminilidade” entra em nova fase. Não é mais a beleza fechada em si mesma, nem 

a beleza sedutora de Afrodite, que só se interessa pela “atração física natural”. Trata-se da 

beleza da mulher que ama. (p.96)

E da mulher que ama não só ao amante, mas — diferença essencial — ama ao Amor em si, 

que significa também perpetuar-se infinitamente. Antônio Nobre atesta que na natureza 

existe uma certa severidade da luta pela sobrevivência, mas que trata-se de uma severidade 

“imbuída de amor” (2017, enum). Quando fala-se de um darwinismo ancorado na lei do mais 

forte, dir-se-ia na verdade de uma corruptela desta doutrina, ou de um neodarwinismo, 

que é um pensamento absolutamente anômalo. Não existe um organismo terrestre que 

exista verdadeiramente isolado do corpo do mundo, nem mesmo nós, sujeitos neuróticos 

e espaçosos, e tudo que opera-se dentro deste globo gigante, ou na esfera maior que o 

engloba, coopera, opera em conjunto e “no sentido de melhorar o sistema” (2017, enum). 

Mesmo os predadores, que nós também somos, com nossas extensões de unhas e dentes 

feitas de plástico, metal, ideologias ou fumaça, têm um corpo macio e permeável. Mas mais 

importante, “o predador participa de um processo que no cômpito geral é amoroso, é de 

construção, enriquecimento” (2017, enum). Não só predador, mas também pecadores que 

somos podem ser acolhidos; não há mal em sentirmos amor “pelo pecador que nós mesmos 

somos (…). Melhoramos o outro através do amor e o pioramos através do ódio, o que vale 

também para nós mesmos” (Jung, 1994, p.42). 
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De volta ao assunto, quando Psiquê entrega-se à morte, faz-se na verdade vulnerável para 

ser resgatada pelo Amor. Assim como Psiquê torna-se em sua jornada uma mulher, no 

sentido de perder a inocência infantil, mas não a curiosidade, e de abrir mão da cegueira, 

mas não do mistério, Eros, “de jovem aventureiro e imaturo, torna-se um homem: o 

fugitivo ferido torna-se um salvador em outro nível” (Neumann, 1995, p.98). Psiquê, que é 

primeiro resgatada pelo sequestro de Eros, numa sedução dos sentidos, e depois separa-se 

dele, numa sedução do conhecimento, em seguida, ao ir a seu resgate, ao resgate do amor 

ingrato e ferido, o transforma em Amor supremo. E por fim, ao ser resgatada pelo Amor em 

sua entrega ao destino, será unificada em sua forma mais suprema de Alma. Alma e Amor, 

entregando-se um ao outro, resgatam-se simultaneamente, e tão logo redimem-se. 

Se o masculino é superior e divino e o feminino inferior e terreno — e mesmo no caso 

mais literal de todos, em que esta seria apenas uma formulação pensada por homens 

do sexo masculino — resta o fato inegável de que tanto homens quanto mulheres são 

e (provavelmente) sempre serão humanos. O que associa a experiência humana muito 

mais à feminina que à masculina, separada de nós em sua numinosidade imaterial, 

inatingível. Sim, parece-nos bastante sensato afirmar: todvs somas eternas femininas. 

Na nossa condição universal de homens e mulheres femininas, terrestres, carnudos, 

com cheiro, com gosto, cabelo, ou não, quando passamos pelo processo de tornar-nos, 

de procurar por nós mesmos, temos de nos dissociar da terra, de nossos pais físicos, 

de nossos pares e de nosso próprio ser para então nos voltarmos, e voltarmos a nosso 

encontro. Ao voltarmos, calejamos os pés, suamos as mãos, sujamos as mãos, talhamos 

um ser, cometemos alguns suicídios, mas chega, inevitavelmente, o momento de levar o 

amor um pouquinho além. Psiquê, “na medida em que se abandona ao amor, sem o saber 

recebe a redenção através do amor” (Neumann, 1995, p.100), e assim o redime, e redime 

a Eros, e redime à Mãe Terrível, e redime ao Grande Outro. Quando Psiquê é aceita no 

Olimpo, completa-se “para os povos ocidentais um processo que deveria vigorar durante 

milênios. Pois há dois milênios o amor está no ponto central da cultura, da arte e da 

religião” (p.109). E quando deste hieros gamos nasce a filha Volúpia, a pedra filosofal dos 

alquimistas, completa-se o processo de individuação: 
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O arquétipo relativo a Psiquê unida a Eros, junto com a filha Volúpia, parece-nos ser 

uma das formas mais elevadas que o símbolo da coniunctio atingiu no Ocidente. (…) O 

hermafrodita da Alquimia é uma forma posterior dessa imagem, embora mais restrita, 

porque ele, tal como salientou o professor Jung, representa uma figura monstruosa, bem 

ao contrário do par divino formado por Eros e Psiquê. (p.113)

A filha nascida no plano superior, vale salientar, não deve ser apreendida como um 

patamar humanamente inalcançável, como o Cristo que conhecemos atualmente, mas, 

em seu gênero também feminino, “insinua a existência do germe de uma experiência 

interior feminina que foge a uma descrição e escapa quase inteiramente à compreensão, 

embora sempre reapareça como uma experiência limítrofe da psique no mundo psíquico” 

(p.110). Limítrofe? Todvs somas, então, borderline? Ou ainda, talvez mais urgente, 

não podemos deixar de considerar acertada nossa desconfiança acerca daquele algo, 

escapadiço mas recorrente; queremos dizer que aquele algo irresoluto do continuum 

mental, o algo impossível de conceber, conter ou eliminar e o algo histérico ausente 

parecem todos ser, de fato, a experiência feminina que nos forma a base a todos, seja 

como inconsciente, como Grande Mãe que nutre, como Mãe Terrível que é nutrida, ou 

como amor. Não é acidente, segue Neumann, que o conjunto (coniunctio) de consciência 

e inconsciência na psicologia tenha nome de psique.

A psique como totalidade da personalidade, tanto no homem como na mulher, é 

caracterizada como feminina na sua experiência de transcendência psíquica, que ela 

capta como “exterior” e “estranhamente numinosa”. Pela mesma razão, a mandala 

que surge como a totalidade da psique masculina e feminina contém em si mesma um 

simbolismo feminino, pois é círculo ou roda ou, uroboricamente, contém os dois pólos 

opostos. (p.111)

A filha que nasce de Psiquê e Eros, portanto, é ainda outro algo, um aspecto sublime 

que transcende o psíquico: ao levar o nome de Volúpia, ou Bem-Aventurança, a criança 

como fruto da coniunctio alegoriza a “realidade dos sentimentos” (p.111) e “a felicidade 

divina da sensualidade” (p.114), júblio este não tão próximo ao orgásmico do prazer 

carnal, apesar de ter contornos semelhantes, mas à trepidação elétrica que nos eriça os 

cabelos, arregala os olhos e enche-nos o peito de ar quando uma voz interna sussurra: 

é isto. É certo.
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Que é mesmo o calor que nos inunda ao lermos em Hermes Trismegisto: “vero, vero. Sem 

dúvida. Certeiro: O que está embaixo é como o que está acima, e o que está acima é como 

o que está embaixo”4 (Roob, 2001, p.9), pois o que é certo não é uma verdade dogmática 

e inquestionável, mas uma penúltima verdade. O que é certo é que algo é certo, e que 

podemos, afinal, saber descansados o que é que existe, pois tudo existe, e por consequência 

tudo é certo. O êxtase de Volúpia vem de saber e saborear o milagre de que tudo existe, e se 

por vezes está tudo errado, está tudo certo. Quando Jorge Ben, entre outros alquimistas, 

entoa em sua versão da Tábua de Esmeralda que tu terás por esse meio a glória do mundo 

e toda obscuridade fugirá de ti, sentimo-nos confiantes que, da mesma forma como o 

delicioso Jardim do Éden, do qual fomos castigados por nossa curiosidade feminina e 

ao qual jamais poderemos voltar, representa na verdade um estado de inconsciência 

e escuridão — que o associa na verdade ao inferno —, o paraíso da redenção acontece, 

vero, vero, sem dúvida, certeiro, múltiplas vezes, como Eurekas, como gozos místicos, 

como relações com o Ausente, em vida, ao vivo. Bis! Bravo! Como histéricas performando 

em sua voz somática, podemos também nós, que somas histéricas, loucas, loucos, 

histéricos, borderlines, inexistentes, inexistíveis, impossíveis, paradoxais, desesperados, 

depressivas, suicidas, auto-cortantes, autocolantes, protuberantes, irrelevantes, odiosas, 

confusas, cheias de lágrima, assombradas, arrebatados, amargos, agridoces, receber o 

duende mercurialis em nosso corpo. Olé! Diz Morin:

existe, por meio das ervas e/ou dos licores, por meio da dança e/ou do rito, por meio do 

profano e/ou do sagrado, uma procura, uma expectativa, de estados de embriaguez, de 

paroxismo, de êxtase, que por vezes parecem reunir a desordem extrema no espasmo ou 

na convulsão com a ordem suprema da plenitude de uma integração com o outro, com a 

comunidade, com o universo. (1973, p.106)

Para aqueles que têm alguma necessidade de integrar-se com o corpo do mundo, o corpo 

do Outro, o coro dos sapos na chuva ou com um corpus que seja, mas que vêem-se presos 

num corpo antipático, há, pelo visto, pelo que vimos, caminhos. Nós chegamos, enquanto 

sapiens, em um grande estágio de discernimento e cognoscibilidade, mas também de 

discriminação ímpar. E mais, esta é apenas a primeira etapa do processo de individuação. 

4 “true, true. Without doubt. Certain: the below is as the above, and the above as the below”.
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Nós voltamos nossas almas opostas uma contra a outra, mas esta é, também, a segunda 

etapa. Penso que agora estejamos na terceira, na qual é necessário resgatarmos nosso 

Amor enquanto parceiro oposto, para que por ele, como humanidade feminina e 

psíquica, possamos ser resgatados. Seria necessário assassinarmos, ou sacrificarmos, 

nosso animus tirânico, nossa mente masculina e triádica, mas ao mesmo tempo nossa 

tendência matriarcal terrível; é necessário incendiarmos tudo na pira existencial. E bem, 

parece ser precisamente o que temos feito nesta altura de nossa história não-linear, e que 

há logo uma fênix qualquer à espreita. 

No entanto, para continuarmos esta etapa é preciso, primeiro, jogarmo-nos, por vontade 

própria, no abismo de nós mesmos. É preciso ver nossa grande feiura no espelho, não a 

do Outro, e transformarmo-nos no Louco iniciático. Nós, um ser de

afectividade intensa e instável, que sorri, ri, chora, um ser ansioso e angustiado, um ser 

gozador, ébrio, extático, violento, furioso, amante, um ser invadido pelo imaginário, um 

ser que conhece a morte, mas que não pode acreditar nela, um ser que segrega o mito e a 

magia, um ser possuído pelos espíritos e pelos deuses, um ser que se alimenta de ilusões 

e quimeras, um ser subjectivo cujas relações com o mundo objectivo são sempre incertas, 

um ser sujeito ao erro e à vagabundagem, um ser úbrico que produz desordem. E, como 

nós chamamos loucura à conjunção da ilusão, do excesso, da instabilidade, da incerteza 

entre real e imaginário, da confusão entre subjectivo e objectivo, do erro, da desordem, 

somos obrigados a ver o Homo sapiens como Homo demens. (Morin, 1973, pp.108-109)

Ao aceitarmo-nos como demens — pois se há dentro de nós o paradoxo constante da 

semântica dos contrários, razão e loucura não fazem parte de sua lista dicotômica 

—, poderemos “sobrepor à cara séria, trabalhadora, aplicada, do Homo sapiens a cara 

simultaneamente diferente e idêntica do Homo demens. O homem é louco-sensato. A 

verdade humana comporta o erro. A ordem humana comporta a desordem” (p.110). E na 

conjunção orgásmica entre nosso aspecto terreno e sublime, sensato e sem sapatos, pés 

na terra, sempre em guerra, nós, seres esdrúxulos e, à vista disso, consoantes, poderemos, 

quem sabe, encontrar, entre cores e abundância, entre falta e injustiça, entre éter e óleo, 

entre a psique e o amor, nossa bem-aventurança. 
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RÁPIDO PREFÁCIO

Mil Formas, em Uma e Mil Formas, Nenhuma são as duas 

metades complementares desta pesquisa de mestrado, 

a primeira correspondente ao corpo material, ou às 

pinturas, e a segunda, ao imaterial, ou à dissertação. 

Uma começa onde a outra termina, sugerindo-se o 

passeio entre ambas para fins de melhor ligação.  

 

Eis aqui, primeiramente, um atlas, um autorretrato 

fragmentado em vários outros: um infiníptico. A 

pintura ganha corpo, nesse infiníptico, ao tentar suprir 

o sentimento de inexistência da pintora. A pintura, 

emprestando o corpo da artista, cresce pouco a pouco em 

dimensão e ocupa a ausência de algo. A pintura é algo. 

 

Mil Formas, em Uma registra também uma curva 

de aprendizado na migração do desenho para a 

pintura, o que implica, nas marcas da passagem 

do tempo, na evidência da evolução da técnica, da 

descoberta de novos interesses e dos tropeços no 

caminho. Em função disso, é importante à artista 

manter o caráter cronológico das telas, que vem 

numerado, com algumas exceções, também em seus 

títulos. Ainda assim, nem todas as telas pintadas 

nos três anos de pesquisa entram no catálogo, 

o que explica um ou outro buraco na contagem. 

 

O corpo de trabalho é dividido entre Autorretratos, 

em que tudo que não era  autorretrato passa a ser, 

e Farsas, nas quais um sujeito tenta disfarçar-se, mas 

falha. Os primeiros são o reflexo da artista, a forma 

de ver-se a si, já que nossos olhos, insensatos, não se 

podem voltar para dentro; nos últimos, não sabemos 

se o sujeito na tela quer nos iludir, ou se engana-se.  

 

Por fim, ao longo do catálogo aparecem algumas 

citações em destaque, as quais são retiradas das 

mesmas referências bibliográficas da dissertação. 

Elas servem tanto como contexto quanto para 

fortalecer a conexão entre as Mil Formas…, e pode-se 

portanto encontrar de onde originam no final do outro 

tomo. Ainda assim, uma vez que existe a dissociação 

deliberada entre linguagem verbal e não verbal entre 

os livros, preferiu-se manter o texto, aqui, ao mínimo. 

Um bom passeio.





Um atlas dificilmente se constitui por “páginas” no sentido 

habitual do termo: será antes por tabelas, por pranchas, onde se 

encontram dispostas imagens, pranchas que consultamos com um 

fim específico ou que folheamos por prazer, deixando divagar de 

imagem em imagem e de prancha em prancha a nossa “vontade 

de saber”. A experiência demonstra que quase sempre usamos o 

atlas combinando estes dois gestos, aparentemente tão distintos: 

começamos por abri-lo à procura de uma informação concreta, mas, 

uma vez obtida essa informação, nos é forçoso que o abandonemos, 

continuando então a calcorrear as suas bifurcações em todos os 

sentidos, sem podermos encerrar a coleção de pranchas senão 

depois de deambular durante algum tempo, de forma errática e na 

ausência de uma intenção precisa, através de sua floresta, do seu 

dédalo, do seu tesouro. (Didi-Huberman, 2013, p.11)
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“Autorretrato nº 01 (ou 
Cena no Ateliê)”

2015 
Acrílica sobre Tela  
50 x 40 cm 
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“Autorretrato nº 02 (ou 
Jardim da Noémia)”

2015 
Acrílica sobre Tela  
20 x 50 cm 
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“Autorretrato nº 03 (ou 
Mesa da Noémia)”

2015 
Acrílica sobre Tela  
45 x 55 cm 



A função simbólica da máscara é a mesma do disfarce completo 

do animal original. A expressão do indivíduo humano desaparece, 

mas em seu lugar o portador da máscara adquire a dignidade e a 

beleza (e também a expressão aterradora) de um demônio animal. 

Em termos psicológicos, a máscara transforma o seu portador em 

uma imagem arquetípica. (Jung, 1987, p.236)

“Farsa nº 01 (Ou Retrato da 
Artista com Olhos de Cadela)” 

 2016 
 Óleo sobre Tela 
 80 x 60 cm 
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“Farsa nº 02 – I e Farsa nº 02 
– II (ou Díptico nº1)”

2016 
Óleo sobre Tela  

50 x 40 cm (cada uma) 
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“Farsa nº 03 (Ou Michael 
Jackson na 25 de Março)”

2016  
Óleo sobre Tela 
80 x 60 cm 

Se Flaubert odiava as ideias feitas com a mesma 

intensidade com que afirmava odiar a realidade, era 

porque compreendia a realidade como uma farsa 

produzida pelos efeitos da linguagem. Seu Dicionário 

[das Ideias Feitas] foi uma denúncia das formas de 

linguagem criadas pelo burguês em sua pretensão de 

‘ser um outro’. (Kehl, 2016, p.90)
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“Autorretrato nº 05 – I e 
Autorretrato nº 05 – II (ou 
Díptico nº2 com Orelha de 
Grace Jones)”

2016  
Óleo sobre Tela 
18 x 13 cm (cada uma)
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“Farsa nº 04 (ou o Puxa-
Pelos com Tapetinho)” 

2016 
Óleo sobre Tela 
35 x 30 cm 



“Autorretrato nº 06 (ou 
Quando o Avô deu ao Teo sua 
Camisa, Ficando de Peito Nu 
na Cabeceira da Mesa)”

2016 
Óleo sobre Tela  
100 x 140 cm 
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“Autorretrato nº 07 (ou 
Stela Urinou no Skype)”

2016 
Óleo sobre Tela 
90 x 78 cm (arestas 45 cm) 
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“Autorretrato nº 08 (ou 
Fantasmas)” 
2016 
Óleo sobre Tela  
100 x 190 cm  
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 “Autorretrato nº 09 (ou 
Toranja 1)” 
2016  
Óleo sobre Tela 
± 30 x 40 cm 
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A verdadeira realidade do pintor não está 

nem na abstração nem no realismo, mas na 

recuperação do seu peso como ser humano. 

(Jung apud Manessier, 1987, p.268)
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“Autorretrato nº 10 (ou 
Pedra)”

2016 
Óleo sobre Tela 
60 x 80 cm 
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“Farsa nº 06 (ou 
Dissociação)”

2017 
Óleo sobre Tela  
50 x 60 cm 

O que pretendia Flaubert? Esgotar o real pela escrita? ‘Fazer 

o real escrito’, ele diria, tentar aproximar-se dele ‘como os 

míopes […] que vêem até os poros das coisas’, o que produz, 

necessariamente, um efeito de distorção. Ao mesmo tempo 

a obsessão de ver, estudar, chegar perto, viajar até os lugares 

onde pretendia situar seus personagens — o Oriente, o 

norte da África, a Itália — revela a falta de confiança de 

Flaubert no real. Só a linguagem tem o poder de criar a 

realidade, é isso que seu método de trabalho parece dizer. 

Só a literatura, a ficção, faz o real existir”. (Kehl, 2016, p.136)
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“Autorretrato nº 11 (ou 
Brincos e Brinquedo)” 
2017 
Óleo sobre Tela 
80 x 60 cm 
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“Autorretrato nº 12 (ou 
Feira pela Manhã)”

2017 
Óleo sobre Tela 
69 x 83 cm   
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“Autorretrato nº 13 (ou 
Roger com Espadas de São 
Jorge)”

2017 
Óleo sobre tela 
85 x 150 cm
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Pânico Tônico Clônico 1 

2017 
Óleo sobre tela  
80 x 120 cm

The anxiety of the hysterical body, the 

incessant motor anxiety, functions as plastic 

obstinacy, though always fragmentary, 

always guilty and painful. […] Thus this 

anxiety can nonetheless call to the gaze. 

(Didi-Huberman, 2003, p.162)
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Pânico Tônico Clônico 2 

2017 
Óleo sobre tela  
80 x 120 cm
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“Autorretrato n°14 (ou 
Natureza Morta com 
Azeite)”

2018 
Óleo sobre tela  
90 x 150 cm
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O que na verdade interessa aos artistas de 

hoje é a união consciente da sua realidade 

interior com a realidade do mundo ou da 

natureza; ou, em última instância, uma nova 

união de corpo e alma, de matéria e espírito. 

(Jung, 1987, p.268)



Todas as pinturas e respectivas fotografias são da autoria de 
Mariana Souza Poppovic.

Julho/2018 
Porto — Portugal
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