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“(...) quando o adepto se interessa pela alquimia, esta se interessa por ele.” 

(Edinger, 1985). 

 

“O Ocidente reencontrou na Grécia não só uma cornucópia de mitos 

matriarcais, como também inúmeros padrões mitológicos de convivência 

destes símbolos matriarcais com os patriarcais. Estes ingredientes foram 

indispensáveis para os gênios do Renascimento constituírem a ciência 

moderna, a partir da busca da espiritualidade Judaico-Cristã, aplicada às 

forças da natureza. Este mesmo fator pode nos ajudar criativamente na 

interação entre, por um lado, nossas raízes judaico-cristãs e a cultura 

japonesa de dominância patriarcal e, por outro lado, as culturas indígenas 

e negras de dominância matriarcal na busca da construção da identidade 

brasileira, a partir de nossa Sociedade Multicultural.” (Brandão, 1986). 
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RESUMO 

 

O aspecto clínico da jornada do herói esteve presente no princípio de Hórus, objetivado 

nas atividades expressivas dos pacientes desde o Engenho de Dentro até a inauguração 

do serviço aberto em saúde mental do Brasil por Nise da Silveira, com a Casa das 

Palmeiras, RJ. Este modelo, entretanto, foi declinado como saberes e práticas em saúde 

mental em favor do ângulo dos serviços territoriais da Psiquiatria Democrática no Brasil, 

uma experiência de mutação psiquiátrica que atingiu a maioria dos espíritos 

transformadores da área pelo mundo. Diante do reclame de Silveira de diálogo entre essas 

perspectivas de transformação, retomamos na atual Saúde Mental Coletiva (SMC) um 

diálogo prático entre a Psicologia Analítica e a Psiquiatria Democrática para destacar 

aspectos da clínica junguiana em serviços abertos que permitiram pensar contribuições 

para o serviço territorial ao longo de uma especialização por residência em SMC. Para 

destacar esses aspectos, recorremos ao contexto de simbolismo de imagens do 

inconsciente do caso de Sulamita, em que houve a visão da virgem negra Nossa Senhora 

de Aparecida em um surto psicótico, cuja escuta se correlacionou a um fenômeno de 

relacionamento entre amplificação e território. Buscamos, assim, pelo método 

hermenêutico da amplificação de C. G. Jung, compreender alguns aspectos da clínica 

junguiana que se destacaram em serviços abertos também no caso relatado, caminho para 

o qual as imagens do inconsciente presentes na análise da transferência foram 

fundamentais. Como resultado da contribuição dessa clínica junguiana para os serviços 

territoriais baseados na desinstitucionalização, destacou-se o fato de que a confrontação 

com a objetividade do símbolo de Aparecida evidenciou que a transformação não se deu 

apenas com a usuária na sua integração do aspecto maternidade com Nossa Senhora, mas, 

em seu simbolismo amplo, também o analista e, por isso, todo o processo terapêutico, 

incluindo as relações coletivas com o território. Isto nos aproximou do aspecto da clínica 

junguiana em serviços abertos, destacado por Perry, de que a sensibilidade compensatória 

das experiências esquizoides pode ser não apenas uma ponte para a ressocialização das 

pessoas que sofrem com uma psicose, mas para a própria sociedade. 

 

Palavras-chave: Clínica junguiana, amplificação, serviços abertos, serviços territoriais, 

desinstitucionalização, Aparecida. 

 

 



ABSTRACT 

 

The clinical aspect of the hero's journey was present in the Horus principle, uncovered at 

the expressive activities of patients from Engenho de Dentro to the inauguration of the 

open mental health service in Brazil by Nise da Silveira, with Casa das Palmeiras, RJ. 

This model, however, was declined as knowledge and practice in mental health in favor 

of the territorial services of Democratic Psychiatry in Brazil, an experience of psychiatric 

mutation that affected most transforming spirits of the area around the world. In the face 

of Silveira's call for a dialogue between these perspectives of transformation, we have 

resumed in the current Collective Mental Health (CMH) a practical dialogue between 

Analytical Psychology and Democratic Psychiatry to highlight aspects of the Jungian 

clinic in open services that allowed contributions to be considered the territorial service 

during a specialization by residence in CMH. To emphasize these aspects, we used the 

context of symbolism of images of the unconscious of the case of Sulamita, in which there 

was the vision of the black virgin Our Lady of Aparecida in a psychotic outbreak whose 

listening was correlated to a phenomenon of relationship between amplification and 

territory. We thus sought by the hermeneutic method of the amplification of C.G. Jung 

for understand some aspects of the Jungian clinic that have stood out in open services also 

in the case reported, a way in which the images of the unconscious present in the analysis 

of the transference were fundamental. As a result of the contribution of this Jungian clinic 

to the territorial services based on deinstitutionalization, it was highlighted that the 

confrontation with the objectivity of the Aparecida symbols showed that the 

transformation was not only with the user in its integration of the maternity aspect with 

Our Lady, but in its broad symbolism also the analyst, and therefore the whole therapeutic 

process, including collective relations with the territory. This brings us closer to the aspect 

of the open service Jungian clinic, highlighted by Perry, that the compensatory sensitivity 

of schizoid experiences may not only be a bridge to the resocialization of people suffering 

from psychosis, but to society itself. 

 

Key words: Jungian clinic, amplification, open services, territorial services, 

deinstitutionalization, Aparecida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A trajetória do nosso trabalho teve início há alguns anos, quando, na iniciação 

científica em saúde mental, durante a graduação em psicologia na Universidade Estadual 

do Ceará (UECE), constatamos um confronto de ideias sobre autonomia de usuários de 

saúde mental em serviços abertos: entre uma perspectiva de luta por contratualidade, 

cidadania e reabilitação psicossocial e uma de luta pela expressão e compreensão de si 

diante do conteúdo da psicose para a reabilitação psicossocial. Esta última questão não 

chegou sequer a ser tangenciada teoricamente. Ficou aberta, e, na monografia de 

graduação, aproximamo-nos da ideia de expressão e compreensão da experiência com o 

conteúdo da psicose como viagem interna.  

Nesse sentido, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de graduação em 

psicologia foi intitulado Por uma aproximação da experiência da loucura: Uma viagem 

pela Reforma Psiquiátrica e os obstáculos socioculturais à ressocialização do “doente 

mental” (Simões, 2012). Segundo essa perspectiva de viagem interna, a experiência 

psicótica poderia conduzir a uma transformação da atitude do sujeito em sua relação com 

o mundo. Transformação que poderia acontecer no campo de trabalho dos serviços 

abertos de Saúde Mental Coletiva (SMC)1, da Reforma Psiquiátrica brasileira (RPb). 

Já na residência em SMC, relatamos o nosso primeiro caso da tentativa de diálogo 

prático – ou seja, uma prática duplamente condicionada – entre essas duas perspectivas 

de cuidado em SMC: as da viagem interna em serviços abertos e da luta pelo poder de 

contratualidade, cidadania e reabilitação psicossocial, correlacionando uma jornada 

interior a uma exterior (Campbell, 2006). 

O caso em questão se transformou no Trabalho de Conclusão de Residência 

(TCR), intitulado Escuta de uma experiência psicótica amparada no método junguiano: 

Mater Ecclesia2 (Simões, 2015). Na presente pesquisa, referimo-nos ao caso pelo 

pseudônimo da protagonista, a Sulamita3, bem como contextualizamos o seu simbolismo 

                                                 
1 Da Residência Integrada em Saúde (RIS) pela Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE). 
2 O TCR foi enviado na forma de artigo científico para a revista Estudos e Pesquisas em Psicologia 

(revispsi) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e foi aceito para publicação em dezembro de 2016. 

O título do artigo é Escuta de uma experiência psicótica amparada no método junguiano: Mater 

Ecclesia(e). Vale ressaltar que outro trabalho de base para o TCR foi a escrita do capítulo de livro Amarga 

fronteira entre a crítica e a transformação: considerações psicológicas sobre a humanização na atenção 

à loucura (Jesuino & Simões, 2014), escrito em paralelo ao processo de especialização na residência. 
3 Quando nos referirmos à Sulamita Negra ou Sulamita sem itálico estaremos nos referindo à Sulamita de 

O Cântico dos Cânticos e não ao pseudônimo da mulher em nosso relato de caso, grafado em itálico como 

Sulamita. 



12 

 

de imagens do inconsciente, que podemos sintetizar por Mater Ecclesia(e): o paralelo 

entre Mater Ecclesia e Mater Ecclesiae. Trabalhamos, assim, com o duplo sentido: Mãe 

da Igreja (Mater Ecclesiae) e Mãe Igreja (Mater Ecclesia). A antinomia desses termos 

está relacionada ao Espírito preso na matéria da igreja, como o aspecto psicológico da 

matéria e da terra como Grande Mãe, no contexto da cultura ocidental judaico-cristã. 

Esses símbolos em paralelo marcaram a crise e a entrada da usuária no tratamento 

manicomial. Posteriormente, o paralelo se tornou uma ponte dialógica entre a clínica de 

base junguiana e a reorganização do cuidado em um serviço aberto na rede territorial 

substitutiva ao manicômio da RPb. 

Tal reorganização teve consequências heurísticas nas práticas do restante da 

residência, por isso fez parte desta pesquisa de mestrado, como caso clínico em um 

contexto de imagens simbólicas que nos permitiu pensar aspectos da clínica junguiana 

em serviços abertos para um trabalho em SMC. Isto posto, partimos do caso clínico de 

Sulamita, pela amplificação de seu contexto simbólico de imagens do inconsciente, para 

apresentarmos aspectos da clínica junguiana em serviços abertos da SMC, pensando 

possíveis contribuições para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), como serviço 

territorial. 

Os métodos interpretativos utilizados no TCR foram o redutivo-causal e o 

sintético-construtivo de Carl Gustav Jung (1986). O primeiro aspecto referido do método, 

a abordagem redutiva-causal, é uma abordagem histórica, e tende a apontar os fenômenos 

como sintomas de condições patológicas ou socioculturais que os predispõem. Já o 

segundo aspecto do método, o sintético-construtivo, convida o sujeito a caminhar lado a 

lado com o investigador na construção de sentido da sua experiência. Nessa lógica, o 

investigador segue as pistas fornecidas pelo próprio sistema de imagens e põe-se no ponto 

de vista da produção de sentido, a partir dos símbolos produzidos na psicose. 

Até a utilização consciente das interpretações redutivo-causal (retrospectivas) e as 

sintético-construtivas (prospectivas) que identificam motivos arquetípicos (Jung, 1986), 

é preciso passar por etapas mais espontâneas de ampliação de imagens de motivos 

psicológicos obscuros, processo que Jung (1990, p. 300) denomina por amplificação: 

 

O método da alquimia, do ponto de vista psicológico, é o da amplificação ilimitada. 

A "amplificatio" é recomendada sempre que se trate de uma vivência obscura, cuja 

vaga insinuação deva ser multiplicada e ampliada através de um contexto 

psicológico a fim de tornar-se compreensível. 
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Dessa maneira, Jung (1990) retira da alquimia o método que se torna um conceito 

central para construir o seu método psicológico. Em o Eu e o Inconsciente, Jung (2008b) 

compara a amplificatio da alquimia com a hermenêutica e extrai daí o seu método 

psicológico (Jung, 2008b, p. 155): 

 

A essência da hermenêutica, ciência largamente praticada há muito tempo, consiste 

em enfileirar analogias depois de analogias, a partir de um símbolo dado. Em 

primeiro lugar, são anotadas as analogias subjetivas produzidas ao acaso pelo 

paciente e, em segundo lugar, as analogias objetivas oferecidas pelo analista à base 

de seu conhecimento geral. Através deste processo, o símbolo inicial é ampliado e 

enriquecido: desta forma chegaremos a um quadro extremamente complexo e 

multifacetado. Configuram-se então certas linhas do desenvolvimento psicológico, 

de natureza tanto individual como coletiva. 

Não há conhecimento no mundo que possa provar a "certeza" dessas linhas; o 

racionalismo, pelo contrário, pode provar facilmente que elas não são certas. Seu 

valor, no entanto, é atestado pelo extremo valor vital dessas linhas. E o que ocorre 

no tratamento prático é que o importante é a vida proporcionada ao homem e não 

que os princípios de sua vida possam ser demonstrados racionalisticamente como 

"certos". 

 

Nesse sentido, o caso relatado no artigo do TCR demonstra que a associação 

espontânea da usuária do estudo – entre a sua alucinação com a santa negra no teto da sua 

casa e Nossa Senhora de Aparecida – foi apenas o início do trabalho do método sintético-

construtivo, intimamente vinculado ao conceito de amplificação. A continuidade de 

enriquecimento do método se deu com o paralelo da reação numinosa (Otto, 2011) diante 

da possibilidade de ir à igreja, provocando o mesmo medo de surtar que ela sentiu ao ver 

o que posteriormente identificou como Nossa Senhora de Aparecida. 

O medo de surtar em relação à igreja no território e da alucinação com o que ela 

identificou com o motivo da Nossa Senhora são um paralelo psicológico da reação do 

homem diante do sagrado, principalmente de Aparecida, mas também da dúvida se não 

era Nossa Senhora de Fátima, valor sagrado identificado com a maternidade e em 

confronto com a sexualidade extrovertida do que Sulamita julgava por mulheres 

enxeridas. Esse paralelo nos conduziu a uma proposta de levar a clínica junguiana para o 

atendimento na igreja do território. Proposta que foi seguida por uma sincronicidade 

(Jung, 2005), revelando uma visão de realização por meio da análise, do ato de ir à igreja 

para ver os santos, o que antes fora interditado pela psiquiatria. 

Esses elementos simbólicos da clínica junguiana em um serviço aberto, como o 

serviço territorial do CAPS, podem ser um ponto de partida para assimilar um contexto 

maior dos aspectos da clínica junguiana em serviços abertos.  A vivência revela imagens 

difíceis de serem interpretadas, mas que são, ao menos potencialmente, relevantes tanto 

para o indivíduo quanto para a cultura coletiva da qual ele participa.  
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Tanto Nise da Silveira (2006, 2015) quanto John Weir Perry (1974) e Ronald D.  

Laing (1978) deram espaço para a assimilação dessas imagens com o auxílio dos 

fundamentos da Psicologia Analítica. O trabalho de Silveira (2006, 2015), 

especificamente, teve impacto na reforma brasileira e, além disso, teve continuidade na 

experiência da Casa das Palmeiras, sendo uma pioneira do serviço aberto de atenção 

psicossocial à saúde mental no Brasil, embora o serviço aberto brasileiro substitutivo ao 

manicômio hodierno, o CAPS, esteja em larga escala baseado nos serviços territoriais dos 

Centros de Saúde Mental de Trieste, ITA, da Reforma Psiquiátrica italiana (RPi) 

(Amarante, 1995, 1996, 2013; Brasil, 2011; Ferreira, 2006; Rotelli et al, 1990). 

Pelo ângulo dos aspectos da clínica junguiana em serviços abertos, nosso trabalho 

também se insere na lógica de uma assimilação dessas imagens em dois sentidos. 

Primeiramente na ação clínica realizada no período da residência, ou seja, em seu aspecto 

prático. Além disso, na amplificação do contexto simbólico que conduz este estudo. 

Incluímos, como novidade, um aspecto clínico próprio da Psicologia Analítica em sua 

manifestação no território, que seja: o fato de que a confrontação com a objetividade do 

símbolo transforma não apenas o usuário, mas também o analista, e, por isso, todo o 

processo terapêutico, incluindo as relações coletivas com o território. 

Em suma, para destacar os aspectos relevantes deste estudo, pois, é necessário 

observá-lo com referência em: 1. Os antecedentes reformadores com base na clínica 

junguiana, principalmente da experiência no Brasil com Silveira (2006, 2015) e as 

produções oriundas da Casa das Palmeiras; 2. O próprio método clínico redutivo causal e 

sintético construtivo discutido no TCR, inclusivo do método da amplificação, da 

Psicologia Analítica.  

Os antecedentes da proposta da Casa das Palmeiras como serviço aberto em saúde 

mental com base na clínica junguiana foram transformações em sistemas de saúde mental 

no próprio espaço asilar visando à sua superação, como o Museu de Imagens do 

Inconsciente no Engenho de Dentro, onde Nise da Silveira buscava garantir – frustrada 

pelas reinternações próprias do modelo manicomial – condições de alta para os internos 

(Melo, 2010; Silveira, 2015). 

Para alcançar este objetivo improvável no manicômio fora dele, Nise da Silveira 

buscou a criação de uma instituição intermediária entre a internação e a vida em 

sociedade, sem as características de assujeitamento do manicômio, sendo o serviço aberto 

pela convivência em sociedade o mote dessa criação que constituiria a Casa das Palmeiras 

em 1956. Essa foi uma das principais influências transformadoras do serviço psiquiátrico 
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brasileiro – juntamente com os posteriores Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) de 

Santos, SP, da psiquiatria de setor, FRA, dos Centros de Atenção Psicossocial de 

Manágua, na Nicarágua, e dos Centros de Saúde Mental de Trieste, ITA – para a criação 

do primeiro CAPS no Brasil em 1986, o professor Luís da Rocha Cerqueira (Melo, 2002, 

2010; Ribeiro, 2004; Silveira, 2006). 

Em paralelo a essas transformações de serviço aberto com base na clínica 

junguiana do Brasil, outras transformações com base em aspectos dessa clínica pela 

superação do manicômio foram propostas pelo mundo, como a Diabasis na Califórnia, 

EUA, com o psiquiatra junguiano John Weir Perry (1974) e o Kingsley Hall, em Londres, 

ING, com o (anti) psiquiatra Ronald. D. Laing (Barnes & Berke, n.d.; Laing, 1978). 

Um dos aspectos que une esses antecedentes é a busca da compreensão do 

processo psicótico no modelo dos motivos de morte e renascimento do herói solar de Jung 

(2005). Em Silveira (2015, p. 337, destaque no original), ela denomina esse processo de 

princípio de Hórus, com motivos de morte e renascimento do Sol. Perry (1974) 

compreende esse processo como um atravessamento de níveis simbólicos do 

desenvolvimento psicológico correlatos ao desenvolvimento histórico da humanidade até 

se alcançar a renovação da realeza e do reino. Já Laing (1978) o denomina como 

metanóia, compreendendo como uma viagem de morte e renascimento do ego.  

Estudamos esses autores através dos livros Imagens do Inconsciente (Silveira, 

2015), O mundo das Imagens (Silveira, 2006), The Self in Psychotic Process (Perry, 

1953), The Far Side Of Madness (Perry, 1974) e a obra A política da experiência  (Laing, 

1978), onde Laing, embora não seja junguiano, atribuiu a sua perspectiva de viagem 

interna ou metanóia no trabalho com a crise psicótica de Jesse Watkins à contribuição 

teórica de C. G. Jung, trabalho que inspirou a sua perspectiva de cuidado no Kingsley 

Hall, em Londres, ING (Barnes & Berke, n.d.). 

No Brasil, o trabalho de Silveira (2006, 2015) deixou discípulos que buscaram 

compreender e aplicar a sua obra nos serviços abertos. Segundo Melo (2001), o modo 

como Silveira se aproximou do motivo do herói solar foi a observância constante do 

impulso à consciência do eu submergido no inconsciente. Para essa fenomenologia, típica 

do drama do eu em relação ao inconsciente na psicose, é que veio a escolha de um mito 

que simboliza o momento da história da humanidade na passagem da inconsciência, cujo 

correlato são as trevas, para a consciência, cujo paralelo é a cultura como luz: trata-se da 

mitologia egípcia e do mito de Hórus (Melo, 2001; Silveira, 2015). 

Na perspectiva de uma transição do método das atividades expressivas desse 
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motivo do herói solar e suas formas de expressão com aspectos psicológicos dos materiais 

do fogo, da água, do ar e da terra próprios da emoção de lidar (Mello, 2014; Melo, 2001), 

Melo (2009), em seu ensaio intitulado A reta e a curva, realizou uma tentativa de 

aproximação dessa emoção de lidar de uma clínica em movimento pela cidade. 

Ao se fundamentar nas pinturas de Jackson Pollock como símbolos de diferentes 

imagens da matéria prima do opus alquímico correlacionado ao ato de caminhar na 

cidade, Melo (2009) indicou a possibilidade de compreensão do ato de passear como uma 

linguagem da subjetividade das pessoas, que se expressa na cidade. 

Para compreendermos esses aspectos antecedentes da clínica junguiana em 

serviços abertos pelo caso clínico de Sulamita, precisamos responder ao problema sobre 

a capacidade de contratualidade (Melo, 2007) de Sulamita com o contexto simbólico 

também presente no território, com destaque à imagem da Nossa Senhora Aparecida e ao 

paralelo da igreja que serviu como compreensão e ponte para a sua vida em sociedade. 

O método que embasou o trabalho de construção desse contexto simbólico foi 

estético-ético – que consiste em dar forma às imagens do inconsciente para em seguida 

compreendê-las (Jung, 1991a), como foi feito na descrição dos símbolos no prontuário e, 

especialmente, no diário de campo – bem como redutivo-causal e sintético-construtivo, 

como já referido em relação ao caso relatado no TCR. 

Nesta pesquisa, a amplificação enquanto método – intimamente vinculada ao 

método redutivo-causal e sintético-construtivo – se aproveita das associações em nível 

subjetivo, do paciente; e objetivo, do paciente e do analista; bem como da produção de 

séries de imagens como base para a investigação simbólica. Essa disposição de séries de 

imagens é possível por uma amplificação natural anterior ao método, cuja produção pode 

ser organizada pela sequência temporal de uma variação de tipos de imagens espontâneas 

da psique, o que, dentre outros padrões, comumente se manifesta, em situações de 

confusão mental, em uma produção de imagens espontânea de estrutura quaternária que 

tende ao círculo. Trata-se de duas dentre as últimas imagens que regularmente compõem 

a oposição entre uma tendência ao caos e uma tendência à ordem, que conta ainda com o 

conflito entre diversos opostos no inconsciente e a sua união por um terceiro elemento, 

uma quaternidade (quadrado, cruz) e uma rotação (círculo, esfera) até uma centralização 

em um arranjo radial em um sistema quaternário (Jung, 1986, 1991a, 2008a, 2008b; Perry, 

1953, 1974; Silveira, 2006, 2015). 

Esses tipos de uma amplificação instintiva se baseiam tanto em uma regular 

estrutura de quatro tendendo ao círculo quanto em associações típicas regulares, 
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principalmente em termos de operações alquímicas, diferenciando-se com o tempo em 

termos de tipos psicológicos, e, por isso, valer-nos-emos, pelo seu nível mais próximo da 

prima matéria – paralelamente à análise geométrica e aritmética – da análise típica das 

operações alquímicas, em que nesses quatro tipos de associações circula o motivo 

simbólico. Para cada operação: solutio, sublimatio, coagulatio e calcinatio, uma vez que 

a queda do nível mental aproxima a associação do aspecto psicológico da matéria, a 

emoção de lidar, há a um elemento específico da natureza próximo em seu simbolismo, 

como ar, água, terra e fogo. Com o decorrer do desenvolvimento da consciência, tais 

operações podem se diferenciar como um tipo de função psicológica específica, como 

pensamento, sentimento, sensação e intuição, respectivamente em correspondência 

aproximativa com as operações alquímicas e o simbolismo dos elementos da natureza, 

dos quais a diferenciação consciente só se dá por meio do amadurecimento do ego 

(Edinger, 1985; Franz, 1990; Jung, 1990, 1991a, 1991b, 2008a; 2008b; Mello, 2014). 

Portanto, tendo em vista os antecedentes da clínica junguiana em serviços abertos 

e o método empregado, o trabalho está dividido da seguinte maneira: Capítulo 2 - revisão 

de literatura sobre as bases da clínica junguiana em serviços abertos de saúde mental. 

Enfatizamos especialmente a experiência da brasileira Nise da Silveira na saúde mental e 

a experiência ianque de J. W. Perry, bem como seus paralelos com o trabalho de R. D. 

Laing, com os livros já citados e com uma fundamentação da amplificação como método 

de pesquisa. Destacamos, ainda, as bases do serviço territorial que fundamentam os CAPS 

na desinstitucionalização, instituição onde se produziram os dados do apoio psicossocial 

ao caso estudado no TCR, o qual nos serviu como fonte da série de imagens simbólicas 

do nosso estudo; Capítulo 3 - amplificação do contexto de imagens simbólicas 

delimitadas por Aparecida no processo transferencial de Sulamita, incluindo a 

contratransferência do analista e Capítulo 4 - considerações finais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Dimensões da clínica em serviços abertos na vanguarda da RPb: uma 

perspectiva junguiana 

 

Desde a metade do século XX, a clínica de base junguiana vem tendo destaque 

em casos de psicose em serviços abertos. Seus exemplos de superação do modelo 

manicomial pelo mundo destacam o aspecto clínico de acompanhamento do processo 

intrapsíquico da psicose, o leitmotiv do laço desses serviços abertos com a sociedade 

(Barnes & Berke, n.d.; Laing, 1978; Mello, 2014; Melo, 2001, 2010; Perry, 1953, 1974; 

Silveira, 2006, 2015).  

Nas Américas do Sul e do Norte, são exemplos mais relevantes desse trabalho os 

livros com fundamentação junguiana de Nise da Silveira (2006, 2015)4 e John Weir Perry 

(1953, 1974)5. No contexto brasileiro, o aspecto clínico de acompanhamento desse 

processo intrapsíquico da psicose foi nomeado por Silveira (2015), no Engenho de 

Dentro, RJ, como princípio de Hórus. Foi guiado por esse princípio simbólico que o 

trabalho da psiquiatra alagoana, com os ateliês de atividades expressivas, se consolidou 

no hospital psiquiátrico com o Museu de Imagens do Inconsciente no Engenho de Dentro, 

RJ, e se estendeu para a Casa das Palmeiras, RJ. Tais trabalhos, com início na década de 

quarenta, mostraram as tendências do processo psicótico entre o caos da crise e a tomada 

de consciência (Melo, 2001). 

Silveira (2006, 2015) conseguiu realizar esse acompanhamento através de séries 

de imagens do inconsciente objetivadas por atividades expressivas. Os resultados 

chamaram a atenção de críticos de arte e possibilitaram, também, que essas tendências de 

caos e consciência fossem passíveis de compreensão psicológica. Com a ajuda das ideias 

de nigredo, albedo e rubedo da alquimia, se evidenciam os paralelos simbólicos de como 

o mito de Hórus ainda é tão atual para a psique humana, pois é como o sol que sempre 

renasce após as trevas. Assim, analogamente, a primeira fase é a nigredo, é o estado 

caótico, uma massa confusa, de onde os diferentes elementos são separados e 

decompostos. A união de opostos que ocorre nesta fase é por identificação inconsciente. 

Trata-se do adepto ainda em estado inconsciente ou do encontro com a sombra. A segunda 

fase, a albedo, é o processo de trazer à luz a união de opostos inconsciente, seja com a 

                                                 
4 O mundo das imagens e Imagens do Inconsciente, respectivamente. 
5 The Self in Psychotic Process e The Far Side of Madness, respectivamente. 
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anima, com o animus, a sombra ou o Si-mesmo. A terceira, a rubedo, dificilmente é 

alcançada e envolve maior participação da consciência na reconciliação dos opostos 

inconscientes que, assim, são separados na primeira etapa, distintos ou iluminados na 

segunda e reconciliados ou compreendidos na terceira (Silveira, 2015). Trata-se de um 

aspecto clínico evidente nos casos de esquizofrenia acompanhados tanto no Engenho de 

Dentro, como se pode ver no Museu de Imagens do Inconsciente, quanto na Casa das 

Palmeiras (Silveira, 2006, 2015). 

Para Carl Gustav Jung (1984), não cabe ao psicólogo ou à ciência negar a 

substancialidade de figuras divinas, ou afirmar se as visões de um paciente psiquiátrico 

são fruto, ou não, de uma ilusão. A essas afirmações categóricas cabe uma decisão de fé 

e não de ciência. Portanto, como distinguiu Silveira (2006, 2015), são imagens do 

inconsciente, e o que interessa para a clínica de base junguiana é a expressão e 

compreensão da experiência simbólica. Não cabe afirmar, ou negar, a substancialidade 

desses complexos, uma vez que a experiência psíquica e sua afetação são os fatos 

inegáveis (Jung, 1984). 

Sendo assim, a posição de Silveira (2006, 2015) pela expressão e compreensão da 

experiência simbólica foi também de resistência política. Nesse ponto, o papel da arte 

como meio de divulgação e de expressão política para o trabalho de Nise da Silveira com 

as atividades expressivas foi fundamental, pois sua ampla divulgação na sociedade pelas 

exposições de arte contestava a psiquiatria em voga marcada por procedimentos 

agressivos e invasivos como as psicocirurgias, o eletrochoque e o coma insulínico. 

Contribuições em especial nesse sentido foram feitas pelo artista plástico Almir 

Mavignier, que auxiliou no trabalho do Engenho de Dentro, bem como a exposição 

artística apoiada pelo crítico de arte Mário Pedrosa (Berliner, 2015; Silveira, 2006, 2015). 

Dessa forma, tanto o Museu de Imagens do Inconsciente quanto a Casa das 

Palmeiras são expressões, além de vinculadas à arte e à ciência, de força política. Destarte, 

essa expressão política permite ler nas entrelinhas que, para que o acompanhamento do 

processo intrapsíquico fosse possível, esses serviços consideraram a possibilidade de tais 

conteúdos serem experimentados psiquicamente, destacando ainda a autonomia dos 

mesmos em relação ao ‘eu’ como indubitável, em conformidade com os estudos 

psicológicos de C. G. Jung (1984, p. 47): 

 

Não há dúvida de que esses conteúdos psíquicos podem ser experimentados, e 

sua autonomia é indubitável; certos sistemas psíquicos parciais manifestam-se 

espontaneamente em estados de êxtase, despertando efeitos e impressões muito 

intensos. No caso de uma perturbação mental, eles podem ser fixados sob a 
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forma de ideias delirantes e alucinações, que destroem a unidade da 

personalidade. 

 

Esses conteúdos, os complexos, consistem em fatores psíquicos independentes do 

eu - o complexo que constela os conteúdos de identificação da consciência. Em situações 

específicas, podem possuir valor energético superior à intencionalidade consciente. 

Interrompem, dessa maneira, a vontade do eu para um estado de não-liberdade, de 

pensamentos obsessivos e ações compulsivas para os quais, sob certas circunstâncias, o 

conceito jurídico de imputabilidade limitada seria o único válido (Jung, 1991a, p. 31). 

Nesse ponto, não é a consciência que tem um complexo, mas o complexo que pode ter ou 

assimilar a consciência. 

A constelação de um complexo pode desencadear um processo psíquico que 

consiste na aglutinação e na atualização de determinados conteúdos (Jung, 1991a, p. 29). 

Sua vivência só pode superar a compulsão pela capacidade do eu e da consciência de 

assimilar o complexo. Por isso, a sua expressão, compreensão e vivência relacional pela 

via simbólica é tão necessária (Silveira, 2006, 2015; Franz, 1999). 

A psicose, para Jung (2008b, p. 47) é semelhante a um transtorno do equilíbrio 

psíquico, no qual ocorre uma fragmentação da persona, a máscara da consciência 

identificada com um papel social, seguido de um fluxo autômato de fantasia inconsciente.  

A diferença, no entanto, é que na psicose a destruição é crescente, já nesses transtornos 

do equilíbrio psíquico, o atravessamento da crise pode levar a uma saúde mais plena. Os 

problemas de identificação com a persona, uma máscara coletiva assumida pela 

consciência pessoal, têm relação com os processos de autorregulação psíquica do Si-

mesmo e de ser quem se é, o que só se revela com extrema dedicação à compreensão da 

vida ou ao diálogo entre consciente e inconsciente. 

Esse é um aspecto significativo da clínica de base junguiana em serviços abertos, 

pois, segundo Perry (1974), nos casos de episódios psicóticos agudos diagnosticados 

como psicose de maneira crônica, um retorno a um estado de (des)equilíbrio em que se 

alcança melhoras na qualidade de uma vida mais plena de significado pode tornar o 

diagnóstico questionável: 

 

Temos o direito a considerar por ainda mais tempo este estado como mera 

doença mental e desordem? O quê, então, faríamos com o fato de que algumas 

pessoas emergem desse episódio agudo "melhor do que bem", como um 

psiquiatra o enquadrou? Ou seja, alguns saem deste estado com algo que 

acelerou há pouco a capacidade para aprofundar sobre suas preocupações, suas 

vocações, e seus relacionamentos. O que vamos fazer com o fato de que 

quando fora de seus sentidos, algumas pessoas têm experiências talvez da 

beleza, talvez de terror, mas sempre com implicações de profundidade 
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impressionante, e que quando ressurgem fora de sua mania e em seu chamado 

ego normal, elas podem fechar o alçapão atrás deles e fechar a sua visão uma 

vez mais e se tornar prosaicas ao extremo, estreitadas em uma inutilidade 

branda e superficial? O que há de errado quando alguém se torna um visionário, 

olhando para o coração do seu cosmos e dos seres que o acompanham ao seu 

redor, só quando ele está "doente", apenas para se tornar cego, constrito, e 

tímido, sem entender nada, quando ele está "bem" novamente, dependente para 

o resto de seus dias, talvez, de uma droga para manter esta alma e sua visão 

sob um amortecimento e seguramente fora do alcance? Parece haver dois tipos 

opostos de loucura: a loucura da esquerda, cheia de excitação e terror e do 

encontro desconcertante com poderes espirituais e demoníacos da psique; e a 

loucura da direita, oca em um meigo empobrecimento e estreiteza, em que as 

convenções e concretudes mundanas são tomadas como realidade auto 

evidente.6 (Perry, 1974, pp. 10 - 11, tradução nossa). 

 

Nesse fluxo de fantasia ou fluxo libidinal, para Perry (1974), o episódio agudo, 

mesmo o diagnosticado como psicose, segue um padrão específico ao modo do 

identificado por Silveira (2015), mas que naquele caso é chamado de renovação da realeza 

sagrada e do reino. Nos serviços abertos de base junguiana para os casos de psicose, 

portanto, segundo essa perspectiva política da clínica junguiana em serviços abertos pela 

experiência simbólica, a vivência com tais conteúdos da fantasia precisa de expressão e 

de compreensão, o que marca um ângulo de reforma psiquiátrica de perspectiva 

introvertida (Perry, 1974, pp. 1 - 2, tradução nossa): 

 

Em tempos e em condições culturais em que o relacionamento interpessoal e 

os grupos e as famílias são a predileção dos estudos, a visão aqui apresentada 

está em algum contraste com a tendência comum, e vem da minha distinta 

tendência introvertida em direção à experiência intrapsíquica. Alguém poderia 

chamá-lo de um estudo de relações intrapessoais7. 

 

Pois bem, por tudo isso, para Perry (1974), o patológico, em duas concepções do 

que é patológico, ou das paixões presentes nesses episódios psicóticos agudos, seria 

                                                 
6 Do we have the right any longer to regard this state as mere mental disease and disorder? For what, then, 

would we make of the fact that some people emerge from such an episode "weller than well", as one 

psychiatrist has put it? That is, some come out of this state with a newly quickened capacity  for depth in 

their concerns, their callings, and their relationships. What do we make of the fact that when out of their 

senses, some people have experiences perhaps of beauty, perhaps of terror, but always with implications of 

awesome depth,  and that when they reemerge out of their craze and into their so-called normal ego,  they 

may shut the trapdoor after them and close out their vision once more and become prosaic in the  extreme, 

straitened in a bland and shallow usualness? What goes wrong when some one becomes a visionary, looking 

into the heart of his cosmos and of his fellow  beings around him, only when he is "sick", only to become 

blind, constricted, and timid, understanding nothing, when he is "well" again, dependent for the rest of his 

days perhaps on a drug to keep this soul and its vision dampened down and safely  out of reach? It does 

sound as if there may be two opposite kinds of madness: a madness of the left, full of ecstasy and terror and 

of the bewildering encounter with spiritual and demonic powers in the psyche; and madness of the right, 

hollowed out in bland impoverishment and narrowness, in which the conventions and concreteness of the 

mundane world are taken for self-evident reality.  
7 In times and in cultural conditions in which the interpersonal and group and family studies are the 

predilection, the view here presented stands in some contrast to the usual trend, and comes out of my 

distincly introverted bias toward the intrapsychic experience. One could call it a study of intrapersonal 

relationships. 
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aquilo que leva à necessidade do processo de autorregulação aguda da psicose, como a 

identificação com uma imagem coletiva da persona, bem como o arrebatador processo de 

identificação do sujeito com as imagens inconscientes do episódio agudo. Por isso, cabe 

primeiramente diferenciar aquilo que para Perry torna necessário o episódio psicótico 

agudo: 

 

Na minha opinião, a verdadeira patologia na psicose não reside no "conteúdo 

mental das imagens e das sequências simbólicas". Tudo isso parece ser um 

processo psíquico natural, presente e trabalhando em todos nós e também no 

ego, que sofre de uma consciência contraída que tenha sido educada fora de 

seu necessário contato com os elementos naturais da vida psíquica, em forma 

de emoção e imagem. A loucura é talvez necessária, mas vem com força 

esmagadora.  A necessidade da personalidade esquizoide é aprender a perceber 

os significados simbólicos que dizem respeito à vida psíquica de um sujeito, e, 

assim, manter-se conectado com os mananciais cada vez mais enriquecedores 

das emoções que nutrem aquela vida. O problema do estado pré-psicótico é 

como descobrir essa vida apaixonada, e a natureza tem sua própria resposta na 

forma de um ordálio turbulento, uma experiência por imersão na fonte das 

paixões, isto é, uma psicose.8 (Perry, 1974, pp. 10 - 11, tradução nossa). 

 

Tal contração do ego seria um excesso de unilateralidade que inibe a regulação 

simbólica dos conteúdos advindos do inconsciente, principalmente das funções 

psicológicas menos desenvolvidas. Em termos de uma teoria na psicologia junguiana, o 

aspecto clínico dos tipos psicológicos pode ser esclarecedor sobre os padrões encontrados 

na clínica de base junguiana sobre o surto psicótico, desbravando um caminho 

compreensivo para as psicoses, há muito impressionante para a humanidade pelo 

desconhecimento de seus fenômenos:  Acima de tudo eu fico profundamente 

impressionado com a magnitude das dificuldades de contato com um surto esquizofrênico 

(...). Pois mesmo depois de sete décadas de psicologia profunda nós ainda permanecemos 

em grande parte no escuro a este respeito 9 (Perry, 1974, p. 1, tradução nossa). 

A emergência dos conteúdos destas funções para a consciência, amiúde 

reprimidos pelas funções psicológicas superiores, seria a chamada autorregulação 

psíquica. Von-Franz (1999) desenvolve a relação entre a necessidade de assimilação dos 

                                                 
8 In my opinion the real pathology in psychosis does not reside in the "mental content the images and the 

symbolic sequences. All of that appears to be natural psychic process, present and working in all of us 

rather in the ego, which suffers from a constricted consciousness that has been educated out of its needed 

contact with the natural elements of the psychic life, both emotion and image.The madness is perhaps 

required but comes in overwhelming strength. The need of the schizoid personality is to learn to perceive 

symbolic meanings as they pertain to the living of one's psychic life, and thus to keep connected with the 

ever-enriching wellsprings of the emotions which nourish that life. The problem of the prepsychotic state 

is how to discover the impassioned life, and nature has its own answer in the form of a turbulent ordeal, a 

trial by immersion in the source of the passions - that is, a psychosis. 
9 I find myself deeply impressed with the magnitude of the difficulties one is up against in a schizophrenic 

break (...). For even after seven decades of depth psychology we still remain largely in the dark in this 

regard. 
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conteúdos do inconsciente coletivo e a redução dos domínios da função psicológica 

superior sobre a função psicológica inferior, quando emergem as fantasias que os 

junguianos empiricamente classificaram em diferentes padrões arquetípicos. A renovação 

da função superior ou seu renascimento, normalmente identificada com o motivo do 

herói, só é possível se o conteúdo for trabalhado pela via simbólica, sem identificação da 

função superior com o conteúdo coletivo. 

A base empírica10 da pesquisa com o conteúdo dessa fantasia na psicose se valeu 

do método comparativo com a mitologia. Posteriormente, esse método foi identificado 

como amplificação (Jung, 1990; Perry, 1953). Sua utilização em diversos casos pelo 

mundo encontrou séries de paralelos de uma estrutura-funcional específica, como bem 

destacado por Silveira (2015), como princípio de Hórus, e por Perry (1974), como 

renovação da realeza e do reino. Na ampla literatura junguiana, no entanto, essa estrutura-

funcional do processo intrapsíquico da psicose é conhecida como a jornada do herói 

(Campbell, 1949, 2006; Jung, 1995). 

A jornada do herói11 se tornou não só a base de uma cosmovisão política da clínica 

junguiana, mas o principal aspecto clínico como modelo de compreensão da esquizofrenia 

ou outras psicoses. Seu padrão, inicialmente, consiste em uma separação do mundo 

ordinário do dia a dia, correspondente ao início da assimilação do eu por um complexo 

ou uma série deles. Em seguida, há um mergulho voluntário ou involuntário anunciado 

por um arauto em um mundo de mitos, onde os seus símbolos levam a uma jornada 

interior de mortes e renascimentos do herói. Caso o período mais turbulento chegue ao 

fim, o herói pode aprender a mergulhar e sair das trevas, levando desse mundo de 

imagens12 os benefícios para a sua coletividade (Campbell, 1949, 2006; Melo, 2009; Jung, 

1991a, 2005; Laing, 1978; Perry, 1953, 1974; Silveira, 2006, 2015). 

Com o esquecimento dessa base empírica e teórica em sua origem, a Casa das 

Palmeiras vem correndo o risco de se constituir apenas como emblema histórico da 

psiquiatria brasileira (Mello, 2014; Melo, 2001, 2002, 2007, 2010). Há mais de sessenta 

anos, no entanto, seus métodos de expressão e pesquisa se oferecem como modelo 

teórico-prático-político para o trabalho de nossas instituições de serviços abertos: 

 

                                                 
10 Dentre outros trabalhos, os de Perry (1953, 1974), Silveira (2006, 2015) e Jung (1990, 1991b, 2000) 

atestam que a teoria é produzida após os achados empíricos e, portanto, está baseada no surgimento dos 

conteúdos, que pela comparação com a mitologia foram analisados em tipologias regulares. 
11 Identificado com o complexo do eu que constela os demais conteúdos relacionados à consciência (Jung, 

1991a, 1991b). 
12 Complexos ou associações de complexos dispostos em padrões míticos (Jung, 1964, 1995, 1991a). 
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A obra de Nise da Silveira tem uma reverberação tão grande entre os mais 

variados grupos sociais, que fica muito difícil avaliar o alcance de seu trabalho. 

Seu vigor ético aliado a uma incrível persistência, sem falar em todo o seu 

embasamento teórico, contribuíram em muito para que mudássemos a maneira 

de tratar as pessoas psiquiatrizadas no Brasil. No momento em que é aprovada 

no Senado a chamada Lei Paulo Delgado, que versa sobre a substituição 

gradativa dos manicômios por lares abrigados, centros de atenção psicossocial, 

hospitais-dia, oficinas terapêuticas etc., cabe lembrar que Nise não pode ser 

apenas um emblema destas conquistas, pois sua obra não está inscrita no 

passado da psiquiatria nacional, seus enunciados ainda estão vivos e devem ser 

levados para as mais variadas instâncias teórico-prático-políticas de nossas 

instituições. (Melo, 2001, p. 148). 

 

Nesse sentido, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Luís da Rocha Cerqueira 

de São Paulo surgiu em 1986, o primeiro do Brasil. Esse primeiro CAPS foi orientado 

pelas concepções de serviço aberto da Casa das Palmeiras, com Nise da Silveira, bem 

como das ideias de Ana Pitta, trazidas da Nicarágua, e pela Reforma Psiquiátrica italiana 

(RPi), com a sua Psiquiatria Democrática (Ribeiro, 2004). 

Os CAPS que se instalaram posteriormente pela RPb, no entanto, pautaram-se 

mais pelo Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) da década de 70. 

Nesse período histórico do Brasil, diversos foram os movimentos sociais pela 

reestruturação da democracia. Dentre eles, a RPb, que ocorreu em meio à essa luta no 

período da ditadura militar. Dentre os poderes que visou superar, estava a medicalização 

do social, com os seus pressupostos de normatização e controle, especialmente os da 

psiquiatria (Amarante, 1995; Ribeiro, 2004; Tenório, 2002). 

Nessa época, o contexto de más condições de trabalho, os problemas políticos 

como o clientelismo na esfera pública, o desmonte da coisa pública pelo financiamento 

perverso da saúde com política de estado mínimo para favorecer o capital privado, 

conforme exigências do Banco Mundial, formavam uma conjuntura que expressava, na 

dimensão da proteção social e nos serviços sanitários, a dimensão da crise política e 

econômica pela qual passava o país (Ferreira, 2006). 

A crise também tornava extremamente precária a condição de trabalho na saúde 

mental. A partir do I Congresso Brasileiro de Psicanálise de Grupos e Instituições (1978), 

o MTSM passou a fundamentar seu pensamento crítico reformista. Esse evento, 

organizado pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise de Grupos e Instituições (IBRAPSI), 

possibilitou a vinda ao Brasil dos principais pensadores das correntes de compreensão 

crítica em saúde mental, dentre outros Franco Basaglia, que terminou por se tornar 

influência fundamental no pensamento reformista do MTSM (Amarante, 1995). 

Assim, anos depois, foi organizado um movimento social que propôs a Reforma 
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Sanitária brasileira (RSb) e a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi a VIII 

Conferência Nacional de Saúde de 1986 que, a partir de seu relatório final, inspirou o 

capítulo saúde da Constituição. Originou, então, as leis orgânicas 8.080/90 e 8.142/90, 

que permitiram a criação do SUS. Compuseram o movimento entidades comunitárias, 

profissionais e sindicais, bem como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), o recém-criado Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (CEBES) e a Associação 

Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco) (Paim, 2008).  

Assim, a Portaria 336/02 que instituiu os CAPS estava mais em acordo com o 

MTSM e os consoantes movimentos sociais do país que fundaram o SUS. Por esse 

contexto de formação do SUS na redemocratização do Brasil, a saúde mental encontrou 

grande afinidade pelas ideias de Franco Basaglia e sua Psiquiatria Democrática. Um 

referencial com um contexto de transformações que chamou muito mais o espírito 

renovador da psiquiatria do que as outras supracitadas referências iniciais de serviços 

abertos (Amarante, 1995, 1996; Campos, 1997; Ferreira, 2006; Silveira, 2006; Ribeiro, 

2004; Tenório, 2002). 

É preciso ressaltar que, antes mesmo da ditadura de 64, na era Vargas, Nise da 

Silveira também vivenciou um período de opressão ditatorial que inspirou as suas práticas 

libertadoras. Em 1933, Nise da Silveira iniciou sua carreira como médica psiquiatra na 

antiga Assistência a Psicopatas e Profilaxia, em que passou a viver no Hospício Pedro II, 

na Praia Vermelha, RJ. Em seu quarto, Nise possuía uma mesa repleta de livros, que 

envolviam, dentre outros assuntos, medicina, literatura e política, estes especialmente 

com ênfase no comunismo. O pano de fundo político da Praia Vermelha, onde Nise da 

Silveira se encontrava em 1935, era, no entanto, um ponto de rebelião do Levante 

Comunista liderado por Luís Carlos Prestes, rapidamente dominado pela polícia do 

Governo Vargas. Do hospital, os tiros podiam ser ouvidos, mas a médica não sabia o que 

se passava. Terminou sendo denunciada por uma enfermeira do hospital pela posse dos 

livros comunistas, proibidos naquele contexto (Melo, 2001). 

Presa em 1936, ela passou um ano e oito meses trancafiada. O tempo na prisão 

teve profundo impacto no trabalho de Nise, por exemplo, nas atividades inventadas pelos 

presos para passar os massacrantes e repetitivos dias de detenção, sem sucumbir 

mentalmente. Esses acontecimentos foram relatados no livro Memórias do Cárcere, 

1954, de Graciliano Ramos, com quem Nise travou contato na prisão. Apenas em 1944 

ela pôde retomar as suas atividades profissionais (Melo, 2001). 

Urge destacar, todavia, que, tanto quanto as concepções de liberdade no espaço 
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do serviço aberto, o trabalho de Nise da Silveira na Casa das Palmeiras só está vivo - nas 

instituições reformadas - se houver uma correlação entre resistência política, atividades 

expressivas e ciência. Trata-se de um destaque político da inapagável busca de uma 

compreensão do processo psicótico: A proposta de Basaglia continua atualmente 

atraindo a maioria dos espíritos renovadores da área da psiquiatria, embora nos pareça 

ainda incompleta, por conceder pouca atenção aos fenômenos em desdobramento no 

espaço interno (Silveira, 2006, p. 15). 

Melo (2007) nos fala que Nise da Silveira e Franco Basaglia possuem em comum 

a defesa do serviço aberto em saúde mental, como parte da crítica ao manicômio, 

afastando-se da possibilidade de uma reorganização no interior da instituição psiquiátrica 

que a mantenha como referência ao visar a uma ruptura radical. Apesar desta 

sobreposição entre os autores em relação à desmontagem do hospital psiquiátrico, o 

modelo substitutivo proposto por Nise, como vimos acima, prioriza a expressão de si; 

enquanto o modelo proposto por Basaglia destaca as noções de contratualidade, cidadania 

e reabilitação psicossocial.  

O destaque aos aspectos clínicos do serviço aberto proposto por Nise tem na ponte 

simbólica do trabalho com o intrapsíquico o modo de se chegar à sociedade, não pela 

remoção de sintomas, mas com o objetivo principal de construir uma linha possível de 

reabilitação psicossocial, sendo este o objetivo principal. Em Rotelli (1990), parceiro que 

continuou o trabalho de Basaglia, por sua vez, a postura da emancipação terapêutica 

assume o aspecto principal para se atingir as trocas sociais no território. Essa diferença 

não visa à cura, mas uma terapêutica emancipada de produção de vida e sociabilidade, 

uma vez que se reconhece a desinstitucionalização como um movimento homeopático de 

utilização das próprias forças psiquiátricas para a emancipação das terapias, do território 

e do sujeito em sofrimento psíquico: 

 

Permanecendo na "clínica", a questão colocada pela desinstitucionalização é 

que não poderemos imaginar uma psicopatologia e uma clínica que não 

incorporem na análise, e depois na prática terapêutica e de transformação, as 

estruturas existentes, os operadores, o campo psiquiátrico. A emancipação 

terapêutica (que se toma o objetivo substituto da "cura") só pode ser 

(cientemente) a mobilização de ações e de comportamentos que emancipem a 

estrutura inteira do campo terapêutico. (Rotelli et al, 1990, p. 31, destaque no 

original). 

 

A desconstrução do manicômio a partir do seu interior é uma marca de 

desmontagem do hospital psiquiátrico em Rotelli (1990). Já na passagem do Museu de 

Imagens do Inconsciente para a Casa das Palmeiras, neste ponto, o princípio de Hórus, 
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como modelo de compreensão do processo psicótico, pode resumir todo o esforço do 

trabalho de Silveira (2015) de transformar o hospital psiquiátrico. Frustrada pelo alto 

índice de reinternações, no entanto, a inspiração maior desse princípio simbólico pode ter 

sido a ponte da própria transformação do trabalho de Nise da Silveira com a saída do 

hospital no Engenho de Dentro, para a reabilitação psicossocial em liberdade, quando 

deixa o espaço asilar para superar o alto índice de reinternações e constituir o primeiro 

modelo de serviço aberto em saúde mental do Brasil. Em uma linguagem simbólica, Nise 

da Silveira saiu das trevas da exclusão asilar para buscar um lugar ao sol para a saúde 

mental na sociedade com a Casa das Palmeiras (Silveira, 2006; Mello, 2014; Melo, 2001, 

2007, 2010). 

Por isso, embora tenhamos como modelo para o CAPS brasileiro o cuidado em 

liberdade da desinstitucionalização com o serviço territorial (Brasil, 2011), o pontapé 

democrático inicial da Reforma Psiquiátrica brasileira (RPb), teve suas bases 

estabelecidas em 1956 (Melo, 2007, 2010), quando os trabalhos de Silveira (2006) 

iniciaram o acompanhamento do processo intrapsíquico da psicose fora do hospital 

psiquiátrico no serviço aberto, utilizando aspectos da clínica junguiana para atingir a 

reabilitação psicossocial. É inegável, no entanto, que a coragem corpulenta na década de 

70 e 80, com a influência da Psiquiatria Democrática italiana com Basaglia, tenha sido 

decisiva para as mutações ostensivas no campo da psiquiatria pelo mundo, como 

reconheceu Silveira (2006, p. 15): O mais forte empreendimento de mutação na área da 

psiquiatria ocorreu na Itália com a negação da instituição psiquiátrica por Franco 

Basaglia. 

Para Melo (2010), nesse sentido, a Casa das Palmeiras foi a pioneira das mutações 

da psiquiatria brasileira em termos de serviços abertos. Dentre as mutações psiquiátricas 

no Brasil, desde a sua fundação com Juliano Moreira no início do século XX, as mudanças 

davam pouca atenção aos conteúdos psíquicos e eram quase exclusivamente de ordem 

biológica, interpessoal ou grupal. A exceção foi a psiquiatria social de Ulisses 

Pernambucano que, por exemplo, introduziu a psicologia e buscou retirar o caráter clínico 

sobre as manifestações religiosas afrodescendentes (Hutzler, 1987). Por isso, 

considerando a grande demanda que justifica o trabalho com grupos, a terapêutica 

ocupacional foi o método de expressão e compreensão do mundo interior defendido por 

Nise desde o ateliê do Engenho de Dentro até a Casa das Palmeiras:  

 

Por que a terapêutica ocupacional, adequadamente orientada, não teria um 

papel a desempenhar no tratamento de esquizofrênicos, como modalidade de 
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psicoterapia? Esse método, se utilizado com intenção psicoterápica, seria o 

mais viável nos hospitais públicos sempre superpovoados, onde a psicoterapia 

individualizada é impraticável, além de ser o menos dispendioso para a 

economia hospitalar (Silveira, 2006, p. 16). 

 

Dessa maneira, é historicamente patente que as mudanças para um sistema de 

saúde mental aberto no Brasil envolveram a recusa de Nise da Silveira ao não aceitar as 

técnicas agressivas e invasivas do hospital psiquiátrico no Engenho de Dentro, quando 

foi deslocada para a Seção de Terapêutica Ocupacional. Lá, ela constatou inicialmente 

um método que pouco dizia sobre o sofrimento das pessoas internadas no hospital 

psiquiátrico, como serviços de limpeza do ambiente, de roupas e objetos. Com o tempo 

ela introduziu as atividades expressivas que, posteriormente, vivenciariam a passagem 

dos ateliês de atividades expressivas do Museu de Imagens do Inconsciente para os ateliês 

da Casa das Palmeiras. O aspecto clínico do processo intrapsíquico dessa mudança 

buscou apreender o fio mítico de jornadas interiores do processo psicótico. Para isso, o 

caos emocional deveria se despotencializar pelo vínculo (sensibilidade) e pelas atividades 

ocupacionais através da pintura e das demais atividades expressivas (técnica) (Berliner, 

2015; Mello, 2014; Melo, 2001; Silveira, 2006, 2015). 

Ainda no hospital psiquiátrico, com esse método, Nise da Silveira obteve exitosa 

resposta terapêutica, mas não afetou como desejava as estatísticas do alto índice de 

reinternações (Mello, 2014). Consciente do problema, ela buscou uma alternativa menos 

desindividualizante do que a institucionalização psiquiátrica, na tentativa de superar o 

círculo de isolamento e estigmas que desvinculam esses sujeitos da sociedade na 

recuperação de egressos desospitalizados: 

 

A pessoa que passa a viver o interminável ciclo de reinternações encontra-se 

apartada do convívio social e, quando passa a frequentar a Casa das Palmeiras, 

é aberta a oportunidade de circulação pelo espaço urbano, ocorrendo uma 

intensificação das trocas afetivas, além de ser estimulada a liberdade para 

expor idéias e sentimentos. Muda-se, desta forma, a concepção de uma doença 

que precisa ser controlada à força para a possibilidade de expressão do ser. Ao 

contrário de tentar uniformizar as pessoas em padrões de comportamento e em 

maneiras de sentir, passa-se a estimular a diversidade, ou seja, são valorizados 

os inumeráveis estados do ser. (Melo, 2010, p. 867). 

 

A superação do hospital psiquiátrico como local de controle e exclusão foi uma 

resposta à necessidade de liberdade de expressão intensificada pela circulação na cidade. 

Nise da Silveira mostrou para o mundo que as atividades expressivas são necessidades do 

humano, bem melhor contempladas em serviços abertos que em fechados. Trata-se da 

delimitação do problema do acompanhamento do processo intrapsíquico da psicose a ser 

compreendido também na intensificação da liberdade de expressão provocada pela 
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circulação na cidade (Melo, 2009, 2010; Silveira, 2006).  

Assim, o problema acerca do padrão humano de crescimento pelas crises 

observado por Perry (1953, 1974) entra em questão no contato com a sociedade. 

Entretanto, o abalo das bases da vida psíquica gerado pela crise da experiência psicótica 

exige uma ponte entre o isolamento do mundo interior ou do hospital e a sociedade, para 

que, assim, o sujeito encontre condições de reassumir a sua vida interpessoal e 

profissional: 

 

Acreditamos que a experiência da Casa das Palmeiras comprova a necessidade 

e a viabilidade de instituições em regime de externato. Poderiam ser criadas 

nos ambulatórios dos hospitais psiquiátricos federais e estaduais, em hospitais-

dia, adaptando-os com decidido esforço às condições de nossa realidade. 

Assim, será de fato implantada uma nova política de saúde mental que virá 

evitar as onerosas e cruéis internações. (Silveira, 2006, p. 22). 

 

A experiência-piloto em psiquiatria de Silveira (2006, p. 16) precisou evidenciar 

que o índice de reinternações do hospital psiquiátrico não caiu com a introdução de 

psicotrópicos, e que não será exagero admitir que as reinternações tenham atingido 

percentagem mais alta. Isso se deve ao fato de que os psicotrópicos diminuem o tempo 

de internação, mas, para evitar a reinternação, o trabalho de mediação com a sociedade 

seria necessário. Para isso, a consideração dos abalos gerados pelo atravessamento da 

crise para a vida psíquica em sociedade é tão importante quanto as atividades expressivas 

que permitem o acompanhamento do seu processo intrapsíquico. Em um serviço aberto 

para a circulação na cidade, diferentes serão os métodos para a atenção tanto aos símbolos 

expressos como, especialmente, às pontes que ele lança em direção ao mundo externo, a 

fim de dar-lhes apoio no momento oportuno (Silveira, 2006, p. 21). 

Por esse ângulo, Melo (2011) assevera que, embora o resultado das atividades 

expressivas – principalmente a pintura – como método de acesso às imagens do 

inconsciente possa resultar em obras de arte, o principal objetivo de Nise da Silveira com 

as atividades expressivas sempre foi a intervenção terapêutica e a pesquisa científica do 

processo psicótico: 

 

As imagens do inconsciente podem ser consideradas, por vezes, como obras 

de arte. No entanto, todas as obras produzidas, sem exceção, possuem valor 

terapêutico e de pesquisa. A interface entre ciência e arte é evidenciada desde 

o início dos trabalhos no ateliê de Engenho de Dentro, com Nise da Silveira 

observando atentamente os desdobramentos intrapsíquicos revelados pelas 

imagens do inconsciente e Almir Mavignier tentando descobrir artistas (Melo, 

2011, p. 92). 

 

Sobre o trabalho de pintura e as demais atividades expressivas no ateliê, Melo 
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(2001) destaca ainda que a diversidade de materiais utilizados no processo, 

correlacionado aos elementos terra, água, ar ou fogo, faz parte do processo terapêutico e 

científico do Museu de Imagens do Inconsciente e da Casa das Palmeiras. Trata-se de um 

problema que vincula a percepção e a constelação de complexos que ameaçam ou 

assimilam o eu (Jung, 1991a) ou, simbolicamente, o desdobramento de uma espécie de 

imaginação material (Mello, 2014; Melo, 2001).  

Em arremate a essa dialética entre percepção e imaginação, Melo (2001) conclui 

que os símbolos da imaginação transformam as disposições psíquicas da percepção, ou 

seja, contribuem para a mudança de atitude relacionada aos tipos perceptivos e, 

consequentemente, aos outros tipos de funções da consciência na relação com o mundo.  

Os tipos psicológicos de Jung são classificados de acordo com as funções 

ectopsíquicas da consciência, ou seja, aquelas que orientam em relação ao meio ambiente 

a partir das funções sensoriais. As funções são controladas pela vontade, quando isso não 

é possível, elas agem de maneira autômata: a) a sensação é a função do real, que diz que 

algo percebido no meio é o elemento identificado na consciência; b) o pensamento 

percebe e julga por definição, diz o que é alguma coisa; c) o sentimento percebe, julga e 

expressa o valor positivo ou negativo de alguma coisa; d) a intuição é a função do tempo 

construtivo, a percepção de um evento simbólico, sincronístico ou uma impressão que 

orienta a consciência para o futuro (Jung, 1986; 1991b). 

A função do tempo passado é endopsíquica, ou seja, lida com os conteúdos 

interiorizados, e nesse caso intimamente vinculadas à memória ou reprodução dos 

conteúdos enfraquecidos na consciência, por isso estão em maior ou menor grau ou não 

estão submetidas à vontade consciente. Outra função endopsíquica é a componente 

subjetiva da função consciente, que diz de uma tendência a reagir de determinada maneira 

em que a situação não permite e desenrola tipos de relações subjetivas com objetos ou 

situações. Uma terceira função chamada emoção seria melhor classificada como 

acontecimento, uma vez que são da propriedade dos afetos e das emoções que tomam o 

ego diante de determinados eventos. Uma quarta função é a invasão, quando um processo 

emocional ou afetivo acompanhado de um conteúdo sombrio toma completamente o eu, 

podendo ou não ser classificado como estado patológico (Jung, 1991b). 

Nos casos em que essas invasões são classificadas como patológicas, comumente 

chamadas por delírios ou alucinações, as projeções de complexos inconscientes se 

desenrolam deslocando a consciência do eu. Quando os conteúdos dessas invasões são de 

ordem pessoal, mas inconsciente, temos o tipo de experiência com um transtorno do 
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inconsciente pessoal; por sua vez, quando o conteúdo é estranho à ordem da consciência, 

à sua história ou cultura, estamos provavelmente diante de um conteúdo de uma camada 

mais profunda da psique, com maior risco de fragmentação do eu, e que se apresenta ao 

modo de um mito ou de um espírito, estando ligado a um conteúdo criativo do 

inconsciente coletivo (Jung, 1991a, 1991b). 

Assim, Melo (2007) nos fala que a reabilitação psicossocial proposta pela RPb 

está no resgate da capacidade de contratualidade com o corpo psicossocial da sociedade. 

O que está próximo do objetivo do método junguiano (Jung, 1986), que, ao traçar 

paralelos entre os motivos psicológicos presentes nas alucinações e delírios e os sistemas 

mitológicos do contexto do sujeito, busca uma superação do subjetivismo alienado das 

imagens próprias dos sistemas de delírios e alucinações. Essa superação se dá por um laço 

social da percepção, mais integrativa de seu drama existencial adoecido, em que um 

contexto psicossocial de possibilidades de renovação dos mitos individuais se apresenta 

por símbolos, lançando mão de outras construções de sentido e de cenários existenciais. 

São probabilidades de renovação da história pessoal em uma perspectiva simbólica de 

poder de contratualidade. 

Nessa lógica, o vestígio deixado pelo Museu de Imagens do Inconsciente, e 

especialmente pela Casa das Palmeiras, sobre a relação entre a função perceptiva da 

sensação e a imaginação material, é um valioso ponto de partida para a compreensão 

terapêutica do sujeito que atravessa um processo psicótico e deseja voltar às relações com 

a sociedade.  

Dado que a função sensação consiste em constatar que uma coisa é qualquer coisa, 

se a coisa estiver ligada a um afeto intenso de um drama inconsciente para o sujeito, 

desenrola-se o complexo problema da imaginação material. Trata-se do complexo que se 

desenrola a partir da associação com uma substância material, em que a proximidade da 

imaginação da parte, ou do fato concreto, reveste a imaginação da associação com o 

simbolismo de tal substância, que ameaça assimilar o eu, distanciando-o da compreensão 

desse simbolismo ou de uma visão do todo. Como função compensatória a essa restrição 

do campo da consciência pela possibilidade de assimilação do eu por complexos, há uma 

ânsia do sujeito pela compreensão simbólica da imaginação entrelaçada com a percepção 

que o perturba, e o que resta, muitas vezes, é um convite à viagem, a ativação do problema 

do herói na batalha contra as trevas do inconsciente (Mello, 2014; Melo, 2001; Jung, 

1991a). 

Em termos da jornada do herói, o risco da assimilação do eu por complexos se dá 
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quando a imagem simbólica é demasiado desconhecida e afetiva. Uma vez que isso pode 

constelar motivos inconscientes extremamente sombrios para o sujeito, termina por 

ameaçar a integridade da consciência: 

 

A consciência, não suportando o fluxo energético desencadeado pela 

constelação de imagens arquetípicas, é tomada, invariavelmente, por 

representações da morte do herói e de suas tentativas de ressurreição. Os mitos 

de morte/renascimento constituem, portanto, um modelo de compreensão para 

o processo psicótico (Melo, 2001, p. 44). 

 

Segundo Melo (2001), essa experiência, típica do drama do eu em relação ao 

inconsciente na psicose, teve amparo heurístico na escolha de Nise da Silveira por sua 

compreensão pelo mote da mitologia egípcia do Deus Sol com o mito de Hórus (Melo, 

2001; Silveira, 2015). É pertinente notar, porém, que o símbolo maior desse mito é o Olho 

de Hórus, cujo motivo busca reunir novamente o Sol com a Lua Nova perdida nas trevas 

(Clark, n.d.), consistindo no tema da realeza sagrada que deve ser reunificada, à 

semelhança do que identificou Perry (1974). 

Os símbolos surgem inicialmente como motivos sombrios do inconsciente na 

forma de imagens em um caos desordenado. Sua semelhança com a fase da nigredo na 

alquimia exige que o primeiro passo seja a aproximação dos opostos em conflito. Nesse 

sentido, as atividades expressivas da Casa das Palmeiras reúnem as diversas funções 

psicológicas na tarefa da reestruturação da psique, quando o Sol de alguma consciência 

ressurge após as trevas, pois A criatividade é o catalisador por excelência das 

aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, e pensamentos são 

levados a reconhecerem-se entre si, a associarem-se, e mesmo tumultos internos 

adquirem forma (Mello, 2014, p. 175).  

Dessa forma, uma das primeiras contribuições da clínica junguiana em serviço 

aberto no Brasil foram as atividades expressivas, em que a aproximação de opostos em 

conflito próprios da fase da nigredo é o fundamento psicológico do início dessa prática 

(Silveira, 2006, 2015). Essa tendência de aproximação dos opostos, principalmente entre 

o caos e a ordem, não é apenas própria do processo criativo presente nas atividades 

expressivas, mas também da crise.  

O simbolismo da união de opostos, por esse ângulo, torna o interesse do sujeito –

ao se voltar de maneira introvertida para essas formações inconscientes do caos da crise 

– um método natural da psique de atravessar as trevas até a luz (Jung, 1986). Interesse 

que conduz a uma amplificação do motivo obscuro do conflito de opostos por associações 

da consciência, conforme destacado por Jung (1990). 
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A compreensão psicológica da imaginação material, no entanto, não se restringe 

à utilização de atividades expressivas dentro da Casa das Palmeiras. O fogo, a água, o ar 

e a terra estão concreta e simbolicamente no mundo e na cidade e, assim, Melo (2009), 

em seu ensaio intitulado A reta e a curva, realizou uma tentativa de aproximação dessa 

imaginação material (Mello, 2014; Melo, 2001) da clínica em movimento pela cidade. 

Melo (2009) se inspirou nas pinturas de Jackson Pollock como imagens da matéria 

prima do opus alquímico e as correlacionou ao ato de caminhar na cidade, indicando a 

possibilidade de compreensão do ato de passear como uma linguagem da subjetividade 

das pessoas, que se expressa na cidade. 

Distantes dessa compreensão simbólica do ato de caminhar na cidade, do cuidado 

em liberdade, o contexto brasileiro da RPb, segundo Martinez (2006), sofre com a 

carência de fundamentação teórica e metodológica do trabalho com o aspecto psicológico 

das psicoses, processo para o qual ressalta a relevância da fenomenologia de Minkowski, 

nesse quesito, e também a psicologia de Jung. 

Na fenomenologia estrutural de Minkowski, Santoantonio e Antunez (2010) 

percebem tanto uma busca de compreensão da generalização de um padrão relativo às 

psicoses, especificamente o padrão de corte e ligação, quanto uma busca pela 

compreensão da singularidade existencial na vivência desse padrão. Trata-se de um 

padrão que ainda requer ser comparado ao de morte e renascimento da viagem na psicose 

referida por Silveira (2006, 2015), Laing, (1978) e Perry (1953, 1974), fundamentados no 

mito do herói solar de Jung (2005). 

Já Sato (2007) aponta a relevância do trabalho de Nise da Silveira, que não recebeu 

a compreensão devida, no contexto da RPb atual, devido à crença na incurabilidade dos 

transtornos psicóticos. Uma carência de fundamentação teórico-metodológica na atuação 

com os sujeitos em sofrimento, em relação ao conteúdo das psicoses na sociedade, vem 

sendo, portanto, um dos fatores para que esse sofrimento seja subsumido por abordagens 

psiquiátricas a-teóricas e práticas psicossociais excessivamente dependentes de 

antipsicóticos. Não apenas no Brasil, mas no mundo (Cornwall, 2002; Martinez, 2006; 

Sato, 2007; Whitaker, 2010). 

Assim, na RPb, parece que lembraram da Casa das Palmeiras apenas em suas 

principais características espaciais: portas abertas, ambiente acolhedor, relação de 

afetividade e tratamento pautado nas atividades expressivas (Melo, 2002, p. 1). 

Esqueceram, no entanto, daquela relação de pertencimento entre atividades expressivas e 

ciência na busca sobre o conhecimento do processo psicótico, bem como da posição 
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política junguiana de desconstrução da metapatologia pela faculdade de tais conteúdos 

serem psiquicamente experimentáveis e compreensíveis. Com a negligência desses 

processos, os CAPS vêm se tornando cada vez mais dependentes de psicofármacos e a 

superação do modelo manicomial cada vez mais difícil, uma vez que os próprios CAPS 

correm o risco de se tornarem pequenos asilos (Melo, 2001, 2002). 

Essa dependência excessiva de psicofármacos, que mantém viva a necessidade do 

hospital psiquiátrico, corrobora para o estudo estatístico de Silveira (2006), o qual 

demonstra em números que a conduta medicamentosa excessiva é relevante para a 

diminuição do tempo de internação, mas não é relevante para a superação do problema 

do número expressivo de reinternações, ou seja, de novas crises.  

Para compensar esse problema, ela defende alternativas à conduta exclusivamente 

biológica e até inicialmente psicofarmacológica, lembrando-nos dos métodos utilizados 

na Casa das Palmeiras (Silveira, 2006), bem como de práticas afins, como o Kingsley 

Hall com Laing e Cooper em Londres, na Inglaterra (Barnes & Berke, n.d.; Laing, 1978; 

Silveira, 2006, 2015) e a Diabasis com Perry (1974) na Califórnia, nos EUA (Silveira, 

2006, 2015). 

Conforme já exposto, essa base de mutações para serviços abertos nos sistemas 

de saúde mental com base na estrutura-funcional da jornada do herói da clínica junguiana 

também foi realizada de maneira aprofundada fora do contexto brasileiro. Tal 

compromisso se deu especialmente na Califórnia, EUA, fundamentando-se na teoria 

junguiana para a compreensão científica dessa viagem interior.  

Como vimos com o destaque a uma perspectiva introvertida de reforma 

psiquiátrica, Perry (1974) também promoveu mudanças em hospitais psiquiátricos para 

superá-los, com base na experiência de viagem interior do processo psicótico. Perry 

(1974) situa essa viagem em seu trabalho na Califórnia, EUA, como renovação da realeza 

interior – paralelos para o Sol, o herói, e a Lua, a musa – e do seu reino exterior. 

No primeiro livro de Perry, lançado em 1953, The Self in Psychotic Process, há 

um prefácio escrito pelo próprio Jung, que o considerou como preenchimento de uma 

lacuna sobre o conhecimento prático da psicologia profunda no cuidado das psicoses no 

meio psiquiátrico. Em The Far Side of Madness (1974), Perry narra suas tentativas 

experimentais de abordagem com jovens adultos em quadros psicóticos agudos 

inicialmente em uma ala de enfermaria hospitalar e, posteriormente, na criação de um 

serviço aberto na abordagem ao surto psicótico dentro da rede comunitária de saúde 
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mental de São Francisco, Califórnia, EUA, na década de 197013. Trata-se da Diabasis, 

que se constituiu em uma residência para acolhimento para tais episódios psicóticos 

agudos sem medicação, com base na psicoterapia junguiana: 

 

Consequentemente, estou a embarcar em um empreendimento mais inovador, 

participando da construção de uma residência não hospitalar para o cuidado de 

jovens indivíduos psicóticos agudos dentro de um sistema comunitário de 

saúde mental. O efeito em rede destas experiências para mim tem sido uma 

forçada reavaliação de meus próprios pressupostos no diagnóstico de 

normalidade e anormalidade, para o administrativo e para o pessoal "paciente".  

Só posso concluir que, quando as profundezas da psique irrompem em campo 

aberto, todos os afligidos se tornam estranhos! A loucura parece provável de 

aparecer tanto em lugares altos quanto baixos! Acima de tudo encontro-me 

profundamente impressionado com a magnitude das dificuldades em lidar com 

o surto esquizofrênico, quando as forças e conteúdos do inconsciente de 

alguém são, por conseguinte, desencadeadas e o mundo ao redor parece de 

repente galvanizado em uma petrificada determinação de suprimi-los. Mesmo 

aqueles mais gentis na vontade de "ajudar" raramente entendem o que vem das 

profundezas. Pois mesmo depois de sete décadas de psicologia profunda nós 

ainda permanecemos em grande parte no escuro a este respeito.14 (Perry, 1974, 

p.1, tradução nossa). 

 

À semelhança de Nise da Silveira (2015), Perry (1953) buscou o método das 

atividades expressivas15 e a amplificação com as pesquisas de mitologia comparada para 

a elucidação do símbolo. Na Diabasis, na Califórnia (Perry, 1974), afirmava que, em 

casos em que fosse possível, o método seria acompanhar o desenrolar do padrão da 

jornada do herói em seu contexto simbólico, pois havia um objetivo inconsciente a ser 

cumprido, o qual seria apontado pelo desenvolvimento da fantasia. Por isso, a ideia seria 

deixar que a jornada do herói atendesse ao seu chamado e cumprisse o seu curso sem 

                                                 
13 Nesse ponto, existem discípulos do trabalho de Perry, como Michael Cornwall (2002), estudioso de C. 

G. Jung e também de R. D. Laing. Existem, ainda, grupos com trabalhos similares de apoio às crises sem 

uso de fármacos. É o caso de alguns grupos de atravessamento das crises nos Estados Unidos, como o The 

Icarus Project, que adota o termo breakthrough ao invés de breakdown, bem como um quite de ferramentas 

de crise. Essas técnicas de atravessamento de crises são as práticas denominadas por Navigating Crisis, ou 

Navegação das Crises (Recuperado de: https://theicarusproject.net/welcome-to-the-crisis-toolkit/). 
14 In consequence I am at present embarking upon a more innovative venture, participating in setting up a 

nonhospital residence facility for the care of acute young psychotic individuals within a community mental 

health system. The net effect of these experiences for me has been an enforced revaluation of my own 

presuppositions in assigning normality and abnormality to administrative and to "patient" personnel. I can 

only conclude that when the depths of the psyche erupt into the open, everyone concerned becomes strange! 

Madness seems as surely to appear in the high places as the low! Most of all I find myself deeply impressed 

with the magnitude of the difficulties one is up against in a schizophrenic break, when the forces and 

contents of one's unconscious are thus unleashed and the world around seems suddenly galvanized into a 

stony resolve to suppress them. Even those with the kindest possible will to "help" rarely understand what 

comes from the depths. For even after seven decades of depth psychology we still remain largely in the 

dark in this regard. 
15 Quando ela constatou as imagens das mandalas, imagens do Si-mesmo, em pinturas de diversos 

esquizofrênicos do Engenho de Dentro, nada compreendeu. Para isso, buscou fundamentação na teoria 

junguiana (Silveira, 2015). Vale ressaltar que o uso da arte e de outros modos de expressão é recomendado 

por Jung (1991a). 
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interferir nele: 

 

Ora, a tese do Dr. Perry nesse ensaio mostrava que, em certos casos, a melhor 

coisa é deixar que o processo esquizofrênico siga seu curso, não interrompendo 

a psicose com administração de tratamentos de choque e coisas semelhantes, 

mas sim, pelo contrário, oferecer ajuda para que o processo de desintegração e 

de reintegração prossiga. Contudo, se um médico quiser ser útil nesse sentido, 

ele deve compreender a linguagem em imagens da mitologia. Ele precisa 

entender os signos e sinais fragmentários que seu paciente, tendo perdido 

totalmente o contato com os modos de pensamento e de comunicação 

racionalmente orientados, está tentando produzir a fim de estabelecer algum 

tipo de contato. Interpretado sob esse ponto de vista, um colapso 

esquizofrênico é uma viagem para dentro e para trás, a fim de recuperar algo 

que se deixou escapar ou que se perdeu, e para restaurar, desse modo, um 

equilíbrio vital. Ele escorregou e está afundando, talvez se afogando; não 

obstante, como na lenda de Gilgamesh, seu longo e profundo mergulho no 

fundo do oceano cósmico para colher o agrião da imortalidade, existe lá 

embaixo o verde tesouro de sua vida. Não o retire daí: ajude-o a ir até o fim 

(Campbell, 2006, pp. 163 - 164). 

 

Perry (1974), ao utilizar esse método com diversos pacientes, tanto no hospital 

psiquiátrico quanto no projeto comunitário de superação do hospital na Califórnia, EUA, 

com a Diabasis, encontrou nas suas investigações do processo psicótico três estágios de 

desenvolvimento psíquico, paralelos a três estágios coletivos de desenvolvimento da 

civilização. A sua hipótese é de que a observância da descida e subida da consciência ao 

território das paixões das imagens do inconsciente pode apontar soluções criativas para a 

transformação social da nossa época. Daí a correlação entre a renovação interior da 

realeza psíquica ou do herói solar e sua musa lunar, e a possibilidade de renovação do 

ambiente exterior, com a renovação do reino (Perry, 1974; Silveira, 2015).  

O herói e a musa são paralelos para as funções psíquicas do animus e da anima. 

Para o masculino, a ponte para conhecer o inconsciente é a anima, cuja função inicial é 

nos tornar atentos às suas seduções, às perigosas belezas de sereias, ninfas e outros 

elementares femininos da natureza vinculados ao estágio da anima mais arcaico (Silveira, 

2015). Se o aventureiro não for destruído ou dominado por ela, o que significa ser 

engolido pelo inconsciente materno, Jung (1985) nos fala que ela se tornará a segunda 

fase da anima, um psicopompo, uma musa, que guiará o herói à destruição do seu dragão, 

ou seja, da sombra onde se encontra a sua unilateralidade, sendo as imagens 

correspondentes ao animus obscuro da mulher. Filhas de Zeus e Mnemósina, as musas 

são ligadas ao aprendizado, aquelas que fixam o espírito sobre uma arte ou ideia. Sua raiz 

etimológica a liga à música (o que é próprio das musas) e ao museu (templo das musas 

ou onde alguém aprende as artes) (Brandão, 1991). Com a mulher se dá o oposto, é o 

animus arcaico sob a forma de Pã, Ogro, Fauno ou uma grande força biológica ameaça 
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retê-la em seu reino, mas, se escapar, deverá caçar a sua serpente, nas formas da anima 

do homem (Silveira, 2015). Nesses percursos se dão as jornadas interiores de renovação 

da realeza interior e do reino, bem como do Sol como Hórus que desce às trevas onde 

encontra o mundo da Lua – na função do processo de morte – até que ele renasça e volte 

a iluminar a terra (Jung, 1985). 

Como vimos, justamente por essa característica da transformação no sistema de 

saúde mental onde trabalhava, Perry (1974), ao comparar a sua perspectiva de 

transformação social com as demais tendências reformistas espalhadas pelo mundo, 

diferencia seu modo de trabalhar dos outros, qualificando-o como pertencente a uma 

perspectiva introvertida. Às demais reformas voltadas para fora, tacitamente define como 

extrovertidas. Nesse sentido, Perry (1974) parece apontar para uma hermenêutica 

histórica das transformações sociais pelas imagens do inconsciente. 

Perry (1974) observa que as imagens do inconsciente de seus pacientes apontam 

para uma necessidade de transição da etapa atual do período histórico em que nos 

encontramos, que corresponderia ao estado arquetípico do poder, para o estado 

arquetípico do amor ou da revolução democrática. 

Em coerência com essa perspectiva de John Perry, Mello (2014) argumenta que o 

trabalho de Silveira aponta para a tensão da passagem da trindade para a quaternidade, o 

que implica em uma aproximação não apenas do tema do amor, mas do feminino, da vida, 

da delicadeza e da leveza. Silveira (2015) assevera, entretanto, que a revolução social 

pelo amor não é possível sem a razão, que ela percebe na ideologia de luta comunista. 

Menos por uma causa partidária que por uma democrática (Melo, 2001). 

Nesse sentido, Mello (2014) assevera que a coincidência das mudanças em 

sistemas de saúde mental no trabalho de Nise da Silveira com o de Perry diz respeito a 

uma arqueologia da psique através do método teórico-prático de Jung, em que ambos 

apontaram para a possibilidade de compreendermos a compensação ao nosso próprio 

momento histórico.  

Mello (2014) diz que Silveira convidava todos os que com ela trabalhavam a usar 

um escafandro, pois esse seria o equipamento de segurança para mergulhar e visitar essas 

diferentes camadas da psique, historicamente registradas no desenvolvimento da 

humanidade em diferentes mitologias e religiões até o cristianismo contemporâneo, em 

um verdadeiro motivo heroico de renovação da consciência e da cultura. 

A fundamentação desse método de mergulho arqueológico consistia em um 

engajamento com a própria jornada ou viagem do herói na psicose, que participa de um 
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mergulho a essas profundezas da psique. Mas, diferente dos trabalhadores de saúde 

mental que conviviam com Silveira, o mergulho da psicose era involuntariamente 

induzido, sem o escafandro, tragado pelo inconsciente na imagem do monstro ou da 

baleia. Trata-se de uma das mais antigas variações do motivo do herói que é engolido 

pelo monstro e, como o sol, precisa submergir das profundezas, uma analogia ao ímpeto 

da tomada de consciência pelo ego, apesar da mais grave dissociação no inconsciente 

(Mello, 2014; Silveira & Mello, 2006). 

Como nos relataram Martinez (2006) e Sato (2007), no sistema de saúde mental 

contemporâneo da RPb, não só há uma carência de fundamentação teórico-prática e de 

pesquisa em relação às psicoses, mas há considerável desinteresse pelas contribuições de 

C. G. Jung e Nise da Silveira em seu método terapêutico e investigativo da crise psicótica 

e do processo psicótico como uma viagem do herói ou, conforme ela denominava, guiado 

pelo princípio de Hórus (Silveira, 2015). 

Em contraste com as estatísticas demonstradas por Silveira (2006), por outro lado, 

na perspectiva biológica, a psicofarmacologia vem ganhando força como parte essencial 

da conduta terapêutica da crise e do processo psicótico. No contexto contemporâneo da 

RPb, baseado pela portaria 3088 de 23 de dezembro de 2011 (Brasil, 2011), a 

desinstitucionalização de base territorial da Psiquiatria Democrática dá o norte da política 

de atenção dos CAPS. 

Assim, em documento de orientação ao acompanhamento à crise pelos 

profissionais de saúde mental de Minas Gerais, Lobosque e outros autores (Minas Gerais, 

2006) direcionam alguns passos para o acolhimento à crise. O primeiro é o acesso 

imediato ao serviço no território, seja a unidade básica de saúde ou o CAPS, devendo 

priorizar algum com o qual o paciente já tenha vínculo. 

O segundo é o objetivo principal: trata-se do consentimento explícito ao cuidado 

e à escuta do paciente sobre o que ele compreende que acontece consigo, em que qualquer 

medida eventualmente necessária de cautela deve ser negociada para fortalecer o vínculo, 

e não para fortalecer o estigma de periculosidade. Após essas etapas, é quase regra geral 

o uso da conduta medicamentosa, desde que com o consentimento do paciente, de 

preferência oral. Em caso de alto nível de desorganização, espera-se até que o paciente 

fique mais calmo com essa medicação para conversar com ele (Minas Gerais, 2006). 

Essa primeira abordagem deve avaliar o restante da conduta, se mais branda, com 

o cuidado diário em unidade básica de saúde, em caso mais grave, a permanência dia em 

CAPS e, caso necessário, com pernoite, também, em CAPS ou leito de hospital geral 
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(Minas Gerais, 2006). 

Essa abordagem não está em desacordo com os fundamentos da 

desinstitucionalização da Psiquiatria Democrática como método de contato com a pessoa 

doente, uma vez que Basaglia (2005) e Rotelli (1990) reconhecem o método 

psicofarmacológico – assim como em certa medida o psicológico, psicoterapêutico e o 

médico – como momentos importantes de cuidado, se, e somente se, articulados com a 

rede comunitária de origem do paciente, em liberdade e com caráter territorial. O 

problema é evitar que o estado agudo se pacifique em cronicidade (Rotelli, 1990, p. 86) 

pela ação dos fármacos ou de qualquer dessas condutas.  

Em outra perspectiva sobre essa abordagem à crise, segundo Silveira (2006), 

jamais se pode ignorar que a psique fica profundamente abalada pela experiência 

psicótica, e, no contato social, conteúdos sombrios são constelados pela vida do sujeito, 

quando novas crises podem reascender o tema das reinternações. Por isso, o trabalho 

psicoterapêutico precisa reconhecer nessa experiência as pontes para a vida social 

(Silveira, 2006). 

Naquela posição sobre os psicofármacos, Basaglia (2005, p. 54) asseverou, ainda, 

que o advento dos fármacos demonstrou que se estava diante não de uma doença, mas de 

um homem doente: Já é suficientemente frustrante termos que reconhecer que foi preciso 

esperar a descoberta dos fármacos para que pudéssemos devolver a esses doentes a 

humanidade da qual somente a segregação imposta por nós os privara. A partir disso, o 

diagnóstico posto entre parênteses seria um método de diferenciar uma doença de uma 

pessoa, e, assim, poder estabelecer um vínculo com ela.  

Em posição diversa, conforme Silveira (2006), as vantagens da diminuição do 

tempo de internação pelos psicofármacos não consideram a rapidez da reinternação no 

contato com a sociedade. O advento do surgimento dessa conduta, inclusive, não alterou 

as estatísticas de reinternações ou até piorou (Silveira, 2006). Para esse contato social, 

segundo a sua visão, os fármacos não são mais importantes que a psicoterapia integrada 

ao contexto social, uma vez que uma ponte terapêutica entre o abalo das bases da vida 

psíquica pelo atravessamento da experiência psicótica, sua expressão e compreensão 

precisa ser construída para a reassunção das atividades sociais. Esse é um aspecto central 

da clínica de base junguiana em serviços abertos de saúde mental, como exposto nas 

diretrizes de trabalho da Casa das Palmeiras (Melo, 2010; Silveira, 2006). 

Dalgalarrondo (2008), embora defenda a intervenção psicofarmacológica à crise, 

assevera que há uma ausência de fundamentação teórica da psicopatologia que serve de 
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base às práticas clínicas psicossociais hegemônicas, cujo fundamento é a psiquiatria 

pragmática e dita a-teórica no Brasil, orientadas pelo CID 10 e pelo DSM-V. Assim, é 

um defensor de que as práticas e os estudos clínicos dos profissionais de saúde possam 

apontar para a construção de uma psicopatologia fundamental que embase a compreensão 

do processo psicótico. 

Nesse sentido, Dunker e Kyrillos (2015) compreendem que a RPb, inspirada pela 

Psiquiatria Democrática, tem gerado compreensões incorretas de abandono da clínica 

que, por apenas lutar contra a psiquiatria clássica, dela se aproxima: Isso se verifica, por 

exemplo, no retorno do discurso das ‘prescrições médicas’, mas agora na forma de 

‘prescrições sociais’. Em outras palavras, afirma-se na enunciação aquilo que se quer 

negar no enunciado (Dunker & Kyrillos, 2015, p. 126).  

Diferente disso, o método de utilizar as atividades expressivas por Silveira (2006, 

2015) busca fundamentação de uma clínica política, tanto para que o sujeito, a partir de 

sua própria experiência, possa transformar sua atitude diante do seu drama, quanto por 

enfrentar a psiquiatria em seu cerne mais tradicional: os inumeráveis estados do ser ao 

invés do centro no diagnóstico, o foco na liberdade de expressão e da compreensão ao 

invés da prescrição, do diagnóstico, do psicotrópico ou de uma orientação social que 

reforce o estigma, bem como pela superação do sintoma, sobre o qual se constrói a 

instituição loucura, pelo símbolo e sua abertura de possibilidades existenciais. Assim, em 

nível coletivo, atua sobre o projeto civilizatório na transição do controle dos corpos pelo 

sintoma para uma liberdade de expressão, compreensão e transformação dos mitologemas 

individuais. 

Outro exemplo de serviço aberto – com aspectos da clínica junguiana – que 

considera métodos alternativos aos fármacos no ato de lidar com as crises e suas 

consequências para o contato em sociedade foi o Kingsley Hall16 em Londres, na 

Inglaterra (Barnes & Berke, n.d.; Laing, 1978; Silveira, 2006). Sob a liderança de R. D. 

Laing e D. Cooper, o projeto do Kingsley Hall foi inspirado pelo trabalho experimental 

de Laing com o amigo Jesse Watkins (Barnes & Berke, n.d.; Laing, 1978), uma 

experiência psicótica vista também pelo ângulo de viagem interna do herói, semelhante 

aos de Perry (1974), Silveira (2006, 2015) e Campbell (1949, 2006), para o qual Laing 

                                                 
16 O Kingsley Hall foi fundado em um bairro pobre de Londres como instituição de caridade pelas irmãs 

Muriel e Doris Lester. Foi o local onde Gandhi permaneceu quando ia a Londres negociar a independência 

da Índia, dando fama ao local. Posteriormente, Laing e Cooper se aproximaram para revitalizar o local 

como comunidade terapêutica de cuidado em liberdade (Barnes & Berke, n.d.). 
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(1978, p. 124) mencionou também ter inspiração em Jung: Mas isto é apenas uma 

aproximação experimental. Foi Jung quem abriu caminho, mas poucos o seguiram.  

O destaque à experiência de Watkins é valioso na medida em que Laing (1978) o 

aborda como abertura de uma transformação de si próprio como ser humano e psiquiatra 

em suas visões de homem e de mundo (Silveira, 2006), e não apenas de um caso clínico. 

Em suma, os aspectos clínicos de base junguiana em serviços abertos visam a 

restaurar as relações do indivíduo que atravessa a experiência psicótica com a sociedade, 

por uma via terapêutica expressiva e compreensiva, tanto do aspecto de significado 

quanto relacional do símbolo. Silveira (2006, 2015) utilizou a pintura e as demais 

atividades expressivas como método de despontencializar as emoções das crises. Laing 

(1978) experimentou maneiras de atravessamento das mortes da crise na esperança de 

alcançar o estágio de renascimento. Perry (1953, 1974) desenvolveu trabalhos tanto com 

atividades expressivas quanto de atravessamento da crise como método terapêutico. Esse 

atravessamento permitiu que as imagens alcançassem, em sua sabedoria sobre o processo 

psicótico desses sujeitos, o nível de fonte de imagens hermenêuticas de compreensão das 

compensações do inconsciente em relação aos dramas que emperram o desenvolvimento 

da civilização contemporânea.  

Para alcançar esse sentido, baseou-se no reconhecimento dos padrões mitológicos 

de morte e renascimento da realeza e do reino, o que orientou o trabalho de Perry (1974) 

a ver a civilização como um paralelo a esse reino. Essa experiência serve de apoio para 

uma posição política de compreensão da experiência psicótica como ponto de apoio na 

transição de uma civilização do poder para o amor, ou da revolução urbana para a 

revolução democrática. Deter-nos-emos, mais pormenorizadamente neste momento, às 

contribuições clínicas de base junguiana para os serviços abertos de saúde mental no 

Brasil. 

 

2.1.1. Aspectos da clínica junguiana na Casa das Palmeiras 

 

Desde que Nise da Silveira foi deslocada para a Seção de Terapêutica Ocupacional 

no Engenho de Dentro, ela constatou um método ocupacional que pouco dizia sobre o 

sofrimento das pessoas internadas no hospital psiquiátrico, como serviços de limpeza do 

ambiente, de roupas e objetos. Com a paulatina introdução das atividades expressivas, 

pôde começar a observar a hipótese a respeito do mundo das imagens.  Nesse mundo é 

que se expressam as imagens do inconsciente, que, para se tornarem visíveis, precisam 
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de atividades que permitam a sua expressão, como a pintura, o desenho, a escultura, a 

modelagem em argila, a dança, os rituais, a linguagem corporal, verbal enfim, toda 

espécie de linguagem que permita pescar os fragmentos das imagens do inconsciente 

(Melo, 2001; Silveira, 2006, 2015). 

O contato de Nise da Silveira com a obra de C. G. Jung se deu após quase dez 

anos do funcionamento do ateliê de atividades expressivas do Engenho de Dentro, sendo 

crucial como método de organização e interpretação dos trabalhos oriundos das atividades 

expressivas. Nesse sentido, a Psicologia Analítica foi um instrumento valioso para o 

trabalho de Nise da Silveira, mas não o único. Ela seguia a própria observação de Jung 

de que as psicologias são como ferramentas dentro de uma caixa, e elas devem ser 

utilizadas conforme as necessidades de cada um e de cada situação (Melo, 2001; Silveira, 

2006, 2015). 

A disposição de imagens nomeadas, numeradas e datadas nos estudos das imagens 

do inconsciente produzidas nos ateliês do Engenho de Dentro, no entanto, seguia o 

método de interpretação da Psicologia Analítica conforme indicado no livro Psicologia e 

Alquimia, de C. G. Jung. Nele, foram analisadas séries de imagens oníricas e visões, que 

servem de orientação para compreendermos as séries de pinturas e modelagens que 

configurariam etapas do processo de individuação daqueles que participavam das 

atividades no ateliê do Engenho de Dentro, dentre eles, Adelina Gomes, com o tema de 

Dafne, Carlos Pertuis, com o planetário de Deus, Fernando Diniz, em busca do espaço 

cotidiano e de sua Violeta, dentre outros, como Lúcio Noeman, Raphael Domingues e 

Emydgio de Barros, que se destacou pela qualidade impressionante no âmbito da arte em 

si. Nos momentos de maior confusão mental, as atividades expressivas apresentavam 

imagens circulares ou tendendo ao círculo, em que Nise, na primeira constatação desse 

padrão, envia uma carta a Jung no final de 1954 com tais exemplos surgidos 

espontaneamente, pelo que recebe como resposta de Jung a parabenização, admiração e 

a recomendação da coleta de dados biográficos dos autores e da produção de sentido dos 

mesmos em relação às imagens (Mello, 2014; Melo, 2001; Silveira, 2006, 2015). 

As atividades expressivas constituíram a base da revolução iniciada por Nise da 

Silveira no Engenho de Dentro. Seu propósito principal foi a investigação do processo 

psicótico, expresso no princípio de Hórus que resumiria sua investigação científica. A 

criação da Casa das Palmeiras, como primeiro serviço aberto de saúde mental do Brasil, 

veio a ampliar o número de colaboradores e de curiosos com o seu trabalho, famoso pelas 

exposições de arte (Melo, 2001; Silveira, 2006, 2015). 
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Com a Casa das Palmeiras, Nise da Silveira visou à superação do hospital 

psiquiátrico devido à sua ineficácia diante da necessidade da alta das pessoas internadas. 

Para superar o recorrente problema das reinternações, ela resolve pela criação desse 

ambiente intermediário entre o hospital e a sociedade para trabalhar com os egressos do 

hospital psiquiátrico (Mello, 2014; Melo, 2001, 2010; Silveira, 2006). 

Desde o Museu de Imagens do Inconsciente se considerava que o fluxo de imagens 

do inconsciente deve ser desdobrado em transformações na realidade objetiva através de 

mudanças de atitude (Melo, 2001, p. 23). Nesse sentido, os espaços de acolhimento à 

experiência psicótica devem considerar que as questões sociais são tanto parte do método 

comparativo da amplificação – utilizando seus símbolos na mitologia, contos de fada, 

política, alquimia e religião – quanto a base estrutural simbólica de sua própria 

reordenação individual e coletiva por transformações de atitudes. 

Esse aspecto da clínica junguiana engajado com o social consiste na base empírica 

de que a matriz dos processos psicóticos coincide com a matriz dos processos sociais, 

pois ambas estão fundamentadas nos motivos arquetípicos que, na forma de imagens, 

atravessam a experiência psicótica e a vida no mundo como um todo. Os motivos 

arquetípicos são categorizações de imagens empíricas que surgem com regularidade sob 

determinados eixos, como a imagem da mãe, do pai, de Deus, da Deusa, do opositor, da 

morte, do renascimento, dentre outras. Além dos delírios, alucinações e sonhos, essas 

imagens podem ser encontradas e comparadas com o seu surgimento regular também 

presentes em campos como a mitologia, o cinema, a literatura, a ciência, a política, a 

religião e os contos de fadas. Essas imagens são, quando advindas do confronto com o 

inconsciente, incompreensíveis. Tomadas como símbolo, resta dar-lhes a forma para que 

se compreenda o seu conteúdo (Melo, 2001; Silveira, 2006, 2015).  

Dessa maneira, o trabalho com o símbolo atua tanto no nível da expressão e 

despotencialização do afeto quanto na transformação de sua energia em mudança de 

atitude e de compreensão, configurando o método terapêutico da Casa das Palmeiras em 

dois níveis: a tentativa de transposição das fantasias para a linguagem pictórica (estágio 

estético); amplificação e trabalho de confronto entre o eu e o material produzido (estágio 

ético) (Melo, 2001, p. 93). O símbolo, dessa forma, pode ser operado como um 

mecanismo psicológico natural de transformação da libido ou energia psíquica em 

trabalho ou mudança de atitude (Jung, 1991a, 2002). 

Silveira (2006, 2015) utilizou a pintura e as demais atividades expressivas desde 

o Museu de Imagens do Inconsciente até a Casa das Palmeiras como método de 
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despontencializar as emoções das crises. Dessa maneira, ela não apenas acolhia as séries 

de imagens do inconsciente de crises já estabilizadas como intervia na própria crise, 

propiciando a sua expressão em contornos de atividades que se utilizavam de materiais 

ligados à objetivação da imaginação (Melo, 2001). 

A importância psicológica dos materiais utilizados nas atividades expressivas veio 

com a contribuição literária do filósofo Gaston Bachelard, que apontou a relação entre 

imaginação e afiliação a um tipo de substância para se revestir (Mello, 2014). Foi 

inspirada na ideia deste autor – que também se baseava em Jung – que Nise da Silveira 

encontrou nos elementos terra, água, ar ou fogo parte do processo terapêutico e científico 

das atividades expressivas (Melo, 2001). 

Esses métodos têm por característica a livre expressão para a despotencialização 

do excesso emocional presente nas crises e da compreensão do processo psicótico, tendo 

ao seu favor a queda no índice de reinternações: é alentador saber que, em 2005, o índice 

de reinternações, na Casa das Palmeiras, foi de apenas 4,7% (Mello, 2014, p. 183).  

Esse aspecto psicológico da matéria foi denominado como a emoção de lidar, 

termo cunhado a partir da experiência de Luis Carlos – frequentador da Casa das 

Palmeiras – ao fabricar um gato de veludo: Enquanto manipulava seu gato de veludo, 

com surpreendente habilidade, Luis Carlos parecia feliz e disse: - Como é macio! Sinto 

grande emoção de lidar com ele entre minhas mãos (Mello, 2014, p. 177). 

A expressão emoção de lidar substituiu Terapêutica Ocupacional, uma vez que, se 

seguirmos a substância e preferência do material a ser trabalhado, este poderá contribuir 

na compreensão de aspectos psíquicos de quem o manipula. Daí a importância de se 

observar atentamente essas escolhas. A saúde espiritual passou a se correlacionar com a 

sensação e sua abertura de possibilidades de simbolismo material (Mello, 2014; Melo, 

2001; Silveira, 2006). 

Com os materiais das atividades expressivas, a emoção de lidar desenfreada pela 

imaginação material encontra suporte em uma imagem privilegiada. Esta diz do 

sentimento oculto na diferenciação consciente da função sensação em um determinado 

material, que pode se revelar na escolha: 

 

Na Casa das Palmeiras, tanto terapeutas quanto clientes têm a oportunidade de 

se expressar através das inúmeras atividades oferecidas e de manipular os 

materiais aí encontrados. O contato com estes materiais – argila, papel, tinta, 

madeira, lã, gesso etc. – e suas variadas densidades – duro, mole, áspero, liso, 

seco, molhado etc. – serve de estímulo para que a imaginação, que se achava 

em um fluxo hemorrágico, encontre um ponto de apoio numa imagem 

privilegiada. A emoção de lidar, termo que tão bem expressa o sentimento que 
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vem à tona quando se entra em contato com um determinado material de 

trabalho, foi cunhada por um dos clientes da Casa das Palmeiras (Melo, 2001, 

p. 103). 

 

Outro aspecto da clínica junguiana em serviços abertos é que a compreensão 

psicológica dos materiais, no entanto, não se restringiu à utilização de atividades 

expressivas na Casa das Palmeiras. O fogo, a água, o ar e a terra estão concreta e 

simbolicamente no mundo e na cidade. Como vimos, por este ponto de vista, Melo (2009) 

correlacionou o ato de caminhar na cidade com uma linguagem que se expressa na cidade 

de acordo com a subjetividade das pessoas. Trata-se, conforme percebemos, de uma 

compreensão da proximidade entre a clínica em movimento e a constelação da emoção 

de lidar ou dos complexos que se revestem com um simbolismo próximo aos das 

substâncias materiais (Mello, 2014). 

Assim, a emoção de lidar é um aspecto clínico que está presente na herança da 

Casa das Palmeiras, tanto pelas atividades expressivas como pela própria constelação 

natural de suas associações ao caminhar pela cidade. Esse aspecto da clínica junguiana 

entrelaça psique e matéria, apontando que o seu método se valha de um nível do 

psiquismo não apenas verbal, mas principalmente não verbal, buscando pontes que 

relacionem o indivíduo com o mundo: 

 

A tarefa principal da equipe técnica da Casa das Palmeiras é permanecer atenta 

ao desdobramento fugidio dos processos psíquicos que acontecem no mundo 

interno do cliente através de inumeráveis modalidades de expressão. E não 

menos atenta às pontes que ele lança em direção ao mundo externo, a fim de 

dar-lhes apoio no momento oportuno. 

Convivendo com o cliente durante várias horas por dia, vendo-o exprimir-se 

verbal ou não verbalmente em ocasiões diferentes, seja no exercício de 

atividades individuais ou de grupo, a equipe logo chegará a um conhecimento 

bastante profundo de seu cliente. E a aproximação que nasce entre eles, tão 

importante no tratamento, é muito mais genuína que a habitual relação 

estabelecida num consultório entre médico e paciente (Silveira, 2006, p. 21). 

 

 Trata-se do fundamento do método da livre expressão de Nise da Silveira. Este 

método, além de fundamentar a clínica, fundamenta as diretrizes de funcionamento da 

Casa das Palmeiras como serviço aberto. Um exemplo dessa livre expressão pode ser 

constatado no artigo A etimologia inspirada: a busca da língua original através da 

semiosis introvertida, em que Melo (2010), informa-nos de sua base de liberdade 

inclusive na fala, que se fundamenta por uma etimologia sonora das palavras.  

Ao trabalhar com uma verdadeira noção de palavras sonoramente similares, o 

autor nos mostra que a utilização da etimologia sonora nos conduz às palavras em seu 

aspecto formal. O som seria um aspecto valioso de conscientização da palavra. Esse 
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método de uma semiosis introvertida foi fundado pelo primeiro cliente da Casa das 

Palmeiras, José Basto, um método etimológico em paralelo tanto com a sabedoria popular 

quanto com Platão: 

 

Esta verdadeira etimologia inspirada aproxima-se, por um lado, da maneira 

popular de procurar o significado original das palavras e, por outro, do método 

etimológico apresentado no Crátilo de Platão. O que existe em comum nos três 

métodos é o fato de se valer da proximidade sonora entre algumas palavras 

para elucidar o sentido original. O subtítulo do livro de Platão é sobre a 

correção dos nomes. A linguagem "correta" apresentada no Crátilo faz a 

palavra herói (héros) derivar de amor (eros), levando em consideração 

unicamente a sonoridade. Além de utilizar a sonoridade como base 

etimológica, José tenta restituir a capacidade de comunicação numa linguagem 

direta, que ocorre sem as interposições provocadas pelo medo. Com o método 

de conscientização das palavras José nos apresenta uma sociedade do medo, 

sociedade inconsciente das próprias palavras (Melo, 2010, p. 874). 

 

Dessa forma, tanto as atividades expressivas quanto a clínica em movimento pela 

cidade e o método de conscientização das palavras, sejam pelos materiais de arte, pela 

vida material que há na cidade ou pela sonoridade das palavras, apontam aspectos clínicos 

de objetivação da constelação de complexos da emoção de lidar, de modo que o aspecto 

da contratualidade simbólica possa ser integrado em serviços abertos. Trata-se de um 

manejo que leve em consideração a experiência psicótica que abala as estruturas da psique 

e o surgimento de pontes para a sociedade por esse trabalho terapêutico, e, além disso, a 

transformação dos próprios processos de trabalho pelo contato com tais experiências em 

serviços abertos, como marcam as contribuições de Luis Carlos, com a emoção de lidar, 

e de José Basto, com a semiosis introvertida (Mello, 2014; Melo, 2001, 2007, 2009, 2010). 

São aspectos da clínica de base junguiana que marcam a relação entre psique e 

matéria, e da união do sujeito com o mundo. Nesse ponto, a amplificação com base no 

simbolismo dos elementos da natureza, água, fogo, ar e terra, respectivamente ligados ao 

simbolismo das operações alquímicas da solutio, sublimatio calcinatio e coagulatio 

podem, ainda, por aproximação, ser relacionadas com os tipos de funções psicológicas do 

sentimento, pensamento, intuição e sensação. Esses níveis de amplificação nos servem de 

base à expressão e compreensão da emoção de lidar pelo simbolismo das substâncias 

(Edinger, 1985; Franz, 1990; Mello, 2014; Jung, 1990), mas exigem melhor 

fundamentação da constituição do seu método de interpretação. 
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2.1.2. Bases teórico-metodológicas da psicologia junguiana na pesquisa 

 

O método junguiano, inicialmente, consistiu numa complementação de uma fase 

redutivo-causal por uma etapa sintético-construtiva, em que se ultrapassa o sintoma pela 

abertura simbólica da experiência. A etapa redutiva-causal, embora incompleta, é de valor 

no método, pois apoia-se em associações da pessoa sobre suas memórias e na conduta 

diagnóstica por uma anamnese, ou seja, considerando o caráter retrospectivo da psique. 

Já as associações desse sujeito no sintético-construtivo são de ordem menos racional e 

mais especulativa sobre seu contexto vivencial simbólico, complementadas pelas 

investigações de paralelos objetivos do analista, que consideram as tendências de 

realização da fantasia em um caráter prospectivo do tempo (Jung, 1986). 

Em momento subsequente, Perry (1953) nos fala que esse método de traçar 

paralelos, possivelmente o que se chamava por etapa sintético-construtiva, tornar-se-ia a 

amplificação: No uso posterior, o método para elucidar o significado do símbolo foi 

chamado de "amplificação", que é o enriquecimento do material de fantasia pelo 

material analógico de seus paralelos encontrados no simbolismo comparativo17 (Perry, 

1953, p. 39, tradução nossa). 

Assim, a fantasia, para Jung (2008b, pp. 154-155, destaque no original), precisaria 

ser trabalhada em seu aspecto simbólico ou hermenêutico: 

 

Antes de mais nada, da circunstância de que ela não pode ser tomada ao pé da 

letra. Se ela for compreendida concretamente, é carente de valor. Se for 

compreendida, como queria Freud, semanticamente, é interessante do ponto de 

vista científico; mas se a compreendermos como um verdadeiro símbolo 

hermenêutico, então ela nos apontará a direção necessária para conduzir nossa 

vida em harmonia com nosso ser mais profundo. 

O sentido do símbolo não é o de um sinal que oculta algo de geralmente 

conhecido, mas é a tentativa de elucidar mediante a analogia alguma coisa 

ainda totalmente desconhecida e em processo. 

A fantasia dá-nos, portanto, na forma de uma analogia mais ou menos acertada, 

alguma coisa que está em processo. Mediante a redução analítica a algo 

universalmente conhecido, destruímos o autêntico valor do símbolo. Seria 

atribuirmos, porém, um significado hermenêutico depararmos com seu valor e 

sentido. (...). 

O tratamento hermenêutico das fantasias conduz teoricamente, ao longo da 

análise, à síntese do indivíduo com a psique coletiva. 

 

Nivelando a sua amplificação com a hermenêutica, Jung (1990, p. 53) assevera: A 

psique objetiva, porém, é estranha à consciência na qual ela se exprime. Devemos 

                                                 
17 In the latter use, the method for elucidating the meaning of the symbol has been called "amplification," 

which is the enrichment of the fantasy material by the analagous material of its parallels found in 

comparative symbolism. 
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obrigatoriamente aplicar o mesmo método usado para a leitura de um texto 

fragmentário, ou que tenha palavras desconhecidas, isto é, a consideração do contexto. 

Desse modo, pode ser que a imagem desconhecida, seja palavra, ideia ou fantasia tenha 

seu significado descoberto quando comparado com uma série de passagens que a contém 

(Jung, 1990, p. 54). Por isso, ao sentido polissêmico de um determinado elemento 

devemos recorrer ao contexto psicológico do sujeito: O contexto psicológico dos 

conteúdos oníricos consiste no tecido de associações em que a expressão onírica se acha 

naturalmente incluída (Jung, 1990, p. 54). 

A primeira etapa da formação do contexto compreensivo se dá nas formulações 

estéticas e descritivas, portanto, deve ocorrer no próprio processo psicoterapêutico. Ao 

tomarmos o sonho, a alucinação, as fantasias, as atuações concretas, as imagens do 

inconsciente e os delírios como desconhecidos, ou seja, como textos de difícil 

compreensão com suas determinadas passagens obscuras, temos a necessidade de 

descrição e das formulações estéticas que, após a expressão e objetivação, exigem a etapa 

compreensiva. A seguir, tais passagens obscuras devem ser sempre submetidas ao 

contexto de associações ou especulações do próprio sujeito. Quando houver ainda algum 

elemento ininteligível carregado de afeto, deve-se recorrer ao contexto associativo 

irracional do sujeito e a associações objetivas do analista, considerando que seja o próprio 

sistema mitológico cultural do sujeito ou algum ao qual porventura o sujeito esteja 

relacionado (Jung, 1990, 1991a, 2008b). 

O material inconsciente presente nos delírios, alucinações, atuações, imaginação 

ativa e sonhos, portanto, deve ser considerado em seu fluxo libidinal de imagens e 

fantasias, uma vez que precisam do contexto – seja ele de séries de sonhos, seja da rede 

associativa espontânea fornecida pelo sujeito ou por associações objetivas do analista 

relacionadas a esse contexto – para que se possa descobrir seu significado para o sujeito 

a nível subjetivo e objetivo. O material onírico é semelhante a todo material da fantasia, 

e, como eles, está relacionado à autorregulação psíquica compensatória e aproximativa 

que Jung (1990, p. 51) identifica pela modelação do Si-mesmo: 

 

Os símbolos oníricos do processo de individuação são imagens de natureza 

arquetípica que aparecem no sonho; elas descrevem o processo de busca do 

centro, isto é, o estabelecimento de um novo centro da personalidade. As ideias 

gerais de um tal processo foram expostas em meu trabalho O Eu e o 

Inconsciente. Por alguns motivos mencionados nesse livro tal centro é 

designado pelo nome de "Si-mesmo", que deve ser compreendido como a 

totalidade da esfera psíquica. O Si-mesmo não é apenas o ponto central, mas 

também a circunferência que engloba tanto a consciência como o inconsciente. 

Ele é o centro dessa totalidade, do mesmo modo que o eu é o centro da 
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consciência. 

 

Vale reforçar que as analogias objetivas do analista são produzidas apenas após a 

formação de um contexto associativo por uma série de imagens ou de associações 

oriundas do sujeito em questão (Jung, 1990). As preconcepções do analista devem ser 

deixadas de lado, com exceção do caráter compensatório entre consciente e inconsciente. 

Em outras palavras, talvez o único preconceito assumido previamente seja o da relação 

compensatória entre consciente e inconsciente, o que torna a dinâmica dessa relação 

razoavelmente imprevisível: 

 

Na análise de sonhos isolados, por exemplo, este conhecimento antecipado e 

as pressuposições baseadas em expectativas práticas e probabilidades gerais 

são decididamente condenáveis. Deve-se então tomar como regra absoluta que, 

de início, todo sonho ou fragmento onírico seja considerado como algo 

desconhecido; além disso, deve-se fazer uma tentativa de interpretação apenas 

depois de captar o contexto. Pode-se então aplicar no texto do sonho o sentido 

encontrado graças à consideração do contexto, observando se disso resultará 

uma leitura fluente, ou se aparecerá um sentido satisfatório. Não se deve, no 

entanto, esperar de forma alguma que este sentido corresponda a qualquer 

esperança subjetiva; possivelmente e até com frequência o sonho diz algo 

espantosamente diverso daquilo que se espera. Se o sentido do sonho 

corresponder à expectativa, isso deveria até mesmo ser um motivo para 

desconfiança, pois via de regra o ponto de vista do inconsciente é 

complementar ou compensatório em relação à consciência, sendo, portanto, 

algo de "diverso" e inesperado. Não contesto de modo algum a possibilidade 

de sonhos "paralelos", isto é, de sonhos cujo sentido coincida com a atitude da 

consciência ou venha em apoio desta última. Mas na minha experiência, pelo 

menos, estes últimos são relativamente raros (Jung, 1990, p. 54). 

 

A existência do Si-mesmo não é um construto teórico. Seu caráter compensatório 

e regulador entre consciente e inconsciente encontrou material empírico suficiente para a 

construção de certos traços fundamentais pelo material comparativo: 

 

Aqui o Si-mesmo não é um constructo teórico, como em algumas psicologias 

atuais, racionalmente concebido e racionalizado.  Pelo contrário, é uma 

entidade de caráter altamente irracional, que quando ativada é encontrada já 

delineada e representada simbolicamente no inconsciente; é então reconhecível 

em todos os vários tipos de produtos inconscientes, incluindo delírios 

psicóticos como os apresentados aqui. Foi inteiramente descoberto pelos 

métodos empíricos de observação e classificação que acabamos de discutir, 

como é o caso de qualquer conceito de Jung dos conteúdos inconscientes. Eles 

são, nesse aspecto, bastante diferentes daqueles da psicanálise, cujo "censor" e 

"superego" são designações teóricas perfeitamente justificáveis de categorias 

de eventos observadas durante o curso de uma análise, mas não são retratadas 

como tal na própria simbologia da psique; (...). Esses conceitos empíricos, por 

outro lado, baseiam-se na percepção de que entidades psíquicas se apresentam 

no imaginário inconsciente.  A beleza dessas entidades simbolizadas é que elas 

não são apenas pensadas, mas são experimentadas, e não são construídas como 

ideias, mas parecem ter vida própria como órgãos da mente18 (Perry, 1953, pp. 

                                                 
18 Here the "self" is not a theoretical construct, as in some present-day psychologies, rationally conceived 

and reasoned out. On the contrary, it is an entity of highly irrational character, which when activated is 
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6-7, tradução nossa). 

 

Assim como o Si-mesmo, a análise comparativa da fantasia permitiu a 

identificação de outros reguladores inatos, identificando um nível de objetividade 

psíquica que facilitou a visão de fatores formadores da fantasia ou patterns of behaviour 

como se fossem instintos (Jung, 1991a). Essa objetividade constitui os arquétipos, 

métodos de amplificação natural pela síntese de fantasias típicas: 

 

É sobre este processo natural de amplificação que eu baseio meu método de 

determinação do significado dos sonhos, pois os sonhos se comportam 

exatamente da mesma maneira como a imaginação ativa, faltando apenas o 

apoio dos conteúdos conscientes. Na medida em que os arquétipos intervêm 

no processo de formação dos conteúdos conscientes, regulando-os, 

modificando-os e motivando-os, eles atuam como instintos (Jung, 1991a, p. 

142). 

 

Jung (2008b, p. 155) extrai do confronto e do diálogo entre o consciente e o 

inconsciente a constituição da disposição entre as tendências típicas inatas de produção 

de imagens e sua constituição simbólica pela produção de sentido na consciência, que 

também produzirá associações de percepções e julgamentos típicos: Em primeiro lugar, 

são anotadas as analogias subjetivas produzidas ao acaso pelo paciente e, em segundo 

lugar, as analogias objetivas oferecidas pelo analista à base de seu conhecimento geral. 

Essas associações podem ser analisadas em tendências dos tipos psicológicos e suas 

componentes subjetivas da função (Jung, 1991b).  

Assim, em uma perspectiva junguiana, existem tendências naturalmente dirigidas 

de formação da psique como um todo, inclusive da consciência, para a compreensão. 

Além disso, os tipos de associações comparados por aproximação às operações mais 

primárias da alquimia, como destaca Edinger (1985), solutio, sublimatio, coagulatio e 

calcinatio, podem nos ajudar à compreensão de um nível simbólico mais próximo da 

matéria prima de cada tipo de função psicológica específica, respectivamente, como o 

sentimento, o pensamento, a sensação e a intuição, que, nessa sequência, ainda estão em 

correspondência aproximativa ao simbolismo dos elementos da natureza da água, do ar, 

                                                 
found already delineated and symbolically represented in the unconscious; it is then recognizable in all the 

various kinds of unconscious products, including psychotic delusions such as those presented here. It has 

been discovered entirely by the empirical methods of observation and classification just discussed, as is 

true of any of Jung's concepts of unconscious contents. They are in this respect quite different from those 

of psychoanalysis, whose "censor" and "superego" are perfectly justifiable theoretical designations of 

categories of events observed during the course of an analysis but are not seen portrayed as such in the 

psyche's own symbolic self-representation; (...). These empirical concepts, on the other hand, are based on 

the realization that psychic entities depict themselves in the unconscious imagery. The beauty of these 

symbolized entities is that they are not just thought up but are experienced, and are not built up as ideas but 

seem to have a life of their own as organs of the mind. 
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da terra e do fogo. Em estágio superior de amadurecimento do ego é que essas operações 

se diferenciam em funções psicológicas da consciência (Edinger, 1985). 

O simbolismo da solutio está associado à água e ao incesto e à contaminação de 

conteúdos indiferenciados ou incestuosos, que formam uma coniunctio inferior, 

caracterizadas por uma sobreposição do simbolismo da solutio e da mortificatio. Ela é, ao 

mesmo tempo, o início involuntário da obra. Entretanto, está relacionada também ao 

sentimento e à reconciliação de opostos, ou seja, ao final da opus na coniunctio superior 

da ligação com o Si-mesmo. A mortificatio que precede essa coniunctio superior é ao 

mesmo tempo a operação mais negativa da alquimia, cujo simbolismo está ligado à 

nigredo, e à passagem necessária ou início para a opus, o simbolismo mais sublime, o do 

renascimento ou da ressurreição ou da rubedo. Da mesma maneira, não pode haver 

coniunctio superior com o objeto sem coniunctio inferior com esse objeto.  

Para se atingir essa coniunctio superior, é preciso antes ter passado pela inferior, 

pelo estado de identidade com o problema do hierosgamos incestuoso19, até absorver a 

sua qualidade e realizar o casamento dentro de si. Só passando pela morte da parte terrível 

da Afrodite pandemia como coniunctio inferior se pode atingir a coniunctio superior da 

Afrodite celeste em uma coagulatio do fogo transpessoal, uma vez que o amor pelo objeto 

é o aspecto extrovertido da individuação, ou seja, o aspecto extrovertido da realização do 

potencial de tendências de desenvolvimento do sujeito. Como a prima materia, ela é tanto 

a água contaminada como a aqua permans (Edinger, 1985). 

Já o simbolismo da sublimatio está relacionado ao ar, à intelectualização e à 

discriminação. Diferentemente de uma canalização do instinto conforme uma perspectiva 

freudiana, a sublimatio da alquimia precisa do aquecimento da calcinatio que é 

operacionalizado pela realização do desejo na coagulatio, só assim, transcendendo do 

fogo territorial (coniunctio inferior) para o fogo transpessoal (coniunctio superior) 

(Edinger, 1985).  

A sublimatio também se liga ao simbolismo da separatio, uma vez que, como esse 

simbolismo está ligado à extração do sentido ou do valor psíquico a partir de um objeto 

ou situação concreta, ocorre como se extraísse o espírito identificado com a matéria, como 

em uma sincronicidade (Edinger, 1985). É assim que algo concreto, como uma atuação 

ou um objeto, podem recuperar seu valor simbólico ou hermenêutico. O paralelo da 

separatio com a sincronicidade nos exige a definição deste princípio de conexões 

                                                 
19 O casamento sagrado com a mãe ou pai divinos (Jung, 2011b). 
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acausais, central para esta pesquisa, que consiste na simultaneidade expressiva de um 

estado psíquico com eventos externos, em que estes servem como paralelos 

compreensivos desse estado subjetivo instantâneo e, em certas situações, igualmente, em 

que o estado subjetivo ilumina a compreensão do evento externo (Jung, 2005). Assim, 

como separatio, a sincronicidade é ligada ao simbolismo do sentido oculto na matéria. 

Já o simbolismo da calcinatio está associado ao fogo e ao intenso aquecimento de 

um sólido, retirando-se dele tudo o que é volátil (contaminado), ou seja, trata-se do 

sofrimento da ignis purgatorii (Jung, 1985) para a transcendência ao fogo arquetípico da 

percepção, ou seja, uma sublimatio, ligando intimamente a calcinatio com a sublimatio.  

Por fim, a coagulatio é um engajamento ou relação do que foi diretamente 

sublimado ou calcinado, mas também a encarnação do que foi contaminado pela solutio, 

como na formação do ego infantil incestuoso. A coagulatio como operação alquímica 

realiza o desejo da ignis purgatorii da calcinatio e compensa a formação do ar sem 

conexão da sublimatio pela relação das imagens oníricas ou imagens do inconsciente, ou 

seja, vinculam o mundo exterior e o mundo interior pela emoção e sua materialização na 

fantasia. Todas as operações são importantes e não possuem uma sequência exata, mas se 

apenas uma delas for ignorada não se atinge a finalidade do mistério da conjunção de 

opostos (Edinger, 1985). 

Nesse sentido, o principal aspecto da clínica de base junguiana em serviço aberto 

– para que a consciência possa compreender os motivos obscuros do inconsciente – é 

natural, uma vez que se centra nas associações livres e nas séries de imagens, 

empiricamente classificadas em tipos que fundamentam a amplificação. Para apreender 

esse processo natural em uma discussão clínica, a amplificação está intimamente 

vinculada à necessidade de utilização do método redutivo-causal e do sintético-

construtivo, uma vez que, como vimos, organiza no tempo consciente a compreensão do 

confronto com o inconsciente atemporal (Jung, 1986, 1990).  

Tanto as atividades expressivas de Nise da Silveira (2006) quanto o 

atravessamento dos estágios simbólicos da experiência psicótica de renovação do reino e 

da realeza sagrada correlatos ao desenvolvimento histórico da civilização de John W. 

Perry (1974) e a metanóia de R. D. Laing (Barnes & Berke, n.d.; Laing, 1978) buscam os 

aspectos da clínica junguiana em serviços abertos para a compreensão da experiência 

psicótica no desdobramento do fluxo de imagens do inconsciente em transformações na 

realidade objetiva através de mudanças de atitude no mundo. Ainda assim, a ênfase de tal 

mudança é diferente em cada autor, considerando as variantes na investigação que cada 
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um realizou. 

O método da amplificação deve considerar, como uma aproximação possível 

dessas diferenças na pesquisa, que cada investigador também tem uma tipologia 

psicológica, e os tipos de amplificação mudam de acordo com a função principal do 

pesquisador, que, como vimos, na teoria junguiana se alternam entre pensamento, 

sentimento, sensação ou intuição (Franz, 1990). Além dessas funções ectopsíquicas, há a 

necessária consideração analítica das componentes subjetivas da função e, ainda, das 

componentes endopsíquicas, como o processo psicológico da invasão (Jung, 1991b), tão 

presente no confronto com o inconsciente por C. G. Jung, como podemos constatar na 

produção de imagens do seu Livro Vermelho (Jung, 2009). 

Tal consciência da não neutralidade do pesquisador implica que há um tipo 

específico de pesquisa e, conscientemente, é preciso que o pesquisador saiba que isso se 

dá pela exigência de que a pessoa a realizar a amplificação tenha que se colocar por inteiro 

nesse método de interpretação. Apenas isso possibilitará que ela utilize os outros tipos de 

funções psicológicas para buscar uma pesquisa mais completa (Franz, 1990). 

A princípio, é sempre como um teste psicológico projetivo, o que torna a projeção 

da investigação-amplificação uma exigência naturalmente dada. No entanto, ao 

considerarmos o problema do nível subjetivo e objetivo da projeção na teoria junguiana, 

é possível alcançar a variedade de tipos na pesquisa. É exatamente essa relativização dos 

valores tipológicos na pesquisa que aproxima a amplificação de uma objetividade, que 

não está nem só no pesquisador e nem só fora dele, mas em um estado vivencial da 

pesquisa que permite uma certa experiência com o objeto até que o distanciamento seja 

possível (Franz, 1990; Jung, 1990, 1991a). 

Em seguida, discutimos o serviço territorial que inspirou a RPb por dois motivos 

principais: 1. O TCR colheu seus dados de um trabalho no serviço territorial ligado a um 

CAPS; 2. O valor do próprio caso de Sulamita aponta a clínica de base junguiana em 

serviços abertos a serviço da desinstitucionalização, que tem um modelo de serviço 

especificamente territorial. 

Para compreendermos os aspectos da clínica de base junguiana que aí se 

destacaram, na sequência desta seção sobre os serviços territoriais, salientamos o valor 

específico do TCR para a presente pesquisa e delimitamos o contexto de imagens do 

inconsciente sobre o qual se realizou a amplificação deste estudo, bem como os aspectos 

da clínica junguiana em serviços abertos que se destacaram nesse processo. 
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2.1.3. Aspectos da condução de casos nos serviços territoriais baseados na 

desinstitucionalização da RPi 

 

Os Centros de Saúde Mental de Trieste, ITA, são o modelo de serviço territorial 

da desinstitucionalização iniciada pela Psiquiatria Democrática italiana, que busca 

superar, gradualmente, a internação no manicômio através de serviços abertos inseridos 

no contexto comunitário. Seu aspecto terapêutico mais relevante é que as intervenções 

aconteçam no contexto social do sujeito. Isso deve promover tanto a assistência aos 

egressos para evitar reinternações quanto para evitar novas internações e novos crônicos, 

desde que não se abandone o paciente. Trata-se de um modelo de serviço que tem por 

objetivo o cuidado com o paciente em liberdade, pela superação das internações 

psiquiátricas (Rotelli et al, 1990). 

Um dos pontos mais altos desses serviços foi a Lei 180 de maio de 1978, da RPi, 

que acolheu a desinstitucionalização. Nela, o paciente tem direito a recusar o tratamento 

em saúde mental, bem como existe a exigência ao serviço de não abandono do paciente, 

através de uma contratualidade que evite a internação manicomial. A responsabilidade 

terapêutica do serviço sanitário é ressaltada, mas deixou de ser uma sanção legal em 

relação ao paciente. É uma obrigação intervir com respeito à liberdade, uma vez que as 

tensões e contradições pelo contato com o paciente não devem deixar de respeitar a sua 

autonomia, e, assim, fazem parte desse novo modo de trabalhar: Em suma, o serviço 

territorial se configura como ator de mudança social, como propulsor de transformações 

concretas em nível local de mudança social nas instituições e na comunidade (Rotelli et 

al, 1990, p. 51). 

A superação do manicômio pelo serviço territorial se deu em um processo gradual, 

evitando que a desinstitucionalização se confundisse com desospitalização, que se 

caracteriza pelo abandono de responsabilidade sanitária do paciente. Na 

desinstitucionalização, as mudanças ocorreram de dentro da instituição para fora dela. As 

energias e recursos do próprio manicômio, materiais e humanos, foram redirecionadas 

pelo processo de mutação psiquiátrica: A desinstitucionalização é um trabalho 

homeopático que usa as energias internas da instituição para desmontá-la (Rotelli et al, 

1990, p. 35).  

Nesse trabalho, os sujeitos sociais envolvidos com as mudanças vão dos pacientes, 

comunidade e famílias aos técnicos, sujeitos políticos da instituição e de fora dela. O 

primeiro passo desse processo é a eliminação dos meios de contenção, seja de espaços, 
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corpos ou de modos de expressão. O segundo é a reconstituição dos direitos civis, 

eliminando a coação, as tutelas jurídicas ou o estatuto de periculosidade. O último passo 

é a reativação de uma base de rendimentos que possibilite as trocas materiais com o social 

(Rotelli et al, 1990). 

A busca pela total substituição do manicômio tem uma finalidade antes terapêutica 

que política. Trata-se da busca por um conjunto de ações que emancipem a estrutura 

inteira do campo terapêutico (Rotelli et al, 1990, p. 31). Essa desconstrução se inicia do 

interior do próprio manicômio:  

 

usa os mesmos espaços, os mesmos recursos, o mesmo pessoal, os mesmos 

pacientes, mas mudando e decompondo os sistemas de ação e interação nos 

quais cada elemento está inserido (...) uma diferença fundamental da 

desinstitucionalização italiana: ela está baseada na utilização dos recursos e 

dos problemas internos da estrutura em decomposição para construir pedaço 

por pedaço as novas estruturas externas. Essas nascem para "acompanhar" de 

perto os pacientes fora do manicômio e construir as "alternativas" (e a cultura 

necessária): os serviços territoriais, os plantões psiquiátricos noturnos no 

hospital geral, as cooperativas, as casas para os pacientes, os bares e os 

refeitórios de bairro, os jogos, os laboratórios de teatro etc... (Rotelli et al, 

1990, p. 35, destaque no original). 

 

Esse tipo de emancipação sublinha que o objetivo terapêutico dos serviços 

territoriais continua a ser o principal, acima da crítica ao espaço do manicômio, mas não 

apartado dele. Este é o percurso da desinstitucionalização: Neste se continua a realizar o 

objetivo e a "função" terapêutica (portanto não se faz "política") e ao mesmo tempo 

utiliza-se o poder, residual mas insubstituível, que a Psiquiatria tem no sistema 

institucional como poder de transformação (e portanto se faz "política") (Rotelli et al, 

1990, p. 28). 

A desmontagem gradual do manicômio que levou à sua substituição total em 

Trieste, ITA, revela, enfim, que a instituição total contagia e faz adoecer de outra doença, 

que não é a doença mental: O contágio é a cultura manicomial, que expressa, na 

aceitação naturalizada daquele lugar de violência, a aceitação da própria violência 

súbita (Rotelli et al, 1990, p. 70). Nesta cultura, a terapia é instrumento de domínio, pois 

se trata de um contágio de prevenção à periculosidade, ou seja, de um contágio do medo 

que constitui a cultura manicomial como etiquetamento, privação social, material e de 

identidade, produção de dependência e de cronicidade. Se há algo a ser prevenido na 

desinstitucionalização, é a instituição loucura: 

 

O que era a instituição a ser negada? A instituição em questão era o conjunto 

de aparatos científicos, legislativos, administrativos, de códigos de referência 

cultural e de relações de poder estruturados em torno de um objeto bem 
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preciso: "a doença", à qual se sobrepõe no manicômio o objeto 

"periculosidade". (Rotelli et al, 1990, p. 90). 

 

Apenas desmontando este aparato seria possível entrar em contato com o objeto 

substitutivo ao objeto doença: a “existência doente” (Rotelli et al, 1990, p. 90) dos 

pacientes. Para observar esse novo objeto, seria preciso vê-lo em suas relações no 

território para apoiá-lo na superação das dificuldades, inclusive na desconstrução das 

forças institucionais de opressão. Trieste, sobretudo, com Basaglia e outros, prossegue o 

percurso indicado por Gorizia. O manicômio de Trieste é subitamente utilizado para 

"fazer sair" os seus internados de muito tempo (Rotelli et al, 1990, p. 70). 

Foi na década de 60 que se iniciou, em Gorízia, ITA, esse movimento de reforma 

psiquiátrica como as primícias da destruição ostensiva de manicômios pelo mundo. 

Movimento que toma forma como despsiquiatrização e se constrói como processo ético-

prático-político da desinstitucionalização, em que a prática terapêutica usa os próprios 

recursos da psiquiatria para negar sua instituição: desmontando do manicômio para o 

território, da doença para a existência (Basaglia, 1985; Rotelli et al, 1990). 

Para Basaglia (1985), a instituição negada significa simultaneamente o desmonte 

da instituição psiquiátrica e a estrutura da instituição que se buscava construir como 

instituição negada, assumindo a sua contradição prático-discursiva. Se há pretensão 

científica nesse processo, ela é: uma ciência que não seja encarregada de garantir 

valores da classe dominante (p. 316). Considerou que o doente mental já estava 

aprisionado no mundo externo (p. 118) e, a partir dessa assertiva, solucionou o problema 

se negando a aliená-lo mais uma vez, negando-o no território psiquiátrico (p. 118). 

É na desmontagem e na reutilização das energias do próprio “território 

psiquiátrico” que se encontram as forças para o cuidado em liberdade. Busca-se, nesse 

salto com a utilização das energias do manicômio para fora, a passagem da dependência 

pessoal à dependência material (...) No direito romano o servo (o escravo) é exatamente 

definido como aquele que não pode conquistar por si através da troca (Rotelli et al, 1990, 

p. 74). Desmontando as forças institucionais do manicômio, pretendia-se alcançar, pelo 

vínculo material do usuário de saúde mental com a vida, a desmontagem das forças 

institucionais do território denunciadas pelas dificuldades do seu livre trânsito (Rotelli et 

al, 1990). 

Trata-se do vínculo, ao invés de com a dependência pessoal, com as possibilidades 

de troca material, uma vez que a independência pessoal fundada na dependência material 

é a segunda forma importante na qual se consegue constituir um sistema de troca social 
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geral, um sistema de relações universais, de necessidades universais, de capacidades 

universais (Rotelli et al, 1990, p. 74). Nessa perspectiva, os doentes mentais são 

comparados aos escravos, enquanto impedidos de trocas sociais e materiais no contrato 

social, em que a base material da cronicidade é a privação: os escravos dos manicômios, 

gradualmente libertos e reimersos, fora de tutela, nas trocas sociais, desfrutam do 

dinheiro e de possibilidades materiais de participar do contrato social. (Rotelli et al, 

1990, p. 74). 

A continuidade do trabalho como psiquiatras, enfermeiros, psicólogos, da conduta 

medicamentosa e da internação evidenciam que: Existe ainda necessidade de uma 

instituição para prosseguir a desinstitucionalização, de um poder / saber para desmontar 

os poderes e os saberes do território (Rotelli et al, 1990, p. 82). Vale à pena correr o risco 

de psiquiatrização se isso quer dizer aderir a demandas e necessidades pautadas na 

inclusão, que observem a crise das organizações com o retorno do usuário agora 

autorizado a entrar. Uma crise que, se observada, pode produzir uma transformação real 

da própria organização desses poderes e saberes institucionais presentes no território. 

Os escravos ou usuários produzem crises nas instituições com o seu livre trânsito. 

Nesse sentido, o objetivo deixa de ser a cura para ser a emancipação da instituição que se 

funda sobre o sintoma que, ao invés de circunscrever condições sociais, descreve o mundo 

patológico. Isso subtrai a capacidade da pessoa de trocar com o seu meio e, por isso, o 

trabalho do ator social da desinstitucionalização é: Diferente de "negar a existência da 

doença mental". A doença foi por um período colocada entre parênteses para favorecer 

a manifestação da real existência da pessoa (Rotelli, 1990, p. 92). É por essa existência 

reposicionada no centro do cuidado que se poderá readquirir a capacidade de trocar com 

o meio.  

Em A instituição inventada, Rotelli (1990, p. 94) diz que ela é a filha autopoiética 

da experiência primeira, a instituição negada, é a prática assumida da contaminação da 

cultura manicomial. Nela, há a busca de desmontagem de sua instituição doença com suas 

energias internas para fora do diagnóstico do paradigma causal. Assim, busca-se a 

reconstrução de sentido, de valor e de tempo pelo paradigma da complexidade e da 

probabilidade exigidas pelo objeto existência sofrimento do paciente na relação com a 

anomia do território e seu corpo social. Para além do simples olhar clínico, seja 

psicológico, médico ou farmacêutico, busca-se uma transformação de visão de mundo: 

 

Negação da instituição, bem mais que o desmantelamento do manicômio, foi 

e a desmontagem desta causalidade linear e a reconstrução de uma 
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concatenação de possibilidade-probabilidade: como toda ciência moderna nos 

ensina diante de objetos complexos. O projeto de desinstitucionalização 

coincidia com a reconstrução da complexidade do objeto que as antigas 

instituições haviam simplificado (e não foi por acaso que tiveram que usar de 

violência para consegui-lo). Mas se o objeto muda, se as antigas instituições 

são demolidas, as novas instituições devem estar à altura do objeto, que não é 

mais um objeto em equilíbrio, mas está, por definição (a existência-sofrimento 

de um corpo em relação com o corpo social), em estado de não equilíbrio: esta 

é a base da instituição inventada (e nunca dada). 

Não se pode fazer muito com a "doença" como queria o "modelo clínico", com 

o sintoma ou o conflito como queria o "modelo psicológico", porque mudaram 

o objeto, o paradigma e com eles os sensatos programas. (Rotelli, 1990, pp. 

90-91). 

 

Nessa nova terapêutica com um objeto em desequilíbrio, a instituição negada se 

faz contraditória: a noção simplificada de causa e efeito na compreensão da loucura se 

utiliza de sua própria força institucional para a reutilização dessa força na entrada de uma 

noção mais complexa, a da probabilidade multicausal do sofrimento psíquico. É uma 

emancipação das terapêuticas do sintoma para a sua reconstrução no mesmo nível de 

complexidade do seu objeto, para o qual o objetivo é não a cura, mas a invenção de 

possibilidades de vida para o sujeito, visando também à sua emancipação (Rotelli et al, 

1990). 

Estas possibilidades nos conduzem para aquela desmontagem dos poderes 

institucionais também presentes no território (Rotelli et al, 1990). É uma emancipação 

que nos conduz a todos a uma transição. Uma transição de uma sociedade do poder, da 

classificação do sintoma hierárquico-punitiva, para, possivelmente, outra sociedade capaz 

de integrar as suas próprias contradições, como Basaglia (1985) expressa com a fábula 

em o homem e a serpente, que engole e domina a vontade do homem, à semelhança do 

que fazem as instituições totais. Com a filha da instituição negada, vimos que essa 

mudança na visão de sociedade e de mundo é acompanhada por mudanças paradigmáticas 

(Rotelli et al, 1990).  

Essa emancipação terapêutica (Rotelli et al, 1990), com visão de mundo e aspectos 

paradigmáticos, tem como principal objetivo no corpo social a potencialização do poder 

de trocas pela construção de projetos terapêuticos. É o que podemos observar nos case 

management (p. 46), onde age o aspecto da peculiaridade mais profunda da 

desinstitucionalização (p. 46). Nesse aspecto, como vimos, o objetivo é superar a 

compartimentalização, as codificações e o isolamento para demolir os aspectos 

meramente redutivos e parciais (p. 46) da clínica. Assim, almeja-se uma ação integrada 

da psicologia, medicina e psicofarmacologia na inclusão de aspectos da clínica com as 

questões afetivas, econômicas, jurídicas, relacionais, dos níveis de estatutos, da família, 
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do trabalho etc... sem cindir estas questões, sem confiá-las a profissionalidades 

separadas (p. 46). Em suma, para uma emancipação terapêutica: 

 

Se se trata de pensar que "a liberdade é terapêutica”, cada ato em liberdade 

pode ser terapêutico. Se se trata de desinstituir a doença como experiência 

que não é separável da existência, trata-se de valorizar, mais que o sintoma 

(sobre o qual se constrói a instituição), o conjunto de recursos positivos do 

serviço e da demanda. É possível intuir o enorme espaço de profissionalização 

que esta prática tende a requerer; o trabalho terapêutico deve enfrentar 

efetivamente um campo de ação complexa. (pp. 46-47, destaque no original). 

 

Assim, a emancipação terapêutica supera a mera análise clínica, assumindo o 

paradoxo das contradições do paciente e do território na probabilidade de construção de 

seus sentidos plurais. O projeto terapêutico busca atender as necessidades do sujeito pelo 

próprio poder psiquiátrico a que visa superar, utilizando os recursos positivos do serviço 

e da demanda, usando essas mesmas energias reduzidas e institucionalizadas como 

sintoma para a sua desmontagem também na possibilidade de superação dos demais 

saberes e poderes institucionais presentes do território: 

 

Se o sentido e o símbolo são dados sempre como sintomas, como imagem 

reificada, além de um certo limite que atualmente é timidamente reduzido, são 

necessários laboratórios de reprodução que revelem os objetivos: é necessário 

portanto um social inventado para uma sociabilidade de outra forma ausente, 

mas um social contaminado, que viva do máximo de contaminação e que seja 

lugar de revalorização de gestos, de fatos, que de outra forma "se curvam" em 

sintoma. (...). 

A dura guerra contra as instituições descontaminadas, inúteis ou nocivas, fruto 

do higienismo médico tradicional, implica que a instituição inventada, que faz 

reviver a riqueza do objeto pobre, seja feita de "atravessar". Teremos, para isso, 

necessidade - para uma prática terapêutica - de artistas, homens de cultura, 

poetas, pintores, homens de cinema, jornalistas, de inventores de vida, de 

jovens, de trabalho, festas, jogos, palavras, espaços, máquinas, recursos, 

talentos, sujeitos plurais e o encontro de tudo isso. (Rotelli, 1990, p. 98). 

 

Essa foi a experiência de Trieste, ITA, onde o universal do diagnóstico é repelido 

em nome de construções singulares que podem fazer um outro universal, em termos de 

relações possíveis, mas único e irrepetível em termos existenciais. Trata-se de uma busca 

de representações que entrem em relação com tudo o que for possível intercambiar 

(Rotelli, 1990). 

Em Uma análise crítica dos fundamentos epistemológicos de anormalidade e de 

psicopatia em Kurt Schneider, Rotelli e Risio (1990), evidenciam os critérios e as 

contradições científicas desses mesmos critérios que pretendiam excluir a subjetividade 

do observador do processo de diagnóstico: Schneider sustenta que se pode fazer ciência 

apenas excluindo o observador das suas implicações com o sistema (p. 103). Essa é a 

assunção de uma tendenciosa recusa da subjetividade presente ainda hoje em manuais 
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importantes de psicopatologia que, como é largamente sabido nas ciências sociais, não 

faz mais que imprimir a própria subjetividade no objeto investigado, sem assumir ou 

conhecer tal fato.  

Eliminar a subjetividade ou as bases filosóficas sobre as quais se escolhem os 

valores de uma pesquisa se aproxima muito mais de uma invalidação da compreensão dos 

fatos humanos, deformando o seu objeto pela influência de um verdadeiro fantasma 

subjetivo (Rotelli & Risio, 1990). 

 Para finalizar, Rotelli e Risio (1990, p. 111) assumem uma postura terapêutica 

antropológica que tensiona a psicopatologia pragmática ou a-teórica no serviço territorial 

da desinstitucionalização: 

 

A nossa proposta é delineada em oposição: ela é apenas um convite a retomar 

uma antropologia (que encontra em Lukács, Kosik, em Sartre em alguns 

aspectos, o conhecimento mais válido da nossa contemporaneidade) que, 

afirmando a relação reciprocamente formativa sujeito-objeto, garante à 

estrutura objetiva da sociedade e ao fato social essencial do conhecimento que 

é a linguagem, a fundação objetiva do mundo dos valores. 

 

Nesse sentido, tanto a assunção explícita de valores pelos aspectos políticos da 

clínica de base junguiana em serviços abertos quanto essa assunção na 

desinstitucionalização com os serviços territoriais foram fundamentos importantes na 

história das mutações da psiquiatria no Brasil. Neste trabalho, retomaremos o relato de 

caso da mulher que agora chamamos por Sulamita, pautado por aspectos desses dois tipos 

de serviços. Tal retomada tem por objetivo apresentar aspectos da clínica junguiana em 

serviços abertos para pensar suas possíveis contribuições para um trabalho em SMC no 

serviço territorial da desinstitucionalização. 

 

2.2. O valor do relato de caso do TCR para o estudo atual 

 

Foi com uma perspectiva duplamente condicionada, clínica e politicamente, pela 

amplificação e pela desinstitucionalização, que aproximamos a Psicologia Analítica da 

Psiquiatria Democrática no TCR, com o relato de caso da residência em SMC. No estudo 

atual, partindo da base teórica na revisão de literatura, o contexto de imagens do 

inconsciente de Sulamita nos serve a um estudo hermenêutico de contribuições possíveis 

de aspectos da clínica de base junguiana em serviços abertos para os serviços de base 

territorial da desinstitucionalização: 

 

Com nossos governos seculares e com a nossa menor confiança em qualquer 
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autoridade moral ou espiritual geralmente aceita, tanto na comunidade política 

quanto eclesiástica, onde encontramos – em uma governança real – uma que 

nos envolva em profundidade? Considero que este é o problema moderno: a 

psique arquetípica está lutando para produzir um novo mito, convincente, que 

satisfaça a necessidade dos tempos. A observação da imagem em profundidade 

psíquica mostra que a ideação política é uma das formas predominantes de 

mito, em nosso tempo. As pessoas esquizoides são, por natureza, sensíveis a 

este nível de preocupação arquetípica. Uma vez que o episódio esquizofrênico 

revela essa imagem ao ar livre, encontramos uma predominância de expressões 

políticas em relação à reforma social
20 

(Perry, 1974, p. 114, tradução nossa). 

 

Nesse estudo do relato que se transformou em artigo, aproximamo-nos desse 

aspecto clínico das imagens arquetípicas compensatórias às reformas sociais por uma 

política da experiência de jornada do herói, interior e exterior. Não foi em uma 

comunidade terapêutica ou em qualquer instituição de moradia, internação ou de 

caridade. O atendimento se deu em um CAPS, instituição inspirada principalmente21 nos 

serviços territoriais de Trieste, ITA, os Centros de Saúde Mental, cuja referência na 

desinstitucionalização, no que concerne ao território como emancipação terapêutica, foi 

fundamental. 

Junto ao serviço territorial (Rotelli et al, 1990), utilizamos para a compreensão da 

jornada interior do herói a amplificação (Campbell, 1949, 2006; Silveira, 2006, 2015; 

Perry, 1953; 1974) e, à medida que a psique respondeu à incorporação de valores das 

visões arquetípicas por Sulamita, procuramos como essas respostas se relacionavam à 

jornada exterior (Campbell, 2006) aprisionada pela instituição psiquiátrica e que poderia 

ser libertada no interior: Pois, embora nossa jornada se dirija para o mundo exterior, 

também deve ser para dentro, para as fontes de todos os grandes atos, que não estão lá 

fora, mas aqui dentro, em todos nós, onde habitam as Musas (Campbell, 2006, p. 187). 

 Segundo Campbell (2006), a humanidade, em sua evolução, passou primeiro por 

uma jornada exterior de identificação com as forças da natureza material, no fogo, na 

água, nos vegetais, nos animais e nas alturas do ar até as estrelas e os planetas. Uma fase 

comparável com o período neolítico de Perry (1974). Fase de identificação para a qual 

hoje destacamos o aspecto clínico de base junguiana em serviços abertos da emoção de 

                                                 
20 With our secular governments, and with our diminishing trust in any generally accepted higher moral or 

spiritual authority, either the political or the ecclesiastical community, where do we find - in real governance 

- one that involves us in depth? I consider this to be the modern problem that the archetypal psyche is 

wrestling in order to produce a convincing new myth that will satisfy the need of the times. Observation of 

the image in psychic depth shows political ideation to be one of the prevalent forms of myth in our time. 

Schizoid persons are by nature sensitive to this level of archetypal concern. Since the schizophrenic episode 

reveals this imagery in the open, we find there a predominance of political expressions concerning social 

reform. 
21 Embora saibamos também da influência dos Centros de Saúde Mental da Nicarágua e da Casa das 

Palmeiras, além da Psiquiatria de Setor francesa (Melo, 2002, 2010; Ribeiro, 2004). 
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lidar.  

Com o desenvolvimento da civilização, o céu passou por uma observação 

matemática que fundou as cidades-Estado hieraticamente organizadas, onde os reis e 

grandes líderes eram os próprios deuses indicados pela matemática celeste (Campbell, 

2006). Seria comparável à revolução urbana, patriarcal, ou do poder, da qual Perry (1974) 

nos fala que o colapso começa no Egito: 

 

O primeiro desenvolvimento da democratização foi no Egito, antecipando o de 

seus vizinhos do Oriente Médio por um milênio e meio. Lá, o senso da 

responsabilidade moral do indivíduo primeiro começou a se desenvolver a 

partir do mito mortuário e ritual de Osíris, juiz dos mortos, quando esta prática 

passou da prerrogativa real aos plebeus. Em primeiro lugar, apenas o rei 

falecido foi transfigurado em Osíris. Como a fé segura na ordem absoluta do 

reinado começou a desmoronar nos últimos anos do Reino Antigo, a plebe 

começou a assumir seu direito de ter alma imortal e "tornar-se um Osíris". Um 

profeta filósofo surgiu neste momento de transtorno e transição, Ipuwer, que 

repreendeu o rei e predisse o advento de um novo governante e bom pastor que 

restauraria a virtude primitiva do reino comparável à primeira idade de ouro, 

para ser um tempo sem maldade ou violência
22

 (Perry, 1974, p. 76, tradução 

nossa). 

 

É com esse advento de decadência do Egito que Perry (1974) acredita que se inicia 

a revolução democrática, onde o herói pode vir da plebe, não mais se restringindo ao 

faraó: qualquer pessoa poderia se identificar com a alma imortal e se tornar um Osíris. 

Trata-se do início do recolhimento da projeção dos deuses no mundo exterior. Com o 

advento da ida do homem à lua, vimos a terra do espaço e reconhecemos que aquela 

identidade com a natureza era porque ela também estava no nosso interior, como a terra 

estava no espaço sideral. Os homens lunares passam a ser os mitos da nova era, onde: O 

sistema solar e o átomo, os dois extremos máximos da exploração científica, 

reconhecidos idênticos, porém distintos! Análoga deve ser a nossa própria identidade 

com o Todo, do qual somos os ouvidos, os olhos e a mente (Campbell, 2006, p. 199). Do 

mesmo modo, somos: 

 

os ouvidos, os olhos e a mente ativos desta Terra, exatamente como nossos 

próprios ouvidos, olhos e mentes são órgãos ativos dos nossos próprios corpos. 

Nossos corpos são unos com esta Terra, este maravilhoso “oásis no deserto do 

                                                 
22 The first development of democratization was in Egypt, anticipating that of its Middle Eastern neighbors 

by a millennium and a half. There, the sense of the moral responsibility of the individual first began to 

develop out of the mortuary myth and ritual of Osiris, judge of the dead, as this practice passed from royal 

prerogative down to commoners. At first, only the deceased king was transfigured into Osiris. As the sure 

faith in the absolute order of the kingship began to crumble in the final years of the Old Kingdom, the 

commoner began to assume his right to have immortal soul and to "become an Osiris". A philosopher 

prophet arose in this time of upheaval and transition, Ipuwer, who rebuked the king and foretold the advent 

of a new ruler and good shepherd who would restore the pristine virtue of the realm comparable to the first 

golden age, to be a time without evil or violence. 
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espaço infinito”; e a matemática desse espaço infinito, que é a mesma da mente 

de Newton – de nossa mente, da mente da Terra, da mente do universo – vem 

a florescer e a frutificar neste belo oásis por intermédio de nós mesmos. 

(Campbell, 2006, p. 197). 

 

O encantamento com a Terra, vista pelos astronautas da Lua, foi o último dos 

elementos a fascinar, pois o fogo, a água e o ar foram vistos de lá unidos a ela. 

Coincidentemente ou não, após o recolhimento da projeção dos deuses nos outros 

elementos, com a ciência, a contemporaneidade tende ao recolhimento da projeção na 

matéria como a realidade maior, e o motivo psicológico da terra interior (Campbell, 2006) 

ou dos aspectos psicológicos da matéria (Mello, 2014), da união da matéria à psique, do 

corpo à psique, da Terra ao céu, é um dos motivos arquetípicos mais presentes nos 

delírios, alucinações, atuações e produções expressivas dos pacientes atendidos por 

Silveira (2006, 2015) e Perry (1974), os grandes navegadores da terra interior que une a 

todos os elementos, e seus correspondentes deuses e demônios. 

No estudo atual, seguimos a recomendação de Silveira referida por Mello (2014), 

vestimos um escafandro e mergulhamos nos paralelos simbólicos que marcaram a 

transição de uma jornada interior aprisionada na jornada exterior (Basaglia, 1985; 

Campbell, 2006). Jornada interior que, para ser libertada do estado de identidade (Jung, 

1984; 1991a) com a emoção de lidar (Mello, 2014) da jornada exterior, precisou voltar 

para o exterior simbolicamente e, depois, para o interior novamente. 

Neste trabalho, cujo estudo hermenêutico parte da amplificação das imagens do 

inconsciente de Sulamita, a jornada apontou para a cidade/território como parte desse 

inconsciente. Este é o valor do relato de caso para o estudo atual, algo compreensível pela 

relação dos astronautas que apontaram para a Terra como parte do cosmos, com o mesmo 

fascínio de que a Terra fazia parte do céu. Assim, imaginamos o corpo de Sulamita ser 

unido à “psique” da Igreja23, em verdadeira jornada de uma heroína, do exterior para o 

interior e, então, para o exterior novamente: 

 

O herói, então, incorpora os valores específicos às questões emocionais a que 

a psique responde com os meios eficazes à sua disposição. Ele personifica a 

imagem da potencial consciência do ego que está em construção, e deve passar 

pelos processos arquetípicos de morte e renovação, para se tornar o veículo 

mais adequado para esta nova forma. Quando a imagem heroica atinge sua 

forma completa, torna seu significado em termos ideais. O que faz sua aparição 

em tal colorido idílico como declarações de significado simbólico, que é então 

levado à vida em maior ou menor grau, tornando-se assim mundano. O ideal 

                                                 
23 Psicologicamente, a Igreja surge em nosso trabalho de pesquisa como instituição e símbolo, como luna e 

anima, é a cinza ou o início da clareza, a albedo, o início da clareza da nigredo pela identificação do motivo 

do sofrimento do purgatório ou da calcinatio que permitirá a transição do fogo terrestre para o fogo 

transpessoal, para a rubedo (Edinger, 1985; Jung, 1985; Silveira, 2015). 
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envolve o potencial, o mundano é a sua atualização24  (Perry, 1974, p. 79, 

tradução nossa). 

 

As imagens do processo transferencial, portanto, passaram da emoção de lidar 

projetada na matéria para o interior e, ampliada, novamente para a cidade/território; e 

serão o alvo do nosso estudo simbólico para compreendermos aspectos da clínica 

junguiana em serviços abertos de SMC. Antes, porém, vamos à descrição do caso de 

Sulamita. 

 

2.3. O caso de Sulamita 

 

O caso em questão envolve o problema do acolhimento à experiência do surto 

psicótico de uma usuária, que chamaremos Sulamita no presente trabalho. Com quarenta 

e cinco anos de idade à época do atendimento pelo SUS na residência em SMC, nos foi 

relatado pela usuária que o surto aconteceu em determinada noite de insônia quando na 

casa dos vinte e cinco anos, Sulamita viu a imagem de uma mulher que hoje ela identifica 

como Nossa Senhora de Aparecida25, sentiu-se tomada, dominada e depois foi que bateu 

o medo. A santa teria dito à mulher: fazei tudo o que eu mandar, não errai uma palavra 

e, depois disso, selou os lábios para que a família em casa não acordasse.  

No entanto, Sulamita dissociou ante a experiência e, em estado irracional, tirou a 

roupa e quis ir à igreja para ver os santos, mas foi levada, antes disso, ao manicômio: eu 

não estava doida, eu estava com medo. Sobre a referida experiência na crise, Sulamita 

protestou: eles me levaram porque não sabiam, tinham medo d’eu, [eu] bolava no chão, 

a santa me fazia correr, ela apareceu e veio o oposto, o bem e o mal... eu não faço o mal, 

só sei fazer o bem.  

Após a experiência, na tentativa de compreendê-la, Sulamita associou a imagem 

da mulher que vira no teto de sua casa à de Nossa Senhora de Aparecida, imagem sobre 

a qual ela assevera: Tem a história de que dizem que acharam a Nossa Senhora de 

                                                 
24 The hero, then, embodies the specific values of the times, dealing then, with the pressing emotional issues 

to which the psyche needs to respond with the effective means at its disposal. He personifies the image of 

the potential ego-consciousness that is in the making at the time, and must go through the archetypal 

processes of death and re- newal in order to become the most fitting vehicle for this new way When the 

heroic image does reach its full form, it renders its meaning in ideal terms. That which makes its appearance 

in such idyllic coloring as symbolic statements of meaning is then carried into life in greater or less degree, 

and thus becomes mundane. The ideal portrays the potential, the mundane its actualization. 
25 Antes da nossa bandeira, do carnaval e do futebol, Aparecida já era um símbolo nacional (Alvarez, 

2017, n.p.). Assim, além de antiga, Nossa Senhora de Aparecida é uma santa negra brasileira que, de certa 

maneira, cumpre papel de união à diversidade étnico-cultural-religiosa do Brasil, possuindo paralelos com 

outras santas negras pelo mundo, como a Nossa Senhora de Altötting na Alemanha (Alvarez, 2017). 
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Aparecida no rio, ela era negra, moreninha. A mulher completa ainda que apenas depois 

que viu a imagem no teto de sua casa, quando entrou nessa crise, foi que de fato ouviu 

falar em Nossa Senhora de Aparecida. Até então, sua vida espiritual era associada à Nossa 

Senhora de Fátima, com uma persona de fé arrefecida pelos anos de sofrimento e 

desamparo e ausência de sentimento pelos outros até o surgimento compensatório da 

santa negra (Simões, 2015). 

Em seguida, a mulher, usuária de saúde mental no Ceará desde o sistema 

manicomial até o CAPS – serviço territorial substitutivo ao manicômio da RPb – 

arrematou: tá com mais de vinte anos e eu não esqueço: não posso errar nada, acertando 

tudo eu me sinto curada.  

Embora tenha falado em cura nessa rígida obediência à santa, o sofrimento 

psíquico de Sulamita foi diagnosticado como Transtorno Afetivo Bipolar com fases 

maníaco-psicóticas que incluíram, segundo a avaliação de psiquiatras e profissionais de 

saúde mental, persistentes delírios místicos durante os supracitados vinte anos em que sua 

experiência não fora escutada, mas entorpecida por antipsicóticos. 

A escuta dessa experiência classificada como psicótica, e apenas classificada, sem 

compreensão, a esse nome e conduta medicamentosa reduzida, iniciou-se pelo relato do 

contexto de sofrimento psicossocial pela perda de dois filhos em sequência, quando ela 

se achava entre vinte e dois e vinte e cinco anos. Nessa idade, encontrava-se ainda em 

intenso sofrimento psíquico por situação de violência doméstica contra a mulher, além 

das referidas perdas recentes de filhos com poucos meses de nascidos e da ausência de 

apoio familiar e espiritual. Foi então que Sulamita viu Aparecida e quis ir à igreja ver os 

santos: desorientada e nua, os outros inauguraram sua carreira manicomial. 

Foi a partir dessa escuta que o processo transferencial e contratransferencial (Jung, 

2011b) se estabeleceu entre a mulher e o psicoterapeuta, oferecendo-nos a série de 

imagens que surgiram e formaram um contexto de imagens do inconsciente (Jung, 1990) 

no contexto transferencial de uma clínica inspirada na base junguiana em serviços abertos, 

que se deu especificamente no serviço territorial do CAPS. 

Essas imagens envolveram, além da visão de Aparecida no surto, as imagens de 

um sonho pré-surto que Sulamita identificou como sonho de doença, no qual existiam 

quatro bolas grandes e de ferro que ficavam uma em cada canto nos quais elas 

explodiam, uma igreja toda de ferro puro, e, no interior da igreja de ferro puro, os negro 

é tudo preto e pequenos, tinha medo, os negros também eram de ferro. Após o sonho e o 

decorrer do dia, já à noite, veio a visão e o surto. Esse sonho se repetiu após antecipar a 



66 

 

primeira crise – na qual se dirigiu à igreja católica para ver os santos – em inúmeras outras 

crises quando, ao acordar, ela buscava frequentar as quatro igrejas do território onde 

morava, duas católicas e duas evangélicas. 

Descrito o processo onírico, alucinatório e de atuação, consideramos também as 

imagens da atuação corporal de Sulamita no primeiro surto, e nos demais, como expressão 

de parte do contexto de imagens do inconsciente, em que ela, desorganizada, tirou a roupa 

no primeiro, correu nua, caiu no chão da zona rural onde vivia e tentou alcançar a igreja 

para ver os santos. Nos demais surtos ela apenas frequentou, desorganizada, as quatro 

igrejas da zona rural.  

Antes de alcançar o seu objetivo no seu primeiro surto, no entanto, a mulher foi 

internada no manicômio. De lá, ela teve altas e reinternações durante uma média de treze 

anos. Então, ao ser cuidada em CAPS, a expressão da experiência e a compreensão do 

seu impacto psíquico também não foi oferecido. Os sonhos de doença voltaram, bem 

como a ida às quatro igrejas. A cada nova tentativa desorganizada de expressão dessa 

experiência, com a expansão da RPb, ao invés do manicômio, aconteceu diversas idas ao 

hospital geral, com uma conduta do excesso de antipsicóticos para apaziguar seu 

comportamento e silenciar o discurso sobre a sua experiência. O mesmo acontecia nos 

CAPS, onde sua fala era diagnosticada e reduzida como delírio místico, sem a sua 

compreensão. 

Vinte anos depois desse processo, mais um atendimento se iniciava com Sulamita, 

dessa vez assistida por uma equipe de residentes em SMC, dentre eles um psicólogo de 

base junguiana e rotelliana. Com a expressão de sua experiência através da escuta 

terapêutica e das anotações em diário de campo e no prontuário, a fantasia de Sulamita 

ganhou novos contornos. No decorrer dessa escuta, ela teve uma visão do que identificou 

como o mundo do céu, onde Deus estava ao centro vestido de hóstia e, ao seu lado, 

encontravam-se estátuas azuis, de um lado, e do outro uma porta para passar. A 

construção desses dados coletados para a pesquisa se deu em atendimentos psicológicos 

e apoios psicossociais, descritos no TCR, bem como em prontuários dos CAPS e nos 

diários de campo do psicólogo. Os dados coletados utilizados nesta pesquisa passaram 

pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da Escola de 

Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) pelo Parecer nº 1.093.35126. 

                                                 
26Anexo – Parecer consubstanciado do CEP. 
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Em dado momento com o decorrer das sessões de expressão da experiência, ao 

Sulamita comparar o atendimento com uma missa, o terapeuta a perguntou se ela não 

queria ir a uma. Ela respondeu que sentia uma força e um medo de surtar muito forte que 

a impedia de ir à igreja, semelhante ao que sentiu ao ver a santa negra no teto de sua casa. 

Foi então que veio a proposta de ir à igreja para uma expressão desses sentimentos no 

próprio local. Ao que Sulamita respondeu: Já vi eu e você na igreja... já tinha visto nós 

dois lá, olhando os santos....  

O paralelo que se formou da comparação entre a Mater Ecclesia (Mãe Igreja) e a 

Mater Ecclesiae (Mãe da Igreja que, no caso, era Aparecida) pode ser expresso por Mater 

Ecclesia(e). Está presente, portanto, esse sentido duplo de conter tanto a Mater Ecclesiae 

na Mater Ecclesia quanto como se fosse o aspecto psicológico da Grande Mãe na matéria. 

É como o seu o Espírito, preso na matéria da igreja, no contexto da cultura ocidental 

judaico-cristã. 

Essas imagens formaram um contexto do processo transferencial, em que 

Sulamita via no terapeuta Jesus e um homem bonito, atraente. Esse duplo aspecto gerava 

uma divisão psíquica: entre uma proibição e uma solução simbólica, ela atuava ao 

agradecer as sessões ao terapeuta com um beijo no rosto, dizendo eu faço porque posso... 

mandado por Deus, notadamente o que ela acreditava ser permissão do bem e do acerto. Em 

seguida voltava a se reprimir, pois associava essa sexualidade ao mal e ao erro, diferenciando 

com regularidade a sua atitude das mulheres que ela julgava por enxeridas, na sua zona rural.  

A persona das mulheres enxeridas, inclusive, foi uma imagem importante para crises 

posteriores por ciúmes dela em relação ao marido. Essas crises só aconteceram após mais de 

um ano do fim da análise de sua experiência, sem identificação de delírio místico ou aumento 

de antipsicóticos pelo relato da experiência a outros profissionais. 

Já no processo contratransferencial, a persona das mulheres enxeridas e das santas 

branca e negra concorriam para um trabalho expressivo e compreensivo. A segunda 

imagem, a da santa de maneira indiferenciada, terminou por ter um desenvolvimento 

simbólico como Nossa Senhora, com prejuízo da imagem das mulheres enxeridas e do 

simbolismo específico de Aparecida também como virgem negra, pois a dificuldade de 

assimilação do simbolismo especificamente compensatório é indubitável, como já nos 

preveniu Jung (1990, p. 54): o ponto de vista do inconsciente é complementar ou 

compensatório em relação à consciência, sendo, portanto, algo de "diverso" e 

inesperado.  
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Trata-se do destaque a um elemento simbólico agora observado no presente estudo 

hermenêutico, pois – embora não tenha sido realizado um trabalho clínico que 

compreendesse a compensação do confronto de Nossa Senhora (Aparecida e Fátima) com 

a persona das mulheres enxeridas – a compreensão de Aparecida como um terceiro 

elemento simbólico que uniu o bem e o mal no contexto de imagens do inconsciente de 

Sulamita nos foi de grande valia em relação à igreja de ferro puro e à corrida de Sulamita 

para ver os santos na igreja. 

Foi através desse caso clínico em suas imagens do contexto simbólico de 

transferência e contratransferência e dos fundamentos da clínica junguiana em serviços 

abertos que apresentamos, pela amplificação (Edinger, 1985; Jung, 1990; Franz, 1990), 

possíveis contribuições de aspectos da clínica junguiana em serviços abertos para os 

serviços territoriais da desinstitucionalização.  

Um desses aspectos é um a priori teórico, que é o potencial hermenêutico do 

contexto de imagens do inconsciente. No caso de Sulamita, é o que nos permite 

afirmarmos que, de fato, o que se passou com ela em seu sofrimento psíquico consistiu 

em claro conteúdo simbólico ligado à sapientia dei, ao Si-mesmo feminino, ao sal 

sapiencial da libertação (Jung, 1985, 2011c) promovida com o sincretismo religioso 

brasileiro ligado a Aparecida. Portanto, tratou-se também de revelação (Jung, 1985) ou 

de teofania (Caldeira, 2013), e não apenas de mera alucinação sinestésica, auditiva e 

visual, de uma fase maníaca psicótica de um Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) 

(Dalgalarrondo, 2008). 
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3. APARECIDA NO CONTEXTO DE AMPLIFICAÇÃO DAS IMAGENS DO 

CASO DE SULAMITA 

3.1. Delimitação das imagens no contexto transferencial da clínica junguiana em um 

serviço territorial 

 

Berto (2012) nos fala que a relação que há no Cântico dos Cânticos entre a Sulamita 

Negra enquanto igreja e Jesus configura o ideal da relação que Cláudio Pastro27, arquiteto do 

Santuário Nacional de Aparecida, tentou expressar entre a assembleia, a igreja – que no caso 

é o Santuário de Aparecida – e Jesus Cristo. Nesse sentido, o nome Sulamita foi escolhido 

para a usuária do estudo com base na sua transferência da imagem de Jesus para o analista, e, 

ainda, com seu estado de identidade com a igreja do território. Foi o que configurou uma 

emoção de lidar com o motivo da Mater Ecclesia, cujo símbolo só seria descoberto com o 

paralelo entre a sua reação numinosa com a igreja e a visão da Mater Ecclesiae Aparecida. A 

síntese do pseudônimo Sulamita, portanto, está diretamente vinculada à transferência e ao 

sentido de assembleia, no sentido de igreja, e sua relação com Jesus Cristo. 

Em A psicologia da transferência, Jung (2011b) destaca que o processo transferencial 

tem como meta a unificação dos opostos (p. 69). Em relação a esse processo, Os seus 

fenômenos precursores têm um sentido de confronto ou colisão entre os diversos opostos, e 

as denominações de caos e negrume são bem apropriadas (p. 69). Destaca, ainda, que isso 

pode ocorrer no início do processo transferencial ou após longo confronto, quando há um 

subsequente estágio de aproximação. Tais conteúdos do inconsciente ativado surgem na 

proporção entre a debilidade da consciência em relação ao conteúdo e à resistência. 

Nesse sentido, o conflito do caso em questão parecia envolver a relação conjugal de 

Sulamita com seu marido, marcada por violência contra a mulher e por crises de ciúmes – 

dela em relação ao marido – e sentimento de culpa ao sentir-se atraída por outras figuras 

masculinas. A resistência em questão estava principalmente ligada à imagem de mulher que 

só gosta de ficar no meio dos homens. Era a crítica que Sulamita fazia a outras mulheres que, 

ao contrário dela, não se envergonhavam do que ela acusava por enxerimento.  

Tal resistência surgiu em relação ao analista através de duas imagens em confronto 

no processo transferencial, aquela vinculada à persona santidade pelo histórico pessoal ligado 

à imagem de Nossa Senhora de Fátima e a outra ligada ao complexo autônomo constelado 

pela persona de enxerimento que reprimia projetivamente em outras mulheres:  

 

                                                 
27 Responsável pelo simbolismo presente no Santuário Nacional de Aparecida (Berto, 2012; Pastro, 2017). 
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Fico ansiosa pensando que você não vem mais... os nervos sacolejam... eu tenho 

vontade de viver bem muito. Rezo para que o Emanuel venha para o CAPS e 

abençoe o CAPS... tem gente que toca o coração da gente... você parece Jesus... 

gosto do seu jeito de cuidar... da energia... tenho pessoas que sinto... não posso 

achar você bonito... vejo sua imagem e fico lembrando de vir para o CAPS... mas 

é porque eu quero bem mesmo... é como o bem que eu quero ao filho [criança] da 

minha amiga... se eu quiser bem a pessoa fica na cabeça... se você acha um filho 

bonito, não pode? Pode... Mas não pode achar um vizinho bonito... eu ainda falo 

sozinha como se fosse com você... povo diz que quem conversa só não é normal, 

não... faz muito tempo que eu converso só... é sempre assim com as pessoas que 

gosto. 

 

A diferença, conforme a escuta valorativa da sua experiência, é que antes eram muitas 

pessoas com as quais conversava em sua cabeça, com a psicoterapia, o analista e, 

posteriormente, Jesus passaram a ocupar essa função. No entanto, a imagem oposta ao 

aspecto santo de Jesus projetada no seu analista, que também era tido como filho, era a do 

homem atraente e bonito, que ela temia apreciar dessa maneira, mas que em determinada 

sessão ela abraça e beija no rosto dizendo: eu faço porque posso... mandado por Deus. Em 

outras sessões, ela o levara presentes, caixas de chocolate e dizia que não desse a ninguém, 

porque eram só dele os chocolates. Em meio a esse conflito entre uma imagem sagrada de 

Jesus, a de criança ou filho e a de um homem atraente, Sulamita afirmava sentir injeções 

espirituais ao chegar no CAPS para ver o analista, diferente das injeções que tinha que tomar 

devido às crises. 

Embora o aspecto santidade tenha sido contemplado de maneira satisfatória no 

processo transferencial que envolveu o mote de Nossa Senhora, a imagem das mulheres 

enxeridas – com a qual o histórico com Fátima e a maternidade de Sulamita se confrontava 

– escapou de uma resolução simbólica na psicoterapia. Antes disso, também, a interpretação 

que a própria Sulamita deu à visão de Aparecida foi um reforço de sua atitude de julgamento 

projetiva:  ela apareceu e veio o oposto, o bem e o mal... eu não faço o mal, só sei fazer o 

bem.  

Como vimos, o surgimento do contexto simbólico relacionado à Aparecida se 

caracterizou também como o terceiro elemento (Jung, 1991a), em que uma das imagens é um 

símbolo compensatório do confronto entre o bem e o mal enredado pelo tema maternidade e 

sexualidade. Nesta pesquisa, esmiuçamos o aspecto criativo de Aparecida nesse processo, 

bem como a falta de abertura do ego de Sulamita para tal integração simbólica.  

Nela, há a vivência de um complexo oppositorum (Jung, 2008a) da dupla natureza 

do feminino, em que o bem é associado ao aspecto santidade e ao acertar tudo, já o mal é 

associado ao erro, bem como ao complexo autômato em confronto com a persona das 

mulheres enxeridas que a levava ao surto. A vivência do mal pelos ciúmes com o tema 
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da traição ocorreu na vida pessoal com o marido e autonomamente no modo projetado 

naquelas mulheres, uma imagem de crise tão relevante quanto a visão de Aparecida.  

O aspecto simbólico das mulheres enxeridas ou do mal, no contexto simbólico 

transferencial – a saber, do salvador, filho e amante em paralelo com a identidade de irmã, 

mãe e esposa – está ligado ao mal em parte resolvido por Deus na sua relação com o 

analista na clínica. Todavia, essa atuação se mostrou uma solução insatisfatória pela via 

do delírio, uma vez que o problema da projeção das mulheres enxeridas com novas crises 

voltou a se repetir mais de um ano após o fim da análise, período que decorreu sem mais 

identificação de delírios místicos e alteração de conduta medicamentosa.  

Ao considerarmos a imagem das mulheres enxeridas no complexo problema do 

simbolismo anímico do incesto no contexto de imagens de Sulamita relacionado à 

Aparecida, uma vez que o salvador é filho e amante, destacamos a imagem sombria na 

cultura que Aparecida veio compensar: a identificação com o bem e a alienação do mal 

ao outro, no caso de Sulamita, nas mulheres enxeridas.  

Se amplificarmos o motivo do feminino sagrado vinculado ao mal, teremos a 

imagem de Eva e da serpente, bem como em Nossa Senhora, que pisa a sua cabeça. Na 

Bíblia, após levar Eva a comer do fruto da árvore do bem e do mal, a serpente é condenada 

por Deus Javé a ser maldita entre todos os animais domésticos e entre todas as feras. (...). 

Eu [Deus Javé] porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os 

descendentes dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça, e você ferirá o calcanhar dele 

(Gênesis 3, 4-5).  

É assim que Adão e Eva, bem como Maria e Jesus, tornam-se inimigos da 

serpente. A solução criativa de Aparecida no contexto de Sulamita aponta o mal da 

serpente não apenas em relação à sexualidade, mas ao incesto. Nesse contexto de 

Sulamita, uma interpretação construtiva da relação entre Aparecida e a serpente seria uma 

abertura em relação ao problema da sexualidade e, especificamente, do incesto. 

Essa interpretação sobre a traição que levava às suas crises não era permitida para si, 

e era ampliada para toda e qualquer forma de erro, mas aquele que levava às crises ainda era 

o das mulheres enxeridas que ela enfrentaria com o analista através de Deus na transferência, 

mas não na vida: tá com mais de vinte anos e eu não esqueço: não posso errar nada, 

acertando tudo eu me sinto curada.  

Apesar da falha que manteve a inconsciência simbólica da relação das mulheres 

enxeridas com o bem e mal e o sagrado em Aparecida, a escuta da experiência se associou 

a outra imagem espontânea. No contexto criativo de Aparecida, como uma visão intuitiva 
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do mundo do céu, Sulamita arrematou: Vi acima do céu estátuas azuis, Deus – não dava 

para ver a sua cabeça – uma roda branca como a roupa de Deus, e uma porta para 

passar. Sulamita associou que a roda branca era como a hóstia consagrada, mas nada 

disse sobre as estátuas azuis ou sobre a porta para passar, bem como sobre a cabeça de 

Deus, impossível de ser vista. 

A amplificação entre a imagem da roda branca como a roupa de Deus e a hóstia foi 

realizada pela própria Sulamita, espontaneamente. Em seguida, realizamos a amplificação 

objetiva baseada nos conhecimentos do analista (Jung, 2008b), encontrando na imagem 

arquetípica da roda branca um paralelo para o arquétipo do Si-mesmo. Trata-se de um 

fenômeno luminoso, que alude à modelação da consciência pelos arquétipos por meio da 

amplificação natural, e estes, quando assumem esse formato central, geralmente representam 

o Si-mesmo em seu papel unificador (Jung, 1991a). O motivo simbólico da hóstia, por sua 

vez, é uma referência clara à encarnação ou materialização de Deus como o Cristo, que é o 

filho do Mistério da Encarnação do Espírito na virgem, o motivo psicológico da redenção 

da humanidade pelo sacrifício do Salvador. 

Após essa visão, a imagem da roda branca associada à hóstia brevemente se 

tornaria nova projeção: dessa vez, no analista. Como se a ordem da santa começasse a 

deixar de ser fazei tudo o que eu mandar para ser fazei tudo o que Ele vos disser 

(Evangelho de João 2, 1-12). Trata-se do primeiro milagre de Jesus ao transformar a água 

em vinho quando Maria, com essa ordem, dirigiu-se aos servos.  

É como se apenas após ser escutada em seu interesse pela ordem da santa negra, 

presenciando a mudança “da água para o vinho”, em que Cristo é como o vinho (Jung, 

1979), ou seja, apenas com a passagem ou metanóia da inconsciência para a consciência 

tivesse ocorrido o milagre, ou melhor, a função religiosa, no sentido de observação 

cuidadosa e consideração de certos fatores invisíveis e incontroláveis do inconsciente (Jung, 

1988, p. 12). Foi o que ocorreu na reorganização da consciência de Sulamita diante das 

crises, uma consciência em diálogo com a imagem de Jesus que a permitiu capacidade de 

enfrentamento dos estados de desequilíbrio pelo fluxo de imagens ameaçador (Simões, 

2015).  

Na projeção, o analista passou a exercer a função de apaziguador (Jung, 1991a, 

2008a), personalidade mana e psicopompo projetado: você é como Jesus... os olhos, você 

inteiro... todos dois é bom [sic], legal e paciente [terapeuta e Jesus]... Jesus ainda acalma 

as pessoas, e você também... Jesus está no CAPS. Há clara analogia entre a psicoterapia 

e um sistema religioso no sentido dessa observação cuidadosa. No entanto, Jung (1991b, 
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p. 149) alerta: Nem precisa dizer que tais imagens impessoais sobre o analista devam ser 

retiradas. Mas somos capazes de dissolver apenas o ato da projeção. Não podemos nem 

devemos dissolver os seus conteúdos. 

Trabalhada, a projeção regrediu para tornar-se conteúdo de meditação sobre a 

imagem do analista associada à imagem de Jesus. Foi o que terminou por aumentar sua 

consciência sobre as imagens do contexto simbólico da crise, bem como a sua capacidade 

de manejo em relação a elas. Essa meditação, portanto, tornou-a capaz de apaziguar o 

excesso de imagens do inconsciente (Simões, 2015). 

Tendo em vista a encarnação dessa consciência no processo transferencial, as 

dificuldades de integração simbólica das mulheres enxeridas no contexto do simbolismo 

sagrado não foram problemas apenas na análise. Posto que constituem o fundamento 

simbólico da civilização judaico-cristã em sua dificuldade de lidar com o simbolismo da 

sexualidade e do mal no contexto religioso, as mulheres enxeridas estão em paralelo à 

serpente, que é associada à descoberta do pecado pela sexualidade do corpo nu e à tentação 

do demônio, que no caso de Sulamita evidencia o problema psicológico do incesto, uma vez 

que Jesus é o apaziguador, o filho e o amante, ao modo do hierosgamos incestuoso da relação 

entre Cristo e a Igreja (Jung, 2011b).  

Assim, restava ainda a função religiosa da observação cuidadosa (Jung, 1988, p. 12) 

da imagem ou persona das mulheres enxeridas no contexto simbólico do processo 

transferencial, ou seja, Cristo projetado, e, subsequentemente, assimilado no diálogo que 

evitava as crises, simbolizou a compreensão simbólica do conteúdo incestuoso da psique que, 

por sua vez, necessitava da integração do complexo oppositorum do feminino em relação ao 

contexto sagrado. 

Com a inconsciência dessa imagem das mulheres enxeridas na compreensão da 

amplificação natural de Sulamita por sua visão e contexto de imagens, portanto, essa sombra 

simbólica cultural permaneceu inconsciente no processo transferencial e contratransferencial 

devido ao seu caráter compensatório e inesperado, em termos de integração funcional da sua 

imagem ambivalente, ou seja, tanto positiva quanto negativa, em relação ao contexto vigente 

de imagens sagradas.  

Em contrapartida, o analista sentia certa inflação do eu28 quando recebia as projeções 

de Jesus e de filho, bem como os presentes que, devido ao contato com as projeções religiosas 

                                                 
28 “(...) a inflação aumenta o ponto cego do olho, e quanto mais formos assimilados pelo fator formador de 

projeções, tanto maior será nossa tendência a nos identificarmos com ele. Um claro sintoma disto é a recusa 



74 

 

de Sulamita, ativavam as lembranças dele sobre a experiência psicótica como uma 

experiência mística (Campbell, 2006; Laing, 1978), fruto da monografia de graduação 

(Simões, 2012; Jesuino & Simões, 2014), caracterizando um processo contratransferencial 

que seria trabalhado em supervisão clínica e análise didática. 

Apesar de retiradas as projeções da contratransferência, principalmente de ver em 

Sulamita uma versão do herói solar de Jung (1995) e de um Jesse Watkins amigo de Laing 

(1978), o acolhimento unilateral apenas da imagem de filho e de Jesus que ela projetava no 

analista denuncia o problema da imagem simbólica de um homem bonito em Jesus e no 

analista, por quem ela sentia atração e culpa concomitantemente.  

Assim, o trabalho sobre a projeção da imagem simbólica religiosa preteriu a questão 

do problema Jesus-filho-amante como ocorrência do aspecto incestuoso [que] não 

representa apenas uma dificuldade intelectual, mas, muito mais, uma situação terapêutica 

que se complica no plano afetivo (Jung, 2011b, p. 63). Se considerarmos que Aparecida foi 

uma saída criativa para este conflito incestuoso do simbolismo das mulheres enxeridas, 

podemos pensá-la como psiquificação do próprio problema do incesto de Sulamita, dentro 

do processo clínico da usuária em serviço aberto de caráter territorial. 

A psiquificação é o processo energético de transformação do instinto em imagem 

psíquica, ou seja, da união entre aspectos biológicos e psicológicos na ideia ampliada de 

arquétipo de Jung (Henriques, 2015). O aspecto biológico associado ao aspecto 

psicológico do mal como valor e à serpente como símbolo encontrou, de alguma maneira, 

uma abertura nesta imagem de Aparecida. 

No plano da psicoterapia, essa visão de Jesus, filho ou amante proibido sobre o 

analista, assim como a visão de Aparecida e de todo o processo correlacionado, deveria ser 

considerada de maneira diferente do que se diagnosticava apenas como delírio místico no 

discurso de Sulamita no CAPS, observando o caráter simbólico desse contexto.  

O problema da consideração desse simbolismo na transferência e na 

contratransferência foi a dissociação da imagem de Jesus e de filho da imagem de amante, o 

que configuraria esse processo transferencial como duplamente condicionado pelo sagrado e 

pelo incestuoso, e, assumindo só as primeiras, dessa maneira a relação terapêutica não 

confrontava o problema na incipiente cosmovisão29 de Sulamita.  

                                                 
que se verifica, nesta oportunidade, de perceber e de levar em consideração as reações do meio ambiente.” 

(Jung, 2008, p. 40). 
29 Jung (1986, 1991a) nos fala que a construção do delírio é uma tentativa de compreensão do confronto entre a 

psique e o mundo. 
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A não consideração dessa cosmovisão em formação levou à necessidade do que 

vimos nos símbolos de uma visão intuitiva com o decorrer da análise, que poderia ser uma 

amplificação natural do arquétipo pelo desenrolar da fantasia por via da intuição (Franz, 1990; 

Jung, 1991a), como foi o caso do surgimento da visão do mundo do céu. O claro elemento 

profano das estátuas azuis ao lado de Deus nos leva ao confronto entre o aspecto sagrado e o 

profano, que tem, no caráter biológico incestuoso, o confronto intrínseco com o seu tabu, cujo 

resultado é a energia que forma a ponte para o aspecto psicológico do incesto.  

Assim, o tabu do incesto é mais uma resposta sobre o problema psicológico da mulher 

enxerida, se tornarmos a sua imagem como parte da sagrada Aparecida em termos de 

psiquificação de Sulamita, ainda muito distante de uma compreensão simbólica da 

sexualidade, pois: 

 

Escandaliza mais sem dúvida a [hipótese] que considera o incesto como um 

instinto autêntico. No entanto, se levarmos em conta a existência por assim dizer 

universal do tabu do incesto, fica justificada a observação de que, de um modo 

geral, o que não se deseja nem se quer também não precisa ser proibido (Jung, 

2011b, p. 62). 

 

Sobre o confronto acima referido, Jung (2002, 2011b) assevera a importância do 

conflito afetivo entre instinto incestuoso (tendência endógama) e o tabu do incesto (tendência 

exógama), uma vez que a própria tensão que chamamos energia psíquica (Jung, 2002, p. 37) 

nasce desse conflito: o princípio espiritual (seja ele qual for) se afirma contra o princípio 

meramente natural com força inaudita. Poderíamos mesmo dizer que isto também é 

"natural", e que tanto um como o outro têm sua origem em uma só e mesma natureza. 

Dessa maneira, Jung (2011b, p.113) defende a perspectiva da tendência endógama 

(incestuosa) como um instinto autêntico, o qual, quando lhe é vedada a satisfação concreta 

na carne, vai realizar-se no plano espiritual. Assim como a ordem exógama torna a cultura 

possível, ela também encerra um objetivo espiritual latente. 

É justamente desse problema que surge a ideia do aspecto psicológico do incesto 

simbolizado pelo hierosgamos incestuoso (Jung, 2011b, p. 114), uma vez que Jung (2011b) 

desenvolve a ideia de que, devido à tendência arquetípica do tabu do incesto, o desejo 

primário só pode ser satisfeito no plano espiritual30 específico das esferas divinas ou 

semidivinas, isto é, das fantasias, que cumprem seu desenvolvimento de conjunção de 

                                                 
30 Aqui nos referimos ao plano espiritual no sentido de um confronto com o inconsciente que enseja a 

vivência simbólica, cuja finalidade é a transformação da atitude (Jung, 1991a, 2006). Isso diferencia a 

vivência espiritual da mera idealização, uma vez que esta conferiria um caráter incorretamente platônico 

nesse aspecto para a psicologia de Jung. 
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opostos pelos temas universais dos deuses ou heróis, bem como das deusas, musas e dos 

opositores de ambos (Jung, 2011b, p. 114): 

 

Realmente, a ideia do hierosgamos incestuoso aparece nas religiões dos povos 

civilizados e vai se ramificando até atingir a mais alta espiritualidade nas grandes 

representações do universo cristão. (O Cristo e a Igreja, sponsus et sponsa, a 

mística do Cântico dos Cânticos etc.). 

 

O aspecto psicológico do incesto dá a base para a satisfação biológica apesar do 

tabu, pois é no plano espiritual ou simbólico que a sua reatividade buscará satisfação pelo 

hierosgamos incestuoso ou a coniunctio. Assim, o tema da coniunctio é arquetípico, o 

nascimento da versão espiritual do incesto biológico, dimensão possível para a sua 

realização (Jung, 2011b). 

Na cultura, como vimos, a manifestação ocidental mais extensa do simbolismo da 

realização espiritual do incesto é a fonte cristã, com o ensinamento do Cristo e da Igreja 

como esposo e esposa, sendo que Cristo é salvador, filho e amante. Já a Igreja, é irmã, 

mãe e esposa. A prova de sua realização espiritual acima da biológica é a associação com 

o tema da coniunctio de Cristo como Sol e da Igreja como Lua, da união simbólica entre 

o masculino e o feminino. Em uma fonte pagã desse tema da coniunctio, o hierosgamos 

é a união conjugal do místico com a divindade (Jung, 2011b). 

Aproximadamente, trata-se, também, do tema do herói e da musa na jornada do 

herói (Campbell, 1949, 2006), da renovação da realeza sagrada e do reino (Perry, 1974), 

do princípio de Hórus (Silveira, 2015) se amplificado ao Olho de Hórus, em que a Lua 

Nova31 deve ser resgatada das trevas para completar a divindade ou realeza em nova união 

com o Sol no Olho do Deus Falcão (Clark, n.d.). O Cristo, o Sol, o herói, o rei e Deus só 

realizam o tema da coniunctio atravessando as trevas para encontrar a sua completude na 

Igreja, na Lua, na musa, na rainha e na Deusa. 

O aspecto psicológico do incesto no tema do hierosgamos incestuoso e da 

coniunctio conclui que as perturbações de uma libido endogâmica ou o aspecto biológico 

do incesto não podem ser diminuídos pelo valor do tabu do incesto ou da libido exogâmica 

(Jung, 1985, 2011b). Ao contrário, Jung (1985, 2011b) conclui que a libido exogâmica só 

é realmente possível pelo fundamento psicológico do tema da conjunção, pelo sacrifício 

que leva às trevas psicológicas como projeções necessárias para a realização da satisfação 

espiritual latente e reativa à proibição biológica na coniunctio.  

                                                 
31 A Lua Nova tem um simbolismo de conjunção com o Sol. Como vemos em Jung (1985), é nessa fase 

que o céu se torna inteligível, pois as estrelas podem aparecer. 
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Edinger (1985) nos fala que são essas projectios ou multiplicatios, cuja distorção 

da realidade ou por sua pureza arquetípica como matéria vil a ser desprezada são a matéria 

prima para o trabalho de amplificação, como é o caso das mulheres enxeridas em paralelo 

com as estátuas azuis do contexto de Sulamita com Aparecida, uma vez que por elas se 

alcança o valor simbólico da jornada do herói, no caso, da heroína como Lua, musa ou 

aspecto da Deusa, até a coniunctio superior. Afinal, a transferência tem por finalidade a 

união de opostos, mas também pode impedir a conjunção caso atue meramente como 

sintoma, uma vez que dissocia o eu do Si-mesmo, distanciando-se da função simbólica. 

Dessa maneira, é natural que no processo de desenvolvimento psicológico individual 

também surjam as imagens simbólicas oriundas do conflito entre a tendência endógama e a 

exógama, a saber, as imagens inconscientes dos deuses ou heróis, deusas ou musas, bem 

como de seus opositores. Em vista disso, um aspecto elementar da transferência na clínica 

junguiana em um serviço aberto é que devemos considerar as pontes simbólicas expressas na 

psicoterapia do caso individual para a sociedade, as quais estão presentes principalmente no 

caos de imagens, como no surto psicótico de Sulamita, e caracterizam a convergência  do 

contexto de imagens arquetípicas em torno do motivo principal tanto no início do processo 

transferencial que se dá para o mundo quanto na atualização dessas imagens pela projeção no 

processo psicoterapêutico (Franz, 1999; Jung, 2011b; Silveira, 2006). 

Sulamita usava o termo santa e não o termo virgem. A categoria virgem negra, no 

entanto, surge em sincronicidade a um mistério e ao nome de uma das filhas de Sulamita 

antes que ela surtasse. O ato deliberado da santa negra de selar os lábios de Sulamita é 

um paralelo para a ênfase no mistério32, uma vez que o ato de silenciar ou calar diz 

respeito aos mistérios iniciáticos (Brandão, 1986). Mais curiosa ainda é a coincidência 

com um dos nomes das filhas perdidas por Sulamita, cujo nome não podemos revelar por 

motivo de sigilo, mas asseveramos possuir analogia direta com a palavra Germânia33 

(referência ao que é germânico, alemão) e com o termo grego mýstes [que significa] o 

que se fecha, o que guarda segredo, o iniciado (Brandão, 1986, p. 295). Com o 

                                                 
32 “MISTÉRIO, em grego (...) (mystérion) significa, etimologicamente, "coisa secreta", "ação de calar a 

boca", uma vez que (...) (mystérion) provém do verbo (...) (mýein), "fechar, se fechar, calar a boca", daí 

(...) (mýstes), "o que se fecha, o que guarda segredo, o iniciado", (...) (mystikós), "que concerne aos 

mistérios, que penetra os mistérios, místico" e (...) (mystagogós), de (...) (mýstes), "iniciado" e o verbo (...) 

(águein), "conduzir, sacerdote encarregado de iniciar nos mistérios, mistagogo” (Brandão, 1986, p. 295). 
33 Na origem da palavra Germânia, está Germano, do latim Germanus, que significa filho do mesmo pai e 

da mesma mãe, irmão. Germana seria, então, irmã. Germânia também diz respeito à região da República 

Federativa da Alemanha (Michaelis, 2017). 
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desenvolvimento dos paralelos de Aparecida, essa comparação da filha de Sulamita a um 

mistério alemão encontrará a virgem negra de Altötting (Alvarez, 2017). 

  Assim, a qualidade virgem negra foi adotada no decorrer do trabalho devido ao 

paralelo de Aparecida com a virgem negra de Altötting na vida de Sulamita e com as 

demais virgens negras espalhadas pelo mundo (Alvarez, 2017; Begg, 2006). Outras 

imagens – em convergência com Aparecida – nos servem para amplificar o seu 

significado: como a imagem da igreja, presente no sonho pré-surto, que era a igreja de ferro 

puro; a imagem da igreja no surto, que foi a igreja para a qual Sulamita corria nua para ver os 

santos; as quatro igrejas do território, para onde Sulamita se dirigiu em diversas crises após a 

repetição do sonho de doença; bem como a imagem da igreja como ponte simbólica para a 

passagem da psicoterapia no serviço ao atendimento no território, onde se realizou o paralelo 

entre Aparecida e a visita à igreja (Simões, 2015). Além delas, a convergência daquelas 

imagens com Jesus, Deus vestido com a hóstia, o filho, as estátuas azuis, a porta para passar 

e o irmão.  

Esta última, a imagem do irmão, surgiu posteriormente na psicoterapia, talvez como 

ambivalência menos conflituosa que a imagem do filho, projetadas no analista. Sobre isso, 

Jung (2011b) nos fala que na imagem arquetípica do quatérnio de casamentos, o casamento 

com a irmã ou irmão corresponde ao início do conflito inconsciente pelo casamento com 

a anima ou animus, a saber, que se conscientiza quão mais se distancia de uma união 

pautada na identidade com fatores inconscientes, como por exemplo, na transição das 

imagens com irmãos e irmãs para as de primas e primos. 

Tal conflito de casamento inconsciente surge como nigredo34 incompreensível a 

distinguir seus elementos. Do conflito vem a oportunidade de mediação da ação ritual de 

modo a canalizar a energia psíquica para uma ação que, quando projetada, poderá estar 

parcialmente a serviço da vontade de diálogo entre consciente e inconsciente, como evidencia 

a relação do quatérnio de casamentos (Jung, 2011b).  

O surgimento da virgem negra Aparecida configurou para Sulamita quebra e retirada 

da projeção no marido e, em seu lugar, surgiu uma força medonha, uma força para correr, 

dessas de homem que governa e a cabeça esquenta. Foi então que Sulamita correu 

descontrolada, nua, jogou-se no chão e foi em direção à igreja para ver os santos. Parece 

                                                 
34 Primeira fase do trabalho alquímico, estado caótico, massa confusa, de onde os diferentes elementos são 

separados e decompostos. A união de opostos que ocorre nesta fase é por identificação inconsciente. Trata-

se do adepto ainda em estado inconsciente ou do encontro com a sombra (Silveira, 2015). 
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existir, na retirada da projeção, a evidência de aspectos masculinos e femininos autômatos 

inconscientes, o masculino como aspecto mental e o feminino como aspecto corporal.  

Nesse sentido, a retirada da projeção do marido revelaria conteúdo da ordem da 

sombra feminina em sua nudez corporal em contato com a terra, bem como com a igreja; e 

os santos como parte do animus de Sulamita que se revela em diferentes graus: O primeiro 

grau corresponde à força, seguindo-se o ato, o verbo e, finalmente, como último grau, o 

sentido (Jung, 1967, p. 17).  

A força e o ato parecem evidentes na fala de Sulamita, mas e em relação ao verbo e 

ao sentido? Parecem ter relação com a ida nua, suja de terra, à igreja para ver os santos, para 

o hierosgamos incestuoso da: mulher que só gosta de ficar no meio dos homens. A ida de 

Sulamita à igreja se deu pela não escuta do mistério de Aparecida a pedir o segredo, mas a 

relação com a igreja, com os santos e com Jesus também foi possível com tal desobediência 

ao sagrado, pelo custo de um atravessamento de trevas, mas que pôs – na fantasia que se 

realizaria em atuação – o corpo nu de Sulamita na igreja entre os santos e as estátuas no céu 

ao lado de Deus e de uma porta para passar.  

Foi o que a aproximou ainda mais da sua cosmovisão em formação, que pode ser vista 

no simbolismo objetivo entre Cristo e a Igreja no ideal de relação que há no único hino erótico 

presente na Bíblia, pois foi nesse poema que Cláudio Pastro pôde buscar inspiração também 

no livro do Cântico dos Cânticos, obra que expõe, simbolicamente, o ideal de relação entre 

Cristo e sua Igreja (Berto, 2012, p. 281). 

Esse simbolismo que põe a matéria ao lado do sagrado, na amplificação de Aparecida, 

por sua vez, foi encontrado na imagem da sua estátua mitológica em relação com o Espírito, 

e nos ajudou a compreender não apenas a cosmovisão de Sulamita com Aparecida cumprindo 

a função de Si-mesmo, mas também de mito no ensinamento para uma individuação nacional, 

por meio da compreensão da relação entre o duplo aspecto do feminino sagrado e o papel de 

Cristo como símbolo da consciência em sua função religiosa dos fatos perturbadores da 

psique. Foi no que consistiu nossa amplificação em uma mensagem do mito brasileiro, para 

a integração da história de sofrimento de seu povo em outro panorama, bem como o aspecto 

da clínica junguiana que envolveu uma transferência de união entre psique e matéria, 

destacada no relato de caso em um serviço territorial (Simões, 2015). 
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3.2. Aparecida: sua ampliação simbólica alcança o paganismo? 

 

A questão da relação entre Espírito e matéria remonta, no que concerne às virgens 

negras, a uma oposição entre cristianismo e paganismo que diz de um certame político-

religioso-sincrético que marca não apenas a expansão do cristianismo pelo cosmo greco-

romano europeu, mas em período diverso da história também no Brasil. Nesse ponto, a 

própria história de Aparecida como virgem negra foi marcada pelo movimento de Reforma 

e Contrarreforma que dividiu os cristãos entre católicos e evangélicos no mundo: 

 

No momento em que o Brasil começava a ser ocupado, no século XVI, a Igreja 

católica enfrentava na Europa um movimento contestador que pregava o 

cumprimento literal do que está escrito na Bíblia, um retorno ao que a Igreja teria 

sido em seus primórdios, o que significava menos ênfase em Maria e, antes de tudo, 

atenção aos ensinamentos de Jesus Cristo. Uma das questões era, justamente, até 

que ponto Maria deveria receber tanta importância, com todos os títulos e dogmas 

definidos pelos católicos. E assim, por inúmeras discordâncias na maneira de 

praticar a religião, a Reforma criava um racha entre os cristãos, levando ao 

surgimento de novas denominações religiosas que, apesar de diferentes entre si, 

receberam genericamente o nome de “protestantes” (Alvarez, 2017, n.p.). 

 

A Igreja Católica reagiu à Reforma no século XVI na (...) construção de igrejas 

suntuosas, onde Deus deixasse de ser apenas uma questão espiritual para se tornar 

visível e palpável, mais próximo das pessoas (Alvarez, 2017, n.p.). Somado a isso, veio  

a fabricação de diversas imagens de muitas cruzes com Jesus Cristo em sofrimento, 

muitos santos Antônios e sãos Franciscos, muitas Nossas Senhoras e, a partir do século 

XVII, muitíssimas Nossas Senhoras da Conceição (Alvarez, 2017, n.p.), mesmo o uso 

destas imagens de Nossa Senhora sendo acusado de desvio dos ensinamentos de Cristo, 

pelo culto mariano, e até de paganismo, pelo uso de imagens sagradas na profissão da fé 

(Alvarez, 2017).  

Assim, a contrarreforma gera a Nossa Senhora da Conceição que se tornaria a 

reconhecida Nossa Senhora de Aparecida, constatada como virgem negra pelo próprio 

Papa João Paulo II (Álvarez, 2017). Inicialmente, como Conceição, ela veio em reação à 

acusação da Reforma Protestante à Igreja Católica do mesmo crime pelo qual na 

colonização do Brasil essa mesma Igreja Católica perseguiu a índios e negros: 

 

Era preciso fazer do Brasil um lugar de católicos, e não de indígenas “sem alma” 

que acreditavam em deuses nascidos de árvores e demônios que lançavam trovões; 

ou negros que matavam animais em rituais macabros, ameaçando assim manter o 

paraíso do escrivão Pero Vaz de Caminha como um lugar de gente ignorante, ou 

“sem nenhuma crença”, conforme a carta escrita no calor do descobrimento do 

Brasil, em 1500 (Alvarez, 2017, n.p.). 
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Aparecida, a princípio, seria uma das Nossas Senhoras da Conceição (Alvarez, 2017, 

n.p.) fabricadas por advento da Contrarreforma. Assim, com o seu histórico desenvolvimento 

como a virgem negra Nossa Senhora de Aparecida, ela seria pagã tanto por ser adorada como 

uma imagem original que realiza milagres quanto porque seu santuário resgata diversas 

influências do cristianismo em seu início, pela assimilação de elementos pagãos ao 

cristianismo (Alvarez, 2017; Berto, 2012; Caldas, 2004).  

Trata-se, no entanto, de uma estratégia de renovação da instituição, mesmo que a base 

seja um modelo de fé dos primeiros anos do cristianismo (Alvarez, 2017, n.p.) que se vale da 

absorção de crenças populares que resistem ao tempo, assim como Cristo foi bem aceito no 

mundo greco-romano por renovar o motivo do renascimento dos heróis mortos em batalhas 

(Caldas, 2004), que, segundo Brandão (1986), teve que assimilar outros mistérios mitológicos 

de morte e renascimento pagãos.  

Segundo Alvarez (2017), a rápida aceitação de Aparecida pelos primeiros devotos em 

um culto comunitário sem rigor religioso, frei, padre ou vigário passa principalmente pelos 

primeiros milagres da santinha, desde a pescaria sagrada, a libertação de um escravo de suas 

correntes, até a magia de reacender o seu fogo sem ajuda humana, após serem apagadas as 

velas da sala onde estava em um dia de tempestade. Além disso, o deslocamento da estátua 

de Aparecida da igreja para a casa de Silvana da Rocha que atestaria a inocência de seu filho 

João Alves, acusado de tê-la roubado da igreja em uma primeira oportunidade do 

acontecimento do fenômeno de deslocamento da estátua, dentre outros inúmeros 

acontecimentos atestados como milagres.  

A aceitação institucional posterior, por outro lado, está até hoje ligada fortemente ao 

interesse financeiro devido ao acúmulo de presentes por tantas graças concedidas aos seus 

devotos. Não se trata, entretanto, apenas do poder financeiro, pois também poderia promover 

a renovação institucional pela influência do cristianismo em seus primórdios no simbolismo 

do Santuário Nacional, o que apontaria aquele mesmo motivo da necessidade de assimilação 

dos mistérios considerados pagãos na difusão do cristianismo pelo mundo greco-romano 

(Alvarez, 2017; Berto, 2012).  

Afinal, esses elementos do mundo pagão resistem aos dogmas católicos, podendo 

servir à renovação e difusão do cristianismo, como o faz Aparecida no Brasil desde trezentos 

anos atrás: 

 

ATÉ QUANDO FAZER VISTA GROSSA? Como seria possível que o padre José 

Alves Vilella jamais se desse conta de que o fenômeno Aparecida crescia nas 

barbas dele, a menos de uma légua da paróquia? (...) Seu primeiro ato, sem 

comunicar nada aos chefes, havia sido se juntar aos devotos e ao capitão-mor que 
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mandava na vila para construir uma capelinha simples, quase improvisada, em 

homenagem à santa que tanto barulho fazia na casa de Silvana da Rocha. Um 

pouco depois disso, depois que dois vigários chegaram e foram embora sem nada 

fazer, após duas décadas e meia de silêncio, foi em 1743 que o padre Vilella 

resolveu levar aquele zum-zum-zum ao conhecimento do bispo do Rio de Janeiro, 

que na época mandava nas igrejas da região. O padre fez o que exigia o protocolo. 

Convocou as testemunhas, anotou os depoimentos que confirmavam o encontro da 

imagem nas águas do rio, ouviu aqueles que juravam ter presenciado os milagres 

realizados por intermédio da santinha, preparou um relatório e encaminhou a 

documentação ao Rio. Quem formalizou o pedido foi um escrivão da igreja. A 

resposta oficial veio logo, em 5 de maio daquele mesmo ano. “Havemos por bem 

lhes conceder licença, como pela nossa presente provisão lhes concedemos, para 

que possam edificar uma capela com o título da mesma Senhora na dita freguesia, 

em lugar decente e assinalado pelo reverendo pároco.”. Com essas palavras, a 

Igreja católica reconheceu a existência da primeira imagem milagrosa surgida em 

terras brasileiras, uma santa de barro que se tornaria parte importante da identidade 

do Brasil. No latim usado até hoje pelo Vaticano, foi como se dissessem habemus 

santa! Ou, colocando em termos mais simples, era o Brasil descobrindo sua cara, 

cada vez mais diferente de Portugal (Alvarez, 2017, n.p.). 

 

Dessa maneira, Aparecida forma uma identidade própria do cristianismo no Brasil, 

separando-o de Portugal e ligando-o à magia e aos milagres de Aparecida, padroeira e rainha 

do Brasil antes que o carnaval e o futebol ficassem famosos. Milagre ou magia? O certo é 

que a santa de barro não apenas beneficiou pessoas, mas em determinados episódios, 

mostrou o seu poder espiritual – mesmo que seja unicamente no mito popular – como no 

caso do seu desaparecimento da igreja de Guaratinguetá e reaparecimento na casa de Silvana 

e seu filho João Alves. Este foi preso acusado de roubo da santa na igreja e, após ser levada 

novamente para a igreja, mesmo com João preso, teria voltado sozinha à casa de Silvana sem 

que ninguém a levasse (Alvarez, 2017).  

O poder demonstrado por Aparecida na crença popular nesse episódio atualiza o 

primeiro milagre de Jesus ao transformar a água em vinho, símbolo de Cristo (Jung, 1979), 

reatualizando o arrefecimento da ordem da virgem negra para Sulamita com o fazei tudo o 

que eu mandar que se tornara fazei tudo o que Ele vos mandar (Simões, 2015) com a análise 

da projeção de Jesus na psicoterapia, agora retomado por um reaquecimento interpretativo 

pela integração simbólica da imagem das mulheres enxeridas.  

No caso específico de Aparecida em seu fenômeno popular, o enxerimento seria 

também considerar que Aparecida é portadora de poder espiritual para ser uma estátua 

sagrada, modificar contextos materiais pela consagração da matéria e realizar milagres, 

conforme a crença popular que problematiza o caráter unicamente mediador de Nossa 

Senhora, bem como a ênfase oficial no caráter cristocêntrico do Santuário Nacional 

(Academia Marial de Aparecida, 2017; Pastro, 2017). Para tornar-se central na consagração 

da matéria como a água se transformou em vinho, no entanto, precisaria tomar consciência 

de sua condução sagrada no sacrifício de Cristo. 
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No entanto, dentre as ideias fundamentais ligadas ao Santuário de Aparecida por 

Pastro no resgate do cristianismo primitivo está não apenas o Mistério da Encarnação, mas 

justamente a do Mistério Pascal (Berto, 2012; Pastro, 2017). Este foi resgatado no simbolismo 

feminino do útero pelo interior do Santuário, repleto do mistério de morte e renascimento, 

um dos aspectos responsáveis pela grande aceitação do cristianismo no mundo greco-romano. 

Isso se deu pela imagem de Cristo associada à ideia de ressurreição dos heróis gregos e 

romanos, uma renovação de alguns mitos pagãos (Berto, 2012; Caldas, 2004).  

Para a compreensão do simbolismo de Aparecida em paralelo com o seu Santuário 

na amplificação ainda em no contexto de terceiro elemento criativo do caso em questão, ou 

seja, ainda como símbolo natural em resposta ao confronto dialógico entre consciente e 

inconsciente, relacionamo-las ao simbolismo das imagens da igreja presentes no contexto de 

Sulamita. 

 

3.3. Aparecida e os paralelos com o sonho de doença 

 

Segundo Jung (2008a), o Si-mesmo, o arquétipo regulador da convivência de opostos 

dos demais arquétipos, é, em si próprio, um complexo oppositorum, isto é, uma convivência 

de opostos. Devido à sua autonomia nos processos inconscientes de compensação, nem 

sempre é necessário buscar um nexo causal (Jung, 2008a, p. 311) de origem das antinomias 

na consciência. No contexto de imagens em questão, no entanto, temos uma oposição 

fundamental geradora da energia psíquica como ponto de partida para a compreensão da 

crise: a tensão entre os opostos da maternidade sagrada em Nossa Senhora de Fátima e do 

feminino profano na sexualidade das mulheres enxeridas, um paralelo para o drama de 

Sulamita sobre qual igreja seguir: Católica ou Evangélica (Simões, 2015). Essa energia é 

parte do processo transferencial de Sulamita que se iniciou na crise, e, posteriormente, 

realizou-se, inacabadamente, na análise. 

A atuação compensatória desse processo entre consciente e inconsciente se deu 

por um simbolismo geométrico do Si-mesmo seguido pelo conteúdo que animou tal 

estrutura em uma unidade, a imagem da virgem negra Nossa Senhora de Aparecida. É o 

que vemos no sonho de Sulamita, precursor da primeira crise, em que ela teve a visão 

subsequente de Aparecida, e da maioria de suas crises. A esse sonho, ela nomeia por sonho 

de doença, e ele pode nos ajudar a compreender a complexidade do problema da tensão 

entre consciente e inconsciente, bem como a solução criativa do Si-mesmo: 

 



84 

 

quatro bolas, grandes e de ferro e tem quatro igrejas [na sua zona rural] e não 

vou em nenhuma, mas quando tinha esses sonhos eu ia para as quatro, duas 

católica (sic) e duas evangélicas. Uma igreja é toda de ferro puro: os negro é 

tudo preto (sic) e pequenos... tinha medo, os negros também eram de ferro... as 

bolas ficavam uma em cada canto, onde elas explodiam. 

 

Os símbolos da totalidade podem vir pelos sonhos, pelas visões ou alucinações, 

pela imaginação ativa e pelos delírios. Sobre esses símbolos do Si-mesmo, antes de tudo, 

deve-se citar os mais comuns: 

 

os objetos geométricos que encerram os elementos do círculo e da 

quaternidade, ou melhor, de um lado, as formas circulares e esféricas, que 

podem ser representadas de maneira puramente geométrica ou material, e, de 

outro, as figuras quadradas, quádruplas ou cruciformes. Podem ser também 

quatro objetos ou quatro pessoas relacionados entre si pela maneira segundo a 

qual estão dispostos, ou pelo sentido. O oito tem idêntico significado, como o 

duplo de quatro. Uma variação especial do tema da quaternidade é o dilema do 

três mais um. O número doze (3 x 4) parece propor-se aqui como solução do 

dilema, e como símbolo da totalidade (Jung, 2008a, pp. 308-309). 

 

Os quatro cantos onde as quatro esferas explodem representam o motivo do oito 

ou do duplo de quatro, que tem o mesmo significado do quatro ou do quadrado: No 

quadrado, os elementos são de fato inimigos entre si, afastam-se uns dos outros, razão 

por que devem ser unificados no círculo (Jung, 2011b, p. 87). Nele, a quaternidade ainda 

se distingue da unidade. Sulamita ainda se confundia ao falar das igrejas, que ela dizia 

serem quatro igrejas do território, mas uma era toda de ferro puro, confundindo sonho e 

vigília. Essa é a tensão entre o três e o quatro, em que o três mais um se opõe à 

quaternidade, o que se configura em uma oposição entre qualidades: a deformidade 

demoníaca negativa, odiosa, má, desprezível e temida, à manifestação humana positiva, 

bela, boa, venerável e amável (Jung, 2008a, p. 311).  

O três mais um se manifestava na alienação das mulheres enxeridas, em que o mal 

projetado nelas aumentava a inconsciência de sua individuação como pessoa singular e 

reforçaria a tensão de identificação com a persona relacionada à Nossa Senhora de 

Fátima, acomodada como imagem do bem. Quando surge Aparecida, o bem e o mal se 

juntam à sua unidade e a atuação da corrida de corpo nu à igreja para ver os santos com 

a força medonha se apodera de Sulamita. Posteriormente, deram-se as várias visitas 

concomitantes e confusas às quatro igrejas do território. 

Os elementos inimigos entre si no quadrado estão evidentes na separação das 

quatro igrejas que ela não frequentava, e na relação com os quatro cantos e as quatro 

esferas, ela forma o tema do doze, que resolve a alienação das mulheres enxeridas na 

atuação de Sulamita como uma mulher enxerida. O caos nas crises, no entanto, ainda se 
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opunha à quaternidade da igreja, do vaso e da cidade, pela falta de acréscimo da unidade 

em Aparecida. 

O paralelo das quatro esferas grandes e de ferro com seus quatro cantos e as igrejas 

do território da zona rural se dá pela coagulação da igreja do sonho de doença, uma 

quaternidade que se opõe ao três mais um, resultando na confusão se eram mesmo quatro 

igrejas no território. A igreja toda de ferro puro, que parece aludir ao cofre ou vaso 

universal que dilui as oposições como arquétipo do feminino, apontava uma Grande Mãe 

sombria (Jung, 2008a; Neumann, 1974). 

Tal solutio com o abraço da mãe sombria, no entanto, parece operar uma diluição 

incestuosa das quatro igrejas do território na crise em que ela frequenta a todas, tendo 

como paralelo de diferenciação essas quatro esferas em conflito nos quatro cantos, 

formando um doze com as quatro igrejas do território que solucionam o problema da 

igreja de ferro puro, pois, como símbolo da totalidade, leva a própria Sulamita à 

calcinatio, simbolizada pelas esferas com sua explosão, em que elas se descontaminam 

da solutio incestuosa e operam a sublimatio no ar (Edinger, 1985).  

A solutio da igreja de ferro puro já continha os pequenos negros de ferro no seu 

interior. É após a calcinatio seguida da sublimatio das esferas no ar que se coagula a visão 

de Aparecida, unificando o que era inimigo. A igreja de ferro puro funcionou, assim, 

como símbolo natural, o terceiro elemento (Jung, 1991a) que põe os opostos em diálogo. 

Trata-se do filho identificado com a serpente, como evidencia o caráter frio do ferro que 

constituía a água contida no recipiente, os negros do seu interior. A indiferenciação da 

solutio incestuosa presente na crise que misturava as quatro igrejas do território foi 

tensionada pelo simbolismo do conflito entre as esferas, em que o novo centro está 

implícito e depois está em Aparecida, a esposa grávida do Espírito.  

Com o surgimento de Aparecida, ela é o quinto elemento acrescentado aos negros 

pequenos como a água do vaso da igreja de ferro puro, um paralelo de conteúdo para a 

solução geométrica pelo doze. Assim, pela corrida nua de Sulamita, unir-se-iam pela 

fantasia de Aparecida em atuação que fazia Sulamita correr até os santos da igreja com 

os negros pequenos como imagem psíquica, não fosse a antecipação da interdição 

psiquiátrica. 

Com a amplificação da própria Sulamita, ela associou Aparecida ao tema do 

quatro, presente no simbolismo de Nossa Senhora (Silveira, 2015), mas no estudo 

simbólico atual também possibilitou uma realização simbólica da quintessência ou como 

o simbolismo do círculo (Jung, 2011b), uma vez que possibilitou a solução interpretativa 
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que a une às mulheres enxeridas, simbolismo feminino ctônico que a aproximaria do 

simbolismo da Deusa como virgem negra (Begg, 2006). 

Foi como apontou a própria atuação de Sulamita que, após a visão, levando em 

sua mente a igreja de ferro puro com os negros pequenos de ferro e Aparecida, tornou-se 

como uma mulher enxerida na busca de alcançar em sua corrida nua estar entre os santos 

e Jesus na igreja do território, assim como – em sua visão – as estátuas azuis estavam ao 

lado de Deus vestido de hóstia no céu. 

Em uma amplificação simbólica com base nas operações alquímicas evidenciadas por 

Edinger (1985), o sonho de doença de Sulamita, que antecedeu a visão da virgem negra Nossa 

Senhora de Aparecida, apresenta primeiramente um simbolismo de solutio com o paralelo da 

desorganização que misturou por diversas vezes as quatro igrejas do território de Sulamita, 

análogas às quatro bolas de ferro em conflito nos quatro cantos e dos negros pequenos e de 

ferro no interior da igreja de ferro puro. Já na explosão das bolas de ferro, uma calcinatio, e, 

após essa explosão, a sua desintegração que, por sua vez, implica em um simbolismo de 

sublimatio (Edinger, 1985).  

As quatro bolas e a igreja de ferro puro são a coagulação da fantasia que, segundo 

Edinger (1985), iniciam a relação35 entre mundo interno e mundo externo. A confusão do três 

mais um é a coagulação da projeção do mal, ao invés da responsabilidade pessoal sobre ele. 

Com o desenrolar dessa fantasia coagulada no sonho pela fantasia atuada na crise psicótica, 

é como se as quatro igrejas do território que ela frequentava indiscriminadamente e 

concomitantemente à desorganização da crise fosse a continuação atuada do conflito entre as 

quatro bolas de ferro nos quatro cantos, resolvendo em atuação a tensão gerada pela igreja de 

ferro puro do sonho. A crise seria uma realização dessas fantasias. Dessa maneira, há uma a 

solutio contaminada entre as quatro igrejas misturadas na atuação e no conflito entre as 

esferas, em um simbolismo de solutio incestuosa em que a igreja de ferro puro é o vaso onde 

as operações se realizam (Edinger, 1985). 

Já as quatro esferas em explosão do interior da igreja de ferro seriam como o 

sofrimento da crise, quando a cabeça esquenta em um simbolismo de calcinatio. Após a 

cabeça esquentar, vem a força medonha, como o homem que governa – paralelo para o 

animus em seus estágios iniciais – que, talvez, seja como a desintegração no simbolismo da 

sublimatio. Nela, Sulamita não mais se reconhecia, e a força Espiritual do animus se coagulou 

em Aparecida que a fazia correr, como aconteceu na visão da virgem negra Aparecida 

                                                 
35 Um paralelo para a ponte simbólica entre o mundo interno e a sociedade, o mundo externo, conforme 

reclamado por Silveira (2006). 
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encarnada na vida de Sulamita como os símbolos das estátuas típicas das virgens negras 

(Begg, 2006) ao modo do seu corpo nu em corrida à igreja para ver os santos, fatos 

antecedidos pela solutio de negros pequenos de ferro, sincronística ao sonho de doença com 

a explosão e desintegração das esferas. 

Como as quatro bolas de ferro de Sulamita no interior da igreja de ferro puro 

apresentam o simbolismo da água, da terra, do fogo e do ar em paralelo aos elementos das 

operações alquímicas (Edinger, 1985), as quatro Colunas do Baldaquino (Pastro, 2017, p. 59) 

do Santuário Nacional de Aparecida representam a natureza em seus quatro elementos, e, 

também, além disso, quatro raças e os quatro cantos do mundo (Pastro, 2017).  

Assim como as esferas de ferro do sonho de Sulamita após a transferência de Jesus 

implicaram em uma reordenação psíquica, essas Colunas do Baldaquino têm o conceito de 

que com Cristo todo o cosmo foi recuperado (Pastro, 2017, p. 59). Isso é indicado pelos 

quatro anjos das colunas que cercam o altar, em que o Altar, a Eucaristia, é o centro dos 

quatro cantos da Terra e do Cosmo. Os anjos representam as raças brasileiras – negro, 

branco, caboclo e indígena (Pastro, 2017, p. 59). Dessa maneira, Cristo também surge como 

o quinto elemento ou a quintessência. 

A porta da entrada principal do Santuário é a Porta Santa (Pastro, 2017, p. 25). Feita   

em bronze e com detalhes em ouro, nela há o anjo Gabriel anunciando o Mistério da 

Encarnação à Virgem Maria, que, com as mãos, diz: faça-se. As letras gregas alfa e ômega 

correspondem ao Cristo-porta do paraíso (Pastro, 2017, p. 25). Assim, Cristo é como a porta 

para passar do mundo do céu de Sulamita, como uma passagem em que deixamos a Babilônia 

externa e somos convidados a passar pela soleira da Jerusalém Nova, o lugar do “Novo 

Homem”, O Cristo e o cristão (Pastro, 2017, p. 25). 

Analogamente ao sonho de doença com as quatro esferas que dissolvem na igreja de 

ferro as diferenças entre as quatro igrejas do território de Sulamita que ela frequenta 

indistintamente na crise, os quatro rios do chão do Santuário Nacional que partem do Altar 

do centro entre as Colunas do Baldaquino simbolizariam a dissolução das inimizades das 

raças nos quatro cantos da terra pelo simbolismo do modelo do Santuário de Aparecida 

(Pastro, 2017). 

O padrão do quatro que surge nas quatro igrejas e quatro esferas do sonho surge 

também na forma quadrada da mesa do Altar no centro de onde partem as linhas do rio em 

direção às quatro naves da igreja. A diferença é que no centro do Santuário há a pedra que 

representa Cristo, já no sonho o centro não está em evidência, mas há os quatro cantos com 
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as quatro esferas de ferro que implicam em um centro, implícito no ponto de cruzamento das 

diagonais do quadrado.  

Dessa maneira, a comparação da igreja de ferro puro do sonho de doença de Sulamita 

com o Santuário Nacional nos evidencia os motivos da coagulatio, solutio, calcinatio e 

sublimatio do quatro em busca da unidade no centro, por uma nova coagulação. Isso se 

configura na relação das esferas de ferro com a igreja de ferro puro no sonho, onde a 

disposição das esferas torna o centro implícito, como a visão de Aparecida torna Cristo 

implícito por sua gravidez. Há, ainda, a imagem de uma escada de Jacó, em claro simbolismo 

de sublimatio, acima da quadratura do círculo no centro do santuário com Aparecida no meio 

(Pastro, 2017). A essa quadratura do círculo em que está Aparecida, não apenas alcança – ou 

parte – a escada de Jacó, como podemos ver em Cunha (2017) e Pastro (2017), mas também 

alcançam linhas labirínticas representando os quatro rios irradiados da pedra-Cristo do Altar. 

Uma interpretação psicológica possível desse processo ligaria a sublimatio a uma solutio, 

correlacionadas à escada de Jacó e um dos braços do rio da pedra-Cristo. Se a estrutura do 

quatro é análoga à consciência, a função inferior simbolizada por esse braço solitário do rio 

exige a sua integração por um quinto elemento de unificação dos opostos. É um paralelo para 

a própria Aparecida como quintessência no Rio Paraíba do Sul. 

A oposição dos dois símbolos, Cristo e Aparecida, poderia ser unida pelo círculo ou 

pela esfera (Neumann, 1974), bem como as águas parecem se unir ao céu com a quadratura 

do círculo onde está Aparecida. Tratar-se-ia de uma sobreposição do simbolismo das 

operações alquímicas em uma circulatio (Edinger, 1985), em que em Cristo já está evidente, 

mas, uma vez que a assunção ao céu de Maria se daria, segundo compreendemos, pela descida 

de Aparecida ao Rio Paraíba do Sul para enfrentar a serpente da escravidão, a sua cor negra 

no contato físico com o barro do rio (Alvarez, 2017; Bingemer, 2017) seria como insuflar o 

Espírito na matéria, integrando a serpente em si mesma, como parte dos mistérios espirituais. 

A circulatio, psicologicamente, se daria em Sulamita, assim como o homem que governa que 

seria completado pelo fazei tudo que eu disser, atribuído posteriormente ao paralelo da visão 

da santa negra com Aparecida, indicando seu paralelo com a Deusa nas virgens negras. 

Dessa maneira, relacionando os elementos presentes na igreja de ferro e seus 

negros pequenos, a virgem negra e a corrida nua à igreja para ver os santos com o 

simbolismo do Santuário de Aparecida, parece haver o que Silveira (2015) alertou sobre 

a alquimia como processo subterrâneo ao cristianismo. Nesse caso, a esfera e a igreja de 

ferro puro em um possível desenvolvimento psicológico individual vêm apontar o 
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símbolo de Aparecida como coagulatio daquilo que está separado na história de Sulamita 

com Fátima, ou seja, elementos espirituais de uma matriz negra. 

Nesse sentido, podemos relacionar esses elementos opostos ao símbolo 

compensatório das quatro esferas em quatro cantos sincrônicas à igreja de ferro puro, que 

se torna trindade ativa (Jung, 2011b) em tensão às quatro igrejas do território que 

configuram as duas igrejas em conflito, a católica e a evangélica. A sublimação das quatro 

esferas após a calcinação é a purificação que mostra a essência até coagular a função 

simbólica de vaso universal, cofre ou círculo que une os opostos em si (Neumann, 1974). 

A igreja de ferro puro é uma coagulação do símbolo criativo cuja tensão ainda necessita 

da compensação da visão de Aparecida como quinto elemento, uma vez que o três mais 

um se opõe à quaternidade, e esta à quintessência ou ao círculo, resolvendo 

psicologicamente o conflito da quadratura entre as igrejas católica e evangélica na vida 

de Sulamita. 

Parece haver um claro paralelo entre a função de Mercúrio (Jung, 2011b) e a igreja 

de ferro puro do sonho de Sulamita, uma vez que é um paralelo para o três mais um do 

simbolismo geométrico, realizando a comunicação para a realização do processo de 

dissolução das igrejas e das esferas em conflito, que pela coagulação liga as esferas de 

ferro e os elementos em conflito correlacionados à oposição entre Fátima como 

simbolismo da Igreja Católica (Virgem Maria e o sagrado pelo Mistério da Encarnação) 

e Igreja Evangélica (concepção por sexualidade, ou seja, sem virgindade, em contato com 

o preconceito sobre mulheres enxeridas).  

Nesse sentido, a função da igreja de ferro puro para Sulamita e para nosso estudo 

seria de vaso universal e de arauto36 (Campbell, 1949) ao apontar para o paraíso da união 

dos diferentes opostos em conflito em Aparecida, que comporta a função do mal oculto 

no simbolismo de virgem negra, oculto por aquela resolução mefistofélica de solutio 

incestuosa, que mantém a tensão com o mal ainda inconsciente, projetada. 

Por um lado, a igreja também é de ferro e é da natureza dos metais, mas por outro, 

é uma imagem da mãe igreja, a Mãe Igreja escura e de ferro que antecede, como sonho, 

a visão da virgem negra Nossa Senhora de Aparecida que vem iniciar o processo de 

apaziguamento do conflito como o elemento feminino do Si-mesmo: atinge em seguida 

                                                 
36 O arauto ou agente que anuncia a aventura, por conseguinte, costuma ser sombrio, repugnante ou 

aterrorizador, considerado maléfico pelo mundo; e, no entanto, se prosseguirmos, o caminho através dos 

muros do dia, que levam à noite em que brilham as jóias, nos será aberto. O arauto pode ser um animal 

(como no conto de fadas), representante da fecundidade instintiva reprimida que está dentro de nós. Pode 

ser igualmente uma figura misteriosa coberta por um véu - o desconhecido (Campbell, 1949, p. 32). 
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a forma de sol e luna - por um lado a dos metais preciosos ouro e prata, por outro, a da 

natureza luminosa dos deuses capazes de superar pelo amor (...), o ódio (...) dos 

elementos (Jung, 2011b, pp. 90-91).  

Aqui nós nos vemos diante de um impasse simbólico. O metal aludido por 

Sulamita à igreja sombria é o ferro; não se trata de um metal precioso como o ouro e a 

prata, mas ela ativa o conflito quando surge, pois reúne as quatro igrejas do território em 

si, e, em um paralelo à solutio incestuosa do três mais um da igreja de ferro puro, entrou 

em paralelo sincronístico à tensão que opôs as quatro esferas em quatro cantos como as 

quatro igrejas do território. O aspecto psicológico do ferro em relação aos metais nobres 

é a matéria vil, um simbolismo natural dos mistérios inferiores ligados à realização do 

caminho espiritual (Jung, 2008a). 

Na sequência, houve tanto a resolução pelo aspecto psicológico do número na 

aritmética do doze quanto pelo aspecto psicológico material, em que houve a explosão 

dessas esferas e a consequente desintegração das oposições no ar. Apenas na sequência 

vem a coagulação da virgem negra que Sulamita designa por santa na maneira de uma 

visão, que, na consciência, tensiona uma dúvida se não era a Nossa Senhora de Fátima 

(Simões, 2015), oposta às mulheres enxeridas. 

Com esse simbolismo de união de opostos em conflito por um si mesmo feminino 

em nível individual, se considerarmos o desenvolvimento da humanidade em termos de 

modo de produção sustentado por tipos de mitos específicos, como distingue Perry 

(1974): I) revoluções do neolítico, II) revolução urbana e III) democrática, perceberemos 

que a revolução urbana se inicia com a conquista dos metais, desenvolvendo um período 

de conquista patriarcal e expansão territorial pela violência e instituição do Estado, 

sucedendo o período matriarcal do neolítico. Quiçá Aparecida, aproximadamente como 

as virgens negras (Begg, 2006), surge como necessidade de transição do período da 

revolução urbana, ainda marcado pela violência do patriarcado, especialmente contra a 

mulher, para a simbólica transformação da revolução democrática marcada pelo princípio 

do amor em Eros e Ágape, aproximando-se da democracia espiritual com ênfase no 

cultivo da não violência (Perry, 1974).  

O caráter de útero da igreja de ferro une, como o amor libidinoso, as igrejas 

opostas e as esferas que se desintegram na igreja de ferro puro, quase simultaneamente 

aos negros pequenos contidos no seu interior. Essas imagens antecedem Aparecida, que, 
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sincronisticamente, conduz, em nudez37, mistério, fascínio e medo, Sulamita até a igreja 

para ver os santos. É apenas quando surge a visão de Aparecida que se cria a possibilidade 

da construção delirante que por anos acompanhou Sulamita e a ajudou a enfrentar a 

institucionalização psiquiátrica e os conflitos familiares e pessoais (Simões, 2015).  

Nesse sentido, a função de metal precioso vem após a explosão das esferas de 

ferro e sua desintegração no ar, assim o metal precioso coagulado seria a própria virgem 

negra, mas, ao invés de metal, ela é de barro, é menos nobre e materialmente mais frágil. 

Em Sulamita, analogamente ao barro, ela veio psicologicamente da matéria vil do ferro e 

se coagulou em seu corpo, o barro insuflado pelo Espírito, que uniu em vigília os símbolos 

negros até a igreja para estar no meio dos santos, em ato de uma unidade e identidade 

com Aparecida: 

 

Neste trecho, a calcinatio se entremescla com a imagem da coniunctio. Os quatro 

elementos fundem-se num único elemento quintessencial. A multiplicidade 

transforma-se em unidade. Por essa razão, o trecho faz referência à integração da 

personalidade por meio do processo de calcinatio (Edinger, 1985, p. 49).  

 

Em termos de função, a virgem negra de Sulamita seria a divindade viva e próxima 

da concretude, o Espírito na matéria38 do seu corpo em atuação. Muitas imagens da Deusa, 

da Grande Mãe ou das virgens negras apresentam o caráter de nudez (Begg, 2006; Jung, 

2000; Neumann, 1974), como atuou Sulamita, o que a aproxima dessa visão e vivência 

em identidade com o Si-mesmo feminino.  

Uma vez que sua prefiguração no sonho de doença – com a igreja de ferro puro –

é como o Mercurius que aponta a Fênix renascida das cinzas (Jung, 1985, 2011c), o 

simbolismo de Aparecida em Sulamita é como a quintessência que une os elementos em 

conflito. Por isso, seu paralelo de união cultural no Brasil como virgem negra é tanto 

historicamente importante como unidade nacional separada de Portugal (Alvarez, 2017) 

quanto simbolicamente é importante para a cultura religiosa sincrética (Fernandes, 2017), 

uma vez que as virgens negras unem um aspecto terrível a um aspecto benéfico, haja vista 

que tanto podem “quebrar o pescoço” (a morte ou a morte da cabeça, a loucura) de quem 

o libertou quanto pode transformar o simples ferro (como a igreja, as esferas e negros 

                                                 
37 Muitas imagens da deusa, a Grande Mãe ou das virgens negras apresentam o caráter de nudez, o que as 

aproxima de uma visão do Si-mesmo feminino (Begg, 2006; Jung, 2000; Neumann, 1974). 
38 Como a anedota do Espírito preso na garrafa. O Espírito é Mercurius, preso na garrafa e liberto pelo 

homem, ameaça a vida de quem o libertou. Preso novamente e negociando em um diálogo, Mercurius o 

presenteia com um pano que transforma seu machado em pura prata e, em seguida, em médico (Jung, 

2011a). 
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pequenos) em pura prata e oferecer dons de cura, também ao modo do aprendizado com 

Mercurius, Hermes (Jung, 1985, 2011a) ou um Exu. 

O que sabemos, por enquanto, é que a função mercurial da igreja de ferro puro 

está em Aparecida e como símbolo em Sulamita, e que pôde unir por operações 

alquímicas as oposições entre os negros pequenos da igreja de ferro puro pela corrida nua 

de Sulamita à igreja, unindo-se na fantasia com os diversos santos, como se a matéria tão 

própria do corpo passasse por uma transubstanciação às avessas (Fernandes, 2017) no 

Espírito. Analogamente, no Brasil, o sincretismo religioso tem no corpo um elemento 

sagrado para o trabalho de incorporação nos terreiros, que, quando são de umbanda, 

Aparecida é sincretizada com Oxum e Iemanjá (Fernandes, 2017). 

Isto aproximaria a hermenêutica de Aparecida discutida por Bingemer (2017) do 

simbolismo de virgindade não física apontada pela concepção de Neumann (1968, p. 108) 

de ser virgem aquela que se diz não pertencer a nenhum homem específico [pois] é 

essencialmente sagrada, não como pureza física, mas como abertura psíquica a Deus, 

aproximando a virgem negra brasileira ainda mais das associações simbólicas com Oxum e 

Iemanjá (Fernandes, 2017), já que estas não são virgens fisicamente. 

Isso se coaduna com a extrema dificuldade de assimilação do simbolismo 

completo das virgens negras em nossa civilização contemporânea. Temos dificuldade de 

aceitá-la como par da serpente do pecado sexual que se inicia pelo simbolismo do incesto, 

que, na serpente, seria o aspecto feminino do arauto Mercúrio, sincretizado com o diabo, 

Exu ou Hermes com o denso simbolismo ctônico das profundezas: 

 

Hermes entrega a seu discípulo Majer sua arte e sabedoria, e deste modo o 

torna capaz de ele mesmo agir e atuar por meio do caduceu mágico (...). A 

serpente do Asklepion quer dizer: Deus cura, mas o caduceu de Mercúrio em 

forma da coniunctio na retorta quer dizer: nas mãos do médico está o meio 

mágico dado por Deus (Jung, 1985, p. 221). 

 

No Brasil, Exu tem sua contraparte feminina na Pombagira39, onde a serpente 

como complemento feminino do diabo encontraria paralelo, bem como a Lilith é um 

paralelo para a Pombagira (Costa, 2015). Já a Lilith, muitas vezes, é associada à serpente 

em Gênesis (Begg, 2006). Nesse sentido, a serpente é uma imagem do incesto 

psiquificado, e, desde que não estejamos em estado de identidade com ela, mas 

assimilando a sua qualidade (Jung, 1984), ela e seu par masculino nos guiarão com os 

seus arautos para o denso simbolismo para além do limiar do incesto, onde a serpente 

                                                 
39 Costa (2015) realiza um estudo hermenêutico por amplificação que correlaciona Lilith à pombagira 

brasileira. Trata-se de uma imagem da umbanda brasileira identificada com a contraparte feminina de Exu. 
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guia nas profundezas, com a dor lancinante do simbolismo de uma mortificatio, na 

travessia da jornada do herói. É nessa morte onde surgem os diversos pares de opostos 

que desafiam a conjunção entre o masculino e o feminino, entre o Deus e a Deusa na 

jornada que relaciona o mundo interior ao exterior (Campbell, 1949, 2006). 

Para não sobejar inconsciente em identidade com os opostos das profundezas, a 

serpente deve ser queimada ou o dragão morto, indo para o inconsciente como irmã-anima 

ou irmão-animus (Jung, 1985; 2011b), como o aspecto terrível da mãe de Hórus 

(Neumann, 1968), como as Virgens negras ligadas à Lilith, Cybele, Ísis e tantas outras. 

Só então a serpente é reconhecida como anima negra, exercendo a função de psicopompo, 

para que o dragão, a sombra do filho-esposo-irmão correspondente à imagem masculina 

da luxúria como libido incestuosa do velho Adão, seja morto (Edinger, 1985; Jung, 1985, 

2011c). 

A anima negra é a guia na missão de transformar a morte do filho-esposo-mãe em 

um renascimento pelo sacrifício do dragão (Edinger, 1985; Jung, 1985, 2009), o que é 

possível se evitado que O filho-ego imaturo [seja] eclipsado e ameaçado com destruição 

quando abraça ingenuamente o inconsciente maternal (Edinger, 1985, p. 228). Ou seja, 

trata-se do incesto espiritual com a anima em estado de identidade: Mas outras imagens 

indicam que um eclipse desses pode ser impregnador e rejuvenescedor (Edinger, 1985, 

p. 228). 

Para que esse rejuvenescimento/renascimento seja possível, a anima negra passa 

pela calcinatio, a experiência de sofrimento com a identidade da luxúria, territorialidade, 

ciúmes ou poder que purga, passando por uma separatio da identificação com ela, 

atingindo a albedo (Edinger, 1985). 

Neste estágio, o que resta da calcinatio é a cinza branca (albedo) que admite 

associações paradoxais. De um lado, as cinzas significam desespero, pranto ou 

arrependimento. De outro, contêm o valor supremo, o alvo da obra. (Edinger, 1985, p. 

59). A anima negra que passa pela calcinatio opera uma caça ao dragão que, se não for 

consciente, leva a uma destruição poderosa do ego identificado com a concupiscência: 

 

A calcinatio tem um efeito purgador ou purificador. A substância é purgada de 

sua umidade radical. Isso corresponderia às gotículas de inconsciência que 

acompanham as energias que emergem. Ou, dito de outra forma, as energias 

da psique arquetípica primeiro aparecem em estado de identificação com o ego, 

exprimindo-se como desejos de prazer para o ego, de poder para o ego. O fogo 

da calcinatio purga essas identificações e impulsos da raiz ou umidade 

primordial, deixando o conteúdo em sua condição eterna ou transpessoal, tendo 

restaurado seu aquecimento natural – isto é – sua energia e seu funcionamento 

próprios (Edinger, 1985, p. 63). 
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É nesse sentido que a identificação com a anima ou animus leva a uma morte do 

ego pela frustração do poder ou prazer com eles identificados. É disso que se trata o estado 

de identidade com a anima ou animus que leva à morte do ego, simbolizado pelo sol, lua, 

rei ou pela rainha: 

 

O texto fala do "corpo do rei". Presume-se que o rei já esteja morto, tendo sido 

assassinado pelo processo da mortificatio. A morte do rei é um tempo de crise 

e de transição. O regicídio é o crime mais grave. Psicologicamente, significaria 

a morte do princípio que rege a consciência, a mais elevada autoridade da 

estrutura hierárquica do ego. Por conseguinte, a morte do rei seria 

acompanhada por uma dissolução regressiva da personalidade consciente. Esse 

curso de eventos é indicado pelo fato de o corpo do rei servir de alimento a um 

lobo raivoso; isto é, o ego foi devorado pelo desejo faminto. O lobo, por sua 

vez, alimenta o fogo. Mas lobo = desejo e desejo = fogo. Assim, o desejo 

consome a si mesmo. Depois de uma descida ao inferno, o ego (rei) renasce, à 

feição da fênix, num estado purificado (Edinger, 1985, p. 39). 

 

É a identificação com esse fogo de desejo de poder ou prazer para o ego que 

consiste na inconsciência da anima ou do animus, ou seja, em um estado de identidade 

com a materialidade da psique, o ego, órgão tão adaptativo da psique quanto o corpo. 

Trata-se de um estado de identidade com a matéria, excluída do simbolismo espiritual da 

trindade: 

 

a exclusão do quarto elemento – a terra – levar-nos-ia a concluir que a 

consciência confrontou-se com a dificuldade de assimilar a quarta função, dita 

inferior. Esta última, representada pelo elemento terra, contamina-se sempre 

no homem com a anima e com o inconsciente coletivo (Jung, 2011c, p. 324). 

 

A integração do quarto elemento como parte da trindade apresenta graves 

dificuldades no cristianismo, pois esta terra é, como já o disseram as parábolas 

precedentes, a "terra negra" e a "mulher" no abismo do pecado e do inferno (Jung, 2011c, 

p. 326). Trata-se de óbvio paralelo simbólico ao aspecto terrível das virgens negras, como 

em Lilith no abismo (Chevalier & Gheerbrant, 1989), na Grande Prostituta do apocalipse 

no deserto (Apocalipse VI), e do aspecto ctônico da igreja de ferro puro de Sulamita, ou 

do corpo do espírito das profundezas (Jung, 2009) que esconde o significado de Cristo à 

medida da ostensividade material da igreja. 

Trata-se do feminino terrível ou do dragão que se manifesta à medida que o 

inconsciente oprime a consciência. Por isso, à medida que o homem toma consciência do 

inconsciente, a anima ou o animus ctônicos regridem, como uma desidentificação com 

seu caráter primitivo, e, com eles, o inconsciente ou a terra. Nisso consiste a exclusão do 

significado da terra, um afastamento proporcional da anima ou animus ctônicos correlato 

à inconsciência de Deus como terra e ser feminino. 



95 

 

Destruir a serpente por calcinatio é permitir que surja a realidade arquetípica, 

igualmente, destruir a terra negra, a igreja de ferro puro ou o templo negro é permitir que 

surja a realidade arquetípica da terra. Essa destruição talvez seja psicologicamente 

compreensível no nível do estado de identidade, por exemplo, na perseguição exterior (ao 

invés de interior) ao paganismo nas religiões de origem indígena e africana onde se via a 

terra preta, o feminino terrível ou os demônios da anima negra e do animus em seus 

aspectos terríveis. 

A função mercurial presente em Exu e na Pombagira está, portanto, na igreja de 

ferro puro como vaso e arauto, bem como em Aparecida, que surge na visão de Sulamita 

como uma consciência do mal ao lado do bem. Se a igreja é uma assembleia, a igreja de 

ferro puro é um símbolo natural compensatório da religião Católica que aponta o 

subterrâneo de relações inconscientes de coagulatio da serpente-dragão, como na 

encarnação de Atmavictus, o espírito das profundezas40 (Jung, 2009), que oculta o 

significado de Cristo na ostensividade das igrejas.  

Analogamente, a conscientização social dessa rede de relações libidinosas 

invisíveis (Campbell, 1949) está para o ego individual na tomada de consciência de suas 

projectios contaminadas pela solutio incestuosa (Edinger, 1985), uma vez que a formação 

do ego pela tomada de consciência da serpente ou anima negra, a terra ou matéria da vida 

natural ou o incesto (Jung, 1985, 2011c), diz respeito à formação do ego pelo princípio 

de conscientização da solutio contaminada que se coagula no ego como o espírito da 

matéria ou das sensações que guiará pela travessia do limiar incestuoso, nas projeções 

(Campbell, 1949; Edinger, 1985) que tem por meta a unificação de opostos no processo 

transferencial da psicoterapia (Jung, 2011b), desde que resguardada a função simbólica. 

Trata-se de um espírito próprio da alquimia, é o espírito das sensações, uma vez 

que o simbolismo da serpente – com Exu e a Pombagira no Brasil – operou verdadeira 

solutio para revelar os sintomas da vida material como condições que levam a 

determinados tipos de sentimentos ocultos. Sabemos, no entanto, que esse é apenas o 

início passivo da obra, da mesma maneira que vimos com a serpente em Gênesis (Gênesis 

3, 4–5), em que a inimizade com a mulher e seu filho gera a tensão cuja energia psíquica 

nos leva ao avanço da consciência sobre a inconsciência, envolvendo necessariamente os 

demais procedimentos psicológicos de operações alquímicas para a amplificação, como 

                                                 
40 O Espírito das profundezas, um paralelo para Ka, Exu, Hermes que se opõe a Filémon, um paralelo para 

Cristo, Oxalá e etc. Trata-se da oposição entre o espírito das sensações e o espírito da intuição (Jung, 2009). 
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a calcinatio que revela os padrões universais dissolvidos pelos sentimentos inconscientes 

(Edinger, 1985). 

A coagulatio da serpente nas mulheres enxeridas de Sulamita, como procedimento 

indiferenciado ou inconsciente, parece engolir o campo do significado das igrejas no 

território onde ocorreram as projeções inconscientes das crises de Sulamita e como de 

outros tantos que, segundo Edinger (1985), para terem devolvidos os significados, é 

preciso operar a calcinatio com o fogo terrestre do desejo frustrado: A Terra, como 

quintum elementum, ocupa a posição central, mas não é a quinta essentia ou a finalidade 

do opus; é apenas sua base, o que corresponde também ao papel da terra como matéria 

do arcano na alquimia ocidental41 (Jung, 1985, p. 188). Da mesma maneira, a igreja de 

ferro puro de Sulamita foi apenas a sua base para se chegar a Aparecida e a Jesus, como 

o foram as esferas de ferro, as igrejas do território, Nossa Senhora de Fátima e as mulheres 

enxeridas. 

Assim, o paralelo de sentido entre a igreja enquanto equipamento social do 

território vivo de Sulamita, o seu corpo nu e a igreja de ferro puro e Aparecida foram as 

imagens do inconsciente que participaram misticamente (Jung, 1991a) dos paralelos que 

levaram à mudança de atitude de um relacionamento inconsciente com o território. O que 

implicou, inconscientemente, o simbolismo da Mater Ecclesia(e), a utilização do 

território com a Mãe Igreja (Mater Ecclesia) como paralelo compreensivo da Mãe da 

Igreja (Mater Ecclesiae) Aparecida, como convite à solutio ou à jornada para além do 

limiar do incesto na ida à igreja ainda inconsciente de seu símbolo. Tratou-se de uma 

compensação à Igreja como guardiã da fronteira do hierosgamos incestuoso com Cristo 

como o herói que buscou ir além dos limites humanos para encontrar seu significado 

divino, constituindo a coniunctio com o opositor na cruz que o levou às trevas e ao milagre 

do renascimento no Mistério Pascal. 

Estes elementos, no entanto, apontam apenas a base da opus, ou seja, o território 

como nigredo de relações de fogo terrestre (Jung, 2011c) que, em Aparecida, tem visto 

na Igreja esse sofrimento que frustra pela perda do objeto da projeção como o símbolo da 

possibilidade de calcinatio dessas relações, graças ao símbolo de seu filho, o Cristo. Este, 

em seu ensinamento, retira a relação de projeção com o próprio corpo, ou seja, torna-se 

ensinamento maior da ascensão para a calcinatio transpessoal que busca a coagulatio de 

                                                 
41 Parece haver, devido aos laços libidinosos invisíveis (Campbell, 1949) uma sobreposição entre o 

simbolismo da solutio contaminada e das coagulações no território vivo, o que poderia ser simbolizado pela 

Igreja como hierosgamos incestuoso com Cristo (Jung, 2011b). 
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um ego cuja percepção evolua para a consciência da realidade arquetípica (Edinger, 

1985). 

Como um aspecto da clínica junguiana no serviço territorial que podemos destacar 

no caso em questão, somente a calcinatio (Edinger, 1985) na anomia42 do território 

(Rotelli, 1990) de Sulamita como nigredo das igrejas misturadas – cujos paralelos 

simbólicos do nosso estudo estão nos símbolos da igreja de ferro puro, das esferas de 

ferro, dos homens de ferro preto pequenos, de Aparecida, do corpo nu, da terra e da igreja 

com o seu corpo nu no meio dos santos – pôde nos levar à albedo ou às cinzas. E foi isso 

que constituiu esse contexto de imagens do inconsciente que relacionou Aparecida ao 

símbolo da igreja: 

 

[Trata-se da] expulsão do espírito [que] se efetua pelas diversas espécies de 

combustão (combustio, adustio, calcinatio, assatio, sublimatio, incineratio 

etc.), parece natural designar o produto final coo cinis (cinza), e isso em dois 

sentidos: primeiro como scoria, faex etc. (escória, fezes, borra) e então como 

spiritus ou avis Hermetis (Jung, 1985, p. 187). 

 

Essa borra, escória ou ave hermética é a Fênix, associada às cinzas, à terra ou à 

matéria, cujo paralelo simbólico inicial é o negrume, como o corpo de ferro preto do 

espírito das profundezas em Ka, Hermes (Jung, 1985, 2009) ou Exu, ou como o corpo de 

Aparecida que, pela intuição mítica do Novo Gênese no Rio Paraíba do Sul (Bingemer, 

2017), torna-se redentora dos escravos pela destruição da serpente da escravidão. Assim 

conta o mito de Aparecida (Bingemer, 2017, p. 34): 

 

Parece que ali no rio havia uma serpente muito perigosa da qual todos tinham 

medo. A Virgem foi jogada nas águas a fim de expulsar a serpente e o perigo 

que representa e proteger o povo das consequências dessa assustadora 

presença. Novo Gênese acontece nas águas do Rio Paraíba. A mulher e sua 

descendência vencem a serpente, portadora do mal e do pecado, para salvar o 

povo negro que sofria sob dura escravidão. A Virgem era uma virgem 

europeia, branca, trazida pelos portugueses. As águas do Rio Paraíba a 

escureceram a fim de que tomasse a cor e se identificasse com o povo 

oprimido, concretamente os afrodescendentes escravizados. 

 

É renascida das cinzas, do barro, da estátua quebrada ou da Maria Conquistadora 

que Aparecida ultrapassa o barro do rio que deu a sua cor negra para ser um mito de 

libertação dos escravos, de milhares de milagres relatados em sua história até os dias 

atuais e da formação do Brasil simbolicamente buscando a independência da opressão 

colonial (Academia Marial de Aparecida, 2017; Alvarez, 2017; Pastro, 2017). 

                                                 
42 A anomia do território é o seu caos, que exige uma desmontagem da causalidade linear e a reconstrução 

de uma concatenação de possibilidade-probabilidade na complexidade do objeto existência doente, em 

estado de não equilíbrio, na relação com o território e a sociedade (Rotelli et al, 1990). 
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É uma sincronicidade que, após a comoção popular pelos milagres realizados e a 

subsequente institucionalização católica, Aparecida tenha novamente sido reduzida às 

cinzas na história mítica de sua destruição associada a um Exu (Alvarez, 2017), cuja 

amplificação, entretanto, supera o preconceito dessa associação, e nos leva a um espírito 

das profundezas, como um Atmavictus, um Ka, um Mercúrio, um Hermes ou um 

Agathodaimon. Assim, o Exu e suas amplificações também têm a função da serpente 

mercurial de Hermes, como a face de Cristo que oculta o seu significado na matéria, na 

petrificação do incesto nas relações concretas em identidade com a função do mal na 

serpente, cuja libertação está na base da opus ou na função inferior exigindo abertura para 

a integração dos conteúdos sombrios. Eis a função mágica de Mercúrio ou do Exu, a 

separatio do significado oculto na matéria. A repressão unilateral desses conteúdos pelas 

funções superiores leva à falta de abertura do ego, o que empobrece a consciência, que 

jaz necessitada da integração de sua sombra (Jung, 1985, 2009). 

Aparecida foi, ao mesmo tempo, destruída e renascida, através de um simbolismo 

ctônico. Reduzida ao pó pelos homens que culpam um Exu ou a doença mental associados 

a Rogério Marcos (Alvarez, 2017), tal evento nos lembra que o que salva da besta, 

serpente ou dragão que persegue Maria após dar à luz no deserto, para onde ela foge com 

asas dadas por Deus, é a própria animação da terra ou de seu simbolismo pela boca que 

engole o rio do Dragão (Apocalipse VI) ou a imagem simbólica que se desprende da 

matéria e apoia o fluxo libidinal inconsciente em uma imagem significativa, em um 

simbolismo de solutio, mortificatio e coagulatio, antecedida por uma operação de uma 

sublimatio, ao modo de seu voo para o deserto. É como a descida de Aparecida ao Rio 

Paraíba do Sul que nos lembra uma solutio e uma coagulatio com o barro do Rio, 

tornando-se a substância ao mesmo tempo negra e a cinza branca dos negros calcinados 

pela escravidão, permitindo as associações paradoxais do sincretismo entre catolicismo e 

as práticas religiosas de tradição iorubá. 

Como vimos, o próprio contexto de imagens de paralelo entre Aparecida e as 

igrejas que inclui a última visão das estátuas azuis no céu ao lado de Deus (Pai e Filho) e 

a porta para passar nos aproxima, segundo nosso estudo de amplificação, de uma missa 

ou mensagem específica de Aparecida. A saber, o corpo nu de Sulamita correndo para a 

igreja, a coagulação de uma matriz simbólica negra e ctônica da igreja de ferro puro e dos 

negros de ferro preto com os santos católicos e a estátua no céu se aproxima do 

simbolismo alquímico da substância do arcano – pessoa ou coisa – que sobe da Terra ao 

Céu, realiza a união dos opostos, torna-se elixir e desce à Terra para completar todas as 
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matérias primas (Jung, 1985, p. 212): 

 

Alguém teria dito, menciona o Consilium Coniugii: "E mesmo se eu tiver 

subido nu ao céu, voltarei então vestido para a Terra e completarei (complebo) 

todas as matérias-primas (minerae). (...). Neste texto a união de opostos 

consiste em subir ao céu (com o Pai e o Filho como as duas outras pessoas) e 

em descer para a Terra no banho da tintura. 

 

A própria Sulamita parece ter tentado subir ao céu com seu corpo nu na igreja e 

com sua visão das estátuas azuis no céu ao lado de Deus vestido com a hóstia. Foi, no 

entanto, a mitologia da descida de Aparecida ao barro do rio (terra) e o rio/oceano (o Rio 

Paraíba do Sul está ligado ao oceano) que conferiram o paralelo a esse simbolismo 

simultaneamente celeste e ctônico, ligando o divino a uma coagulatio no movimento da 

energia psíquica do inconsciente coletivo (rio/oceano). Assim, a mensagem específica de 

Aparecida é a descida após aprender os dons do Espírito, uma descida à mansão dos 

mortos no Rio Paraíba que enfrenta a dualidade do aspecto peixe e serpente em si (Jung, 

2008a), enfrentando claramente em seu mito a serpente que lhe é própria como Maria 

Conquistadora (Bingemer, 2017), realizando em si o que Cristo fez fora com o diabo no 

deserto. Esse simbolismo da subida e da descida como virgem negra, no entanto, 

problematiza se Aparecida teria se tornado negra com o barro do rio ou pelo contato com 

o Sol, Cristo, Deus (Begg, 2006). 

Foi como se Aparecida descesse de volta ao reino das mães (Silveira, 2015), onde 

venceu a serpente que era ela própria enquanto Maria Conquistadora (Bingemer, 2017), 

transformando-se no contato com o barro e subindo à superfície para o reconhecimento 

da consciência. Para que isso acontecesse, foi a necessidade do milagre pelos pescadores 

que não tinham peixes para o governador sanguinário que, com a fartura surpreendente 

da pesca que trouxe primeiro Aparecida ao barco (Alvarez, 2017), renovou a fé do povo 

oprimido, especialmente os negros escravizados (Bingemer, 2017). 

Aquelas correlações da Senhora na forma de peixe em Silveira (2015) e do 

nascimento de Aparecida com o barro debaixo do Rio Paraíba do Sul confirmam o 

sincretismo entre o simbolismo celeste e o ctônico indicado por Fernandes (2017) com a 

umbanda. Além disso, a própria peregrinação de transubstanciação às avessas ao 

Santuário Nacional de Aparecida (Fernandes, 2017) conta com missas de consagração de 

objetos materiais (Academia Marial de Aparecida, 2017), como é típico do catolicismo 

popular brasileiro. É algo que se coaduna como simbolismo próximo aqueles tipos de 

fantasias presentes nos delírios, alucinações, atuações e produções expressivas da maior 

parte dos pacientes atendidos por Silveira (2006, 2015) e Perry (1974), em que o motivo 
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psicológico da união da matéria à psique, do corpo à psique, da Terra ao céu, é um dos 

motivos arquetípicos mais presentes.  

Essas fantasias arquetípicas de união da psique à matéria são difíceis de serem 

assimiladas, uma vez que são compensatórias à civilização identificada com o simbolismo 

da sublimatio. No entanto, como aponta Perry (1974) na transição da civilização do poder 

ao amor, a imagem divina precisa ser popularmente encarnada, o que nos aproxima da 

complementação da sublimatio em um simbolismo da circulatio pela coagulatio 

(Edinger, 1985).  

 Da mesma maneira, esse simbolismo material de Aparecida é compensatório às 

imagens divinizadas da sublimatio e completa a circulatio já realizada por Cristo ao se 

aproximar do simbolismo popular da Sala dos Milagres (Pastro, 2017), em que em 

diversos relatos a estátua de Aparecida encarna um caráter de Deusa, aproximando-nos 

popularmente daquela previsão dos alquimistas na complementação da obra de Cristo 

com a substância do arcano que desce do céu como coisa ou pessoa com qualidades 

celestes do Pai e do Filho após realizar a união de opostos (Edinger, 1985; Jung, 1985).  

O fenômeno dessa dificuldade de assimilação pelo Santuário Nacional de 

Aparecida (Pastro, 2017) das crenças populares de milagres realizados por uma estátua 

de barro se evidencia no fato de que o mito de Aparecida não é assimilado oficialmente 

nem pela teologia nem pelo Santuário Nacional (Pastro, 2017) nessa sua característica 

mais popular, considerada oficialmente como desconhecimento da teologia da trindade. 

Isso leva aos padres a afirmarem constantemente o caráter cristocêntrico do Santuário, 

como o faz a própria visão de Sulamita com Cristo como a roupa de Deus simbolizado na 

hóstia, mas que lembra que o caminho à porta passa pela estátua profana e necessária ao 

caminho espiritual. 

Quiçá seja um paralelo para a estátua de Aparecida adorada como a matéria por 

milhares de brasileiros à frente do altar central (Academia Marial de Aparecida, 2017; 

Pastro, 2017), alertando-nos que existe uma matéria com o significado divino ou 

consagrado, que percorreu um caminho de consagração, assim como as estátuas azuis ao 

lado de Deus dessa mesma visão são um paralelo para a nossa caminhada com Aparecida, 

animada pelo Espírito e adorada, muitas vezes, como o centro da fé do Santuário.  

Essa “ameaça” se dá pelo fato da crença popular na estátua de barro que realiza 

milagres, pois para a teologia oficial a estátua seria apenas mais uma Maria que realizaria 

a mediação para os milagres de Jesus (Alvarez, 2017). Isso pode nos aproximar do 

problema da negação da Deusa matéria ou Deusa natureza, que no nosso estudo se 
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aproxima da sapientia dei, da quaternidade sagrada já tão alertada como símbolo de 

civilização em transição do poder para o eros por Silveira (2006, 2015) e Perry (1974). 

Nesse sentido, essa negação oficial encontra compensação em Aparecida como 

uma possível mitologia viva da substância do arcano que desceu como objeto após 

realizar a união de opostos, como vimos afirmarem os alquimistas (Jung, 1985). Segundo 

nossa amplificação, Aparecida, sincronisticamente, é um paralelo àquela que desceu do 

céu após realizar a união de opostos com o Pai e o Filho, recebendo, assim, como estátua 

que é, os dons de Deus para a realização de milagres superiores, como o resgate daquilo 

que era inferioridade. 

Especificamente no nível psicológico das imagens de Sulamita, finalmente, com 

Jung (2008, p. 310) sobre O habitante do recinto quadrado [que] conduz à forma 

humana, esse tema da diluição das oposições da quaternidade sagrada no círculo se deu 

na igreja de ferro puro, e que poderia se tratar da sala, da casa, do recipiente, pois são os 

espaços de quadratura que nos levam diretamente ao conteúdo, ao seu habitante ou à água 

no recipiente contida, como os negros pequenos de ferro preto. A igreja de ferro puro, 

como primeiro símbolo, se achou em relação com a quaternidade de igrejas, de esferas e 

com os diversos negros, mas também com o quinto elemento constitutivo enquanto 

unidade do quatro (Jung, 2008, p. 310).  

O quinto elemento foi Aparecida, que surgiu como O último símbolo (...) como a 

água que reflete o céu (Jung, 2008, p. 310), uma vez que a escuta valorativa sobre a 

experiência com Aparecida e seu milagre da maternidade fez Sulamita sentir-se escutada, 

quando surgiu a visão do mundo do céu, identificando quatro elementos: estátuas azuis, 

Deus, hóstia e porta para passar. Aparecida, nesse contexto de imagens oníricas, 

alucinatórias ou visionárias e atuadas no território, pertence ao grupo de imagens 

femininas que são o símbolo mais frequente do si-mesmo, ao lado do geométrico e do 

aritmético (Jung, 2008, p. 310). 

 

3.4. A musa Aparecida: a redenção do que há de vil é para todos e para cada um 

 

Com tamanha experiência compensatória, Sulamita quase perdeu a cabeça ao 

liberar tal visão. Foi na conversa com tal função mercurial que trouxe, com a santa, o bem 

e o mal que, além da institucionalização psiquiátrica de Sulamita, trouxe, também, o 

reencontro com a possibilidade de sentido de estar viva (Simões, 2015). 
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O amor da natureza luminosa dos deuses (Jung, 2011b, p. 91), simbolicamente, 

seria tanto a capacidade humana de especular sobre a imagem obscura para dela se 

aproximar e tentar compreendê-la, assim como ocorreu a Sulamita com a divisão entre 

Nossa Senhora de Fátima e as mulheres enxeridas e o surgimento da virgem negra que é 

Nossa Senhora de Aparecida. Foi como, em si mesmas, as próprias imagens do mal nas 

mulheres enxeridas e do bem em Nossa Senhora de Fátima surgiram como o bem e o mal 

junto a Aparecida, uma vez que as virgens negras têm por característica uma sexualidade 

extrovertida (Begg, 2006), de algum modo Aparecida como virgem negra aproxima esses 

opostos de Sulamita em conflito: 

 

e, finalmente, a natureza una e indivisível (incorruptível, etérea, eterna) da anima 

(alma), da quinta essentia, da aqua permanens (água eterna), da tinctura ou da lápis 

philosophorum (pedra filosofal). Essa passagem progressiva do quatro para o três, 

para o dois e o um, constitui o que se chama o Axioma de Maria e é encontrada 

sob diversas formas em toda a alquimia, a modo de um leitmotiv (Jung, 2011b, p. 

91). 

 

Embora não se trate da anima para Sulamita, mas da anima mundi, do Si-mesmo 

feminino ou da sapientia dei (Jung, 2000, 2008, 2011c), o processo de integração das 

qualidades femininas compensatórias à sua personalidade se daria na relação com o 

terapeuta. O caráter sagrado da psicoterapia associou com a outra metade do Si-mesmo 

encarnada em Jesus (Simões, 2015), faltavam as metades sombrias do Si-mesmo.  

Essas metades surgiriam no próprio conflito entre o bem e o mal em Sulamita, 

entre a mulher enxerida e a maternidade, de onde surge Aparecida, que nos remete ao 

tema da Virgem Maria em uma hermenêutica social sobre as suas versões sagrada e 

profana. Nessa hermenêutica, Bingemer (2017) nos traz uma interpretação sobre o 

contexto opressivo de Maria e sua gestação, em que Deus estaria ao lado de uma mulher 

com filho ilegítimo (perda de “pureza” por estupro ou infidelidade) para iluminar o 

problema da violência contra a mulher. Sobre essa hermenêutica social que põe em 

questão a sexualidade pelo mito de Maria, Bingemer (2017, p. 26) nos fala: 

 

Trata-se de algo profundamente revolucionário a hipótese – ainda que não 

confirmada, como declara a autora – de que o Espírito de Deus esteja com uma 

mulher que sofreu esse tipo de violência ou se viu ameaçada por essa espécie de 

desprezo na sociedade em que vivia, com capacidade para converter em bem uma 

situação de incalculável dor e humilhação. Parece-nos que aí está em movimento 

e acontecendo de fato uma Mariologia Social, que ilumina problemas tão 

contemporâneos como a violência contra a mulher desde a pornografia até as 

agressões físicas e as violações e escravidões sexuais. 

 

Para Bingemer (2017, p. 26) Essa hermenêutica mariológica social não se aplica 

diretamente à devoção a Nossa Senhora de Aparecida. No entanto, a sua discussão sobre 
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Aparecida como Virgem negra Aparecida (Bingemer, 2017, p. 26) a conduz a uma 

hermenêutica libertadora dos afrodescendentes e suas mulheres tão exploradas e 

espoliadas em suas culturas e corpos.  

Neste ponto, a negação da sensualidade passa muitas vezes pela violência contra 

a mulher, desde o preconceito, as ameaças de estupro, até a negação de si mesma, como 

Sulamita negava as suas semelhantes e aquilo que acusava de mal, inclusive nas mulheres 

enxeridas. O estudo hermenêutico de Ean Begg (2006) sobre as virgens negras pode 

contribuir com a visão de que a sensualidade desse simbolismo faz parte da Deusa.  

Isso pode se dar tanto como a mão punitiva dessa face feminina da Deusa em 

relação à humanidade quanto como poder e conquista do feminino na libertação da 

subjetividade interior pela simbólica do corpo livre, uma vez que a liberdade estaria 

intimamente ligada ao eros, e não ao poder sobre as pessoas e seus corpos, pois Onde o 

erótico é negado, estabelecem-se relações de domínio, controle, exclusão e opressão 

(Caldeira, 2013, p. 1191). 

Neste ponto, uma discussão possível da hermenêutica libertadora na perspectiva 

de Aparecida como virgem negra envolveria o aspecto psicológico da sensualidade na 

relação com o corpo, como pode ser observado no estudo de Begg (2006), que no caso de 

Sulamita diz das mulheres enxeridas, apontando fortemente para o estigma da violência 

contra a mulher.  

A Sulamita Negra de o Cântico dos Cânticos também teria sofrido tal violência 

contra a sua sexualidade por parte de seus irmãos que a humilhavam e reprimiam, e por 

isso tal poema poderia ser um protesto feminista desde antes de Cristo, no único poema 

erótico presente na Bíblia (Cavalcanti, 2005). No caso de Sulamita, ela própria o praticava 

e sofria, uma vez que também era castigada pelo marido por seus ciúmes das mulheres 

enxeridas. Por isso, Caldeira (2013, p. 1191) arremata sobre a mensagem da Sulamita 

Negra:  

 

Este artigo aborda o Cântico dos Cânticos sob uma perspectiva antropológica, que 

é um desdobramento da Leitura Natural. Nessa perspectiva, procura-se recuperar 

o erotismo nos poemas, compreendendo que uma das dificuldades em assumir o 

conteúdo erótico do Cântico dos Cânticos tem a ver com a redução e as investidas 

no conceito. O erotismo está além da expressão sexual; ele diz respeito a tudo 

quanto se move em toda a criação, a todos os tipos de relacionamentos. 

 

Caldeira (2013, p. 1191) considera que houve um movimento de dessacralização 

do erotismo, com o objetivo de isolar Iahweh das divindades femininas que eram 

cultuadas em Judá. Assim, por uma hermenêutica negra feminista (Caldeira, 2013) e uma 
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hermenêutica afro (Bingemer, 2017) poderia ser considerada em Aparecida a face das 

virgens negras em seu aspecto hermenêutico da Deusa (Begg, 2006; Caldeira, 2013), em 

que o erotismo como liberdade relacional, inclusive pela sensualidade, poderia ser 

interpretado em sua face sagrada do feminismo como liberdade para se relacionar com o 

outro. 

Por isso, uma interpretação que vê a Igreja como amada e o Cristo como o amante 

agencia uma leitura espiritualizada da sensualidade, promovendo um imaginário 

masculino e [que] inviabiliza o protagonismo e o resgate do sentido feminino dos poemas 

eróticos (Caldeira, 2013, p. 1190). O erótico, nesse sentido, significa a liberdade das 

relações, com um autoconhecimento corporal, subjetivo e, inclusive, espiritual para poder 

se relacionar com o outro. 

Nesse sentido, segundo percebemos pelas operações alquímicas (Edinger, 1985) 

no simbolismo das imagens de Sulamita, ele reúne em si a solutio com a contaminação 

das projeções opressoras dos colonizadores, a calcinatio do sofrimento ou purgatório do 

povo negro escravizado, a sublimatio da Maria assunta ao céu para aprender os dons de 

Deus, nova solutio para o início da união de opostos, em que a sublimatio anterior à 

descida insufla e anima o barro da estátua e do fundo do rio, e então a coagulatio no barro 

consagrado que eternizou um sincretismo com as religiões ctônicas afrodescendentes e 

indígenas. 

Trata-se do tema da Mãe da Igreja ou Mater Ecclesiae Aparecida do sincretismo 

brasileiro. Essa duplicidade também é válida para o tema da Mater Ecclesia, a Mãe Igreja 

nas versões criativas da igreja de ferro e daquelas em confronto da igreja do território, 

Católicas e Evangélicas, confronto ainda insolúvel no tema do Mistério da Encarnação, 

dentre as quais – antes da confusão que decorreu entre as misturas de igrejas após o 

primeiro surto – Sulamita se dirigiu à Católica para ver os santos:  

 

[após o conflito dos quatro] No decorrer do processo cria-se primeiro o três, 

número masculino; dele surge o dois, número feminino. O masculino e o feminino 

constelam infalivelmente a ideia da união sexual como meio de gerar o Um, que 

também é designado por filius regius (filho do rei) ou por filius philosophorum 

(filho dos filósofos) (Jung, 2011b, p. 91). 

 

É, no entanto, na psicoterapia que surge a possibilidade de gerar o um e, quiçá, a união 

das mulheres enxeridas e da Virgem Maria em virgem negra, em seus respectivos rituais 

renovados no simbolismo do Santuário de Nossa Senhora de Aparecida ou nas tradicionais 

igrejas dedicadas à Nossa Senhora de Fátima, as quais são animadas pelo Filho de Deus 

gestado no ventre sagrado que renova todo o cosmo (Pastro, 2017), bem como o psiquismo 
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de Sulamita. Inclusive, como aponta para o seu conflito que restou em consonância com uma 

neurose de época, em relação ao tema da sexualidade que, neste estudo, é assimilado pelo 

simbolismo das virgens negras. 

É o símbolo esférico que pode unir a metade celeste e a metade ctônica, o branco e o 

negro, no símbolo do útero que gera o homem primordial (Neumann, 1974). Foi como 

aconteceu na projeção de Jesus43 não apenas como homem bonito ou santo, mas como filho, 

visto no analista. E foi com essa diversidade de imagens que concorreu a atração que ela 

reprimiu o que possivelmente projetava como conteúdo nas mulheres enxeridas, o que gerava 

suas crises de ciúme relacionadas ao marido. A visão intuitiva do céu com Deus vestido com 

a hóstia renovou parte de seu psiquismo que mais tarde a levaria a imaginar que seu contato 

com Deus poderia acontecer independentemente da igreja, por diálogos com Jesus (Simões, 

2015).  

A hipótese do estudo atual nos fala da animação das estátuas azuis pelo Espírito, como 

Aparecida ao descer ao rio precisou consagrar o barro, no resgate do que é inferior, trazendo-

o à consciência como o fez Aparecida em relação à serpente da escravidão em paralelo com 

a sua versão Maria Conquistadora, redimindo em si mesma a escravidão do povo negro, 

tornando-se um símbolo de individuação nacional. Da mesma maneira, o corpo escravizado 

de Sulamita oprimia no próximo aquilo que não fora resgatado em si mesma, a consagração 

das mulheres enxeridas que apontaria o simbolismo das virgens negras em Aparecida. 

Assim, o apontamento de um caráter incestuoso nessa relação entre Cristo e a 

Igreja não poderia ser mais apropriado nesse ponto, uma vez que destaca o aspecto 

concreto do erotismo materno inconsciente ao acordo imaturo da cultura cristã sobre a 

sexualidade. O erotismo sob essa perspectiva relacional concreta pode ser facilmente lido 

na observação de Caldeira (2013) sobre a cultura vigente do catolicismo de negação do 

erotismo em O Cântico dos Cânticos, bem como em Cavalcanti (2005). O convite ao 

amadurecimento vem do conflito dessa tendência incestuosa vista na relação entre Cristo 

e a Igreja com o tabu que a proíbe. Nessa perspectiva, a crítica de Caldeira (2013) e 

Cavalcanti (2005) apontam uma visão unilateral de espiritualização da relação de 

Sulamita com o seu amado, como se isso não implicasse em uma relação concreta, além 

de simbólica. 

Na observação do hierosgamos incestuoso na relação entre Cristo e a Igreja, é 

possível ler essa morte do erotismo como inconsciência relacional pelo poder e pelo 

                                                 
43 Jesus, assim como Adão, é uma imagem do homem primordial (Jung, 1985). 
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controle dos corpos e das subjetividades em uma rede inundada por laços libidinosos 

incestuosos invisíveis (Campbell, 1949; Jung, 2011b), que separam o simbólico de seu 

caráter concreto relacional. Assim, a Igreja como símbolo de hierosgamos incestuoso de 

uma coletividade acolhe as aflições daqueles que se mantém no lastro do limite psíquico 

do erotismo relacional, tornando-os inconscientes do simbolismo que há na concretude, 

através da institucionalização de seus dogmas e tabus unilateralmente espirituais, 

excluindo a relação material que possui o seu espaço no campo do simbólico. 

Com a hermenêutica sobre a experiência de Sulamita com Aparecida, no entanto, 

vimos que o feminino tem papel bem mais relevante do que a espera de que o filho faça 

todo o trabalho de libertação. Aparecida ataca a própria natureza que outrora foi Maria 

Conquistadora, destruindo a serpente da escravidão que condizia com a atitude incestuosa 

colonizadora de ver seus próprios demônios na cultura dos povos nativos e escravizados, 

recuperando uma possibilidade de compreensão simbólica, que inclui o aspecto 

relacional, de seu estado de consagração da natureza, da matéria e da liberdade nas 

relações. 

A Virgem Maria como virgem negra, como vimos neste trabalho, pode 

complementar uma hermenêutica libertadora pelo simbolismo da Deusa. Para 

desenvolver essa interpretação, um paralelo possível para isso seria aquela ideia dos 

alquimistas de que a libertação promovida por Cristo precisaria ainda de uma 

complementação. Esta crença estaria ligada a uma mensagem em que há a previsão da 

descida de uma pessoa ou um objeto sagrado após uma subida (Jung, 1985). 

Por ora, sabemos que o paralelo de Aparecida com a substância da Fênix é notável: 

Não há dúvida que a substância do arcano, quer seja coisa, quer seja pessoa, sobe da 

Terra, realiza a união dos opostos e retorna à Terra, o que significa a sua própria 

transformação em "elixir". "Ele sobe e desce na árvore do Sol" até que se torne "elixir" 

(Jung, 1985, p. 212). 

Dessa maneira, para os alquimistas, a libertação promovida por Cristo no 

recolhimento da projeção para uma vivência da realidade do reino do céu no interior do 

homem seria completada por outra etapa da libertação, que aponta Mercurius como 

imagem ctônica e paralela a Cristo, mas que não consiste nele a finalidade da Opus 

alquímica, pois, na visão de alquimistas como Majer, conforme destacado por Jung (1985, 

p. 209): 

 

É característico para a concepção de Majer que a ideia representativa principal 

não seja Mercúrio, que em geral é para ele uma figura expressamente 
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personificada, mas sim uma substância proporcionada pela Fênix, a ave do 

espírito e, portanto, é uma coisa e não um ser vivo. Esta coisa se torna símbolo 

da totalidade ou da complementação da totalidade, cujo desiderato o símbolo 

de Cristo aparentemente não atingiu. Espontaneamente faz-se a pergunta se 

afinal não é precisamente a personificação intensiva das figuras divinas – como 

é usual no Cristianismo, e de modo todo especial no Protestantismo – aquilo 

que o inconsciente procura compensar, ou até certo ponto suavizar por meio 

de representações um tanto materiais. 

 

Isso implicaria em que, após uma sublimatio é preciso haver uma coagulatio para 

completar a obra. É nessa etapa de consagração da matéria, como veremos ser função das 

peregrinações ao Santuário de Aparecida de transubstanciação às avessas (Fernandes, 

2017), que consiste em elemento principal do simbolismo da circulatio de que nos fala 

Edinger (1985). Simbolismo que é descrito por Jung (1985, pp. 209-210) como o 

problema da subida e descida: 

 

Na procura da totalidade, o autor [Majer, em sua a peregrinatio mystica] 

descobriu até agora, além da experiência dos três continentes e dos pontos 

cardeais, uma estátua de Mercurius (...), que aponta para o paraíso; ele também 

viu de longe o paraíso, encontrou a alma animal e a alma da Sibila a apontar 

para cima; e agora ela aconselha a procurar as sete Ostia Nili, isto é, o delta do 

Nilo, para aí encontrar Mercurius. (...). Com alguns perigos e fadigas atravessa 

o autor as sete regiões sem encontrar Mercurius. Nem na cidade própria dele 

consegue achá-lo. Finalmente deve ele retornar e percorrer a pé toda a 

caminhada em sentido oposto, até que chega de novo ao Ostium de Saturnus, 

onde de fato encontra Mercurius. Consegue dele muitas informações secretas, 

mas não chega até a Fênix. Mais tarde retornará ele outra vez para conseguir 

pelo menos a panacéia. Em um Epigramvia ad Phoenicem pede ele enfim que 

a ave maravilhosa dê suas penas ao sábio e em um epigrama dirigido à 

"Medicina Phoeniciae" ele a enaltece sobre todas as riquezas do mundo, 

colocando-a acima da inteligência do homem como algo sobre-humano. 

 

A conclusão de Jung (1985) é de que Majer não alcança o simbolismo da 

libertação da descida do elemento sagrado em sua peregrinatio mystica para completar o 

simbolismo da libertação de Cristo. Por isso, ela não é a opus alquímica, mas é a 

experiência típica fundamental para alcançá-la, que se relaciona com o problema da 

integração da função inferior em nível semelhante ao conhecido axioma de maria.  

O seu limite, no entanto, é o problema da subida e da descida destacado por Jung 

(1985), como a peregrinação de Sulamita nos aponta para o céu com as estátuas azuis, 

Deus vestido com a hóstia e a porta para passar. No entanto, Sulamita não viu apenas as 

estátuas azuis no céu, que lembram a assunção de Maria, mas viu Aparecida que possui 

o simbolismo de ser a estátua que desceu até o Rio Paraíba do Sul e ficou negra, conforme 

nos informa Bingemer (2017), para destruir a serpente da escravidão no Brasil e, como 

nos informa Fernandes (2017), para promover as associações simbólicas entre ela e os 

orixás, principalmente com Oxum e Iemanjá, mas também entre os seus filhos orixás 
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como correspondentes dos santos católicos, exercendo a função de Grande Mãe brasileira 

que simboliza como imagem arquetípica do duplo aspecto da Deusa ou de seu complexo 

oppositorum (Jung, 2008a). 

Independente da realidade ou não do mito de Aparecida ser um paralelo para a 

substância do arcano segundo a nossa amplificação, em sua história, ela foi mesmo 

destruída pela inconsciência do significado na matéria, o que foi contado por um estado 

de identidade inconsciente ou em um pastor revoltado com a estátua sagrada de Aparecida 

ou por um Exu ou por uma doença mental, todos associados a uma passividade obediente 

de Rogério Marcos (Alvarez, 2017). É, no entanto, a frustração por essa falta de 

significado na matéria que mortifica o ego de sua concupiscência pelo poder ou pelo sexo. 

Esse é um ensinamento mágico de morte e renascimento pelo Exu e pela Pombagira, ou 

por Mercúrio e uma associação feminina equivalente, como a Afrodite Pandêmia (Costa, 

2003; Brandão, 1986). 

Aparecida, assim, renasceu das cinzas (Alvarez, 2017), de fato como um paralelo 

para a Fênix associada ao arcano (Jung, 1985). A substancialidade simbólica de 

Aparecida está na sua finalidade mítica na superação da escravidão pelo resgate do 

simbolismo inferior da serpente, que a torna parte do símbolo de individuação nacional, 

uma imagem do Si-mesmo que tem em Aparecida o reconhecimento do mal da escravidão 

em sua versão Maria Conquistadora. Ela se torna a cinza branca que permite as 

associações paradoxais do sincretismo religioso brasileiro. 

A água com a terra ou com o barro participam do nascimento da virgem negra 

Aparecida que, em retribuição, torna-se símbolo da conquista de espaço das religiões de 

terreiro junto à igreja pelo Santuário Nacional de Aparecida, por via da associação 

simbólica (Academia Marial de Aparecida, 2017). 

Os demônios das projeções dos colonizadores europeus católicos associados à 

adoração da natureza e das entidades a elas relacionadas como paganismo praticado pelos 

índios e pelos negros (Alvarez, 2017), agora, têm a possibilidade do ensinamento de que 

possam olhar para si próprios com o sincretismo desses demônios com os orixás que, por 

sua vez, são associados simbolicamente com os santos católicos (Fernandes, 2017), 

afiançando a possibilidade de reconhecimento do mal que há em si próprios. 

O recolhimento da projeção na terra santa ou do aspecto ctônico do psiquismo da 

intuição inferior na matéria, pelo nosso estudo hermenêutico, seria a segunda parte da 

libertação, incompleta com Cristo (Jung, 1985) que interiorizou o reino dos céus, 

completar-se-ia com Aparecida naquela visão dos alquimistas (Jung, 1985) de descida da 
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substância do arcano como objeto sagrado, interiorizando o simbolismo ctônico da 

matéria e do mal. Seria como a ida do homem à lua de Campbell (2006), cuja reflexão 

nos leva a entender que toda jornada exterior pede o paralelo de uma jornada interior ou 

de um recolhimento da projeção sobre o mito vivido e consagrado como realidade 

psíquica, mas que exige uma coagulação tão simbólica quanto relacional das imagens 

divinizadas e das ctônicas, ou seja, uma nova jornada exterior transubstanciada pelo 

sentido da matéria. 

No caso em questão, a possibilidade de união de opostos nesse sentido da matéria 

como símbolo está na sincronicidade (Jung, 2005) entre igreja de ferro puro, Aparecida e 

igreja do território, que a decisão de atendimento na igreja do território configurou nessa 

transferência arquetípica. Manifesta justamente na visão de Jesus, filho e homem atraente na 

psicoterapia, essa transferência só poderia mesmo se dar em um nível concreto e ao mesmo 

tempo espiritualizado de amor nos limites do processo terapêutico, como uma união 

simbólica pelo atendimento na igreja do território, realizando o simbolismo que Caldeira 

(2013) destaca entre Cristo e a Igreja em O Cântico dos Cânticos da Sulamita Negra como 

uma relação concreta: que inclui a relação de liberdade de trânsito das pessoas pelos espaços. 

O que não anulou sua intrínseca imagem sexual incestuosa (igreja de ferro puro prefigurando 

Aparecida, esposa do Espírito) em coagulatio com a imagem sagrada (Igreja, esposa de 

Cristo), mas que ao retirar o simbolismo da mãe presente na Mãe Igreja (Mater Ecclesia) para 

compreender o símbolo da Mãe da Igreja em Aparecida (Mater Ecclesiae), inseriu um 

simbolismo de separatio: 

 

Quando os fatos pétreos do mundo produzem significado vivo (tal como ocorre 

nos eventos de sincronicidade), vislumbramos o alvo da opus. Para que isso 

aconteça, é preciso extrair o espírito, o significado e a libido da matéria – isto é, 

dos objetos concretos pelos quais ansiamos (Edinger, 1985, p. 216). 

 

A discussão teórica sobre esta realização simbólica da espiritualidade pela 

sexualidade de uma libido incestuosa coexistente a seu tabu que a proíbe, como assevera Jung 

(2011b), a forçaria a uma realização pela superação de uma coniunctio inferior de opostos, 

da solutio na nigredo, pela calcinatio que seca a solutio incestuosa e leva à sublimatio na 

dimensão espiritual que distingue o motivo arquetípico (Edinger, 1985). 

O convite da igreja de ferro preto significou, por fim, que o incesto inconsciente 

no simbolismo do hierosgamos incestuoso permanece como supressão das relações em 

sentido amplo, pelo poder e pelo controle, inconscientes das projeções que permanecem 

nos objetos. É preciso tomar consciência das projeções para que a união com os 
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fundamentos da psique permita uma relação de fato consigo e com o outro. A união de 

opostos dá-se em si para dar-se com o próximo. Esse é o fundamento da transferência que 

nos convidam os arautos, e que tem no hierosgamos incestuoso o exemplo de Cristo e 

Aparecida, a mulher, virgem negra, que, inspirada pelo Pai e pelo Filho, desce com os 

dons do Espírito e insufla o barro inferior, inclusive na serpente incestuosa, renovando-a 

como símbolo de relação concreta com a matéria por parte do campo simbólico.  

Um paralelo possível para a renovação da serpente é a Kundaliní, que transita 

entre os centros eróticos do mais baixo ao mais alto da vida espiritual (Jung, 1996). Com 

ela, o ego-herói alterna entre esses centros eróticos, não apenas espiritualizando as suas 

possibilidades de união e o enfrentamento dos seus demônios, mas antes relacionando-se 

com eles de maneira concreta em si, pela separatio, para lidar com os mesmos de maneira 

mais consciente no mundo. A serpente é, no centro erótico inferior, o diabo, e no superior, 

Cristo, que também é representado como o peixe. Trata-se de Cristo como o 

Agathodaimon, que era o espírito protetor dos lares, o protetor local, já existente nos 

larários romanos mesmo antes do cristianismo (Jung, 2008a; Spalding, 2004). 

 

3.5. Amplificação da virgem negra em Sulamita e Aparecida: o simbolismo negro no 

“queimado” do Sol e a visão arquetípica da vida 

 

Segundo Berto (2012), o artista sacro Cláudio Pastro, ao buscar o resgate de uma 

arquitetura simbólica para o Santuário de Aparecida, buscou marcar o ideal de 

relacionamento entre Cristo (projeção de Sulamita para o analista) e a Igreja (projeção do 

analista e de Sulamita para a união das imagens da transferência no território) no acabamento 

arquitetônico dessa obra suntuosa, a maior igreja mariana do mundo (Alvarez, 2017), que 

marca a independência da história religiosa brasileira: 

 

A execução do projeto de Pastro começou em 2000 com uma série de estudos para 

o Altar central, o Presbitério e Retábulo da imagem. Com base no azulejo de 

tradição portuguesa, o elemento congregador do espaço é a imagem da Jerusalém 

Celeste, como sendo o lugar da nova criação, que desce e se instala no meio dos 

fiéis, buscando inspiração também no livro do Cântico dos Cânticos, obra que 

expõe, simbolicamente, o ideal de relação entre Cristo e sua Igreja (Berto, 2012, p. 

281). 

 

Não sabemos pelo estudo de Berto (2012) se a posição de Pastro sobre O Cântico dos 

Cânticos está mais alinhada com a do estudo de Cavalcanti (2005), da qual depreendemos 

que, na exaltação dos sentidos do poema bíblico, está a possibilidade de seu reconhecimento 

no âmbito do sagrado, assim como a serpente simboliza o diabo e Cristo em níveis eróticos 
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diversos (Jung, 1996, 2008a). Quiçá a posição de Pastro esteja mais próxima justamente do 

contrário: daqueles que Caldeira (2013) e Cavalcanti (2005) previnem por tentarem 

alegorizar a sexualidade de Sulamita e seu amante como expressão do divino, ao invés, 

conforme debatemos, de discutir o Espírito na sensualidade. Independentemente da posição 

de Pastro a respeito disso, o fato de que a arte resgata tal simbolismo nos permite recorrer à 

precisa interpretação de Caldeira (2013) e à meticulosa erudição de Cavalcanti (2005) na 

defesa do caráter divino do mundo das sensações vivido por Sulamita Negra e seu amante em 

O Cântico dos Cânticos. 

Ratificando os trabalhos hermenêuticos de Caldeira (2013) e de Cavalcanti (2005), o 

estudo The Cult of The Black Virgin de Ean Begg (2006, p. 26) associa o Cântico de Sulamita 

e seu amante ao culto às virgens negras. A frase que diz: Eu sou negra, mas eu sou bela, Oh 

sim filhas de Jerusalem44, de Sulamita em O Cântico dos Cânticos, seria alusão própria do 

culto às variadas virgens negras: 

 

Se estamos no tempo apropriado ou na altura de descobrir a Virgem Negra, como 

podemos saber o que ela está tentando nos dizer? 

Nós temos traçado sua história a partir da Grande Deusa do período pré-patriarcal, 

especialmente Inanna e sua serva, Lilith. Uma das principais características dessas 

imagens é sua extrovertida e desinibida sexualidade. Se as mulheres de maneira 

geral, além das rainhas, estavam acostumadas a dominar seus amantes como 

Inanna com Dumuzi pode ser apenas uma questão hipotética, mas se o fizeram, 

não é surpreendente que o pêndulo tenha virado para o lado oposto. Lilith, por 

outro lado, foi tardiamente reconhecida na simbolização da igualdade absoluta em 

um grau de independência para a mulher a ser reconhecida pelo homem45 (Begg, 

2006, p. 127, tradução nossa). 

 

Aqueles que seguem Lilith vêm tentando alcançar esses objetivos de igualdade e 

independência da mulher diante do homem, o risco seria confundir essa igualdade e 

independência com a inversão para uma possível nova submissão do homem, como 

inferência de um tipo de matriarcado do passado presente no mito de Inanna. No sentido da 

independência e não de uma inversão, a tentativa de resgatar Lilith tem surgido através de 

lendas e mitologias muito mais fora da Bíblia do que nela, talvez por uma resistência do 

patriarcado influente na Bíblia (Begg, 2006). 

                                                 
44 I’am black, but I am beautiful, O ye daughters of Jerusalem”. 
45 “If this is the right time or high time for us to discover the Black Virgin, how can we know what she is 

trying to say to us? We have traced her history from the great goddesses of the pre-patriarchal period,  

especially Inanna and her handmaiden, Lilith. One of the striking characteristics of such figures is their 

extrovert, uninhibited sexuality. 

Whether women, other than, perhaps, queens, were accustomed to dominate their lovers as Inanna with 

Dumuzi can only be a matter for conjecture, but if they did, it is not surprising that the pendulum 

should have swung to its opposite. Lilith, on the other hand, in what is admittedly a very late tradition, 

appears to symbolize the demand that absolute equality and a degree of independence for woman be 

recognized by man.”. 
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A associação de Sulamita a Lilith, como uma associação de Sulamita ao culto às 

virgens negras (Begg, 2006; Cavalcanti, 2005), vem a calhar com o reclame de igualdade 

feminista na medida em que se busca o equilíbrio entre o masculino e o feminino (Caldeira, 

2013; Cavalcanti, 2005). Diferente disso, a submissão do homem pela mulher seria retornar 

a um estágio de desequilíbrio anterior cujas compensações históricas do patriarcado nós 

conhecemos muito bem (Begg, 2006). 

Embora o culto às virgens negras ultrapasse em muito o culto a Lilith, o culto a esta 

Grande Deusa está associado aos primórdios da civilização. Trata-se das civilizações da 

Antiguidade na região do Crescente Fértil (Machado, 2013). Na própria mitologia judaica, 

Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, criada por Deus ao mesmo tempo que ele e, por 

não aceitar ficar por baixo de Adão, teria fugido para a região do Oriente Médio (Begg, 2006).  

De maneira convergente à informação da mitologia judaica, aquela região onde Lilith 

foi inicialmente cultuada englobava a Mesopotâmia, uma faixa de terra junto ao Mar 

Mediterrâneo e o nordeste da África: 

 

Ficou conhecida por este nome porque seu traçado forma um semicírculo que 

lembra a Lua no quarto crescente e também pela presença de grandes rios, cujos 

vales apresentavam solos férteis propícios para a prática da agricultura. 

Na língua semítica, que abrange as várias línguas que formavam os inúmeros 

dialetos do crescente fértil, um paralelo para a fase da Lua após a Lua nova, 

encontra-se “a palavra Liliatu, ‘a criada de um fantasma’, que por sua vez se fundiu 

com a palavra Layil, ‘noite’, e se transformou em palavras que simbolizam 

demônios noturnos  – ‘Suas Filhas’.” (Machado, 2013, p. 34).  

 

Nessas civilizações antigas, é possível encontrar registros que se referem a Lil, a 

Grande Serpente, formando divindades assírio-babilônicas e sumério-acadianas: 

 

Na liturgia acadiana e mesopotâmica se apresentam os nomes de Lilitu e Lilu, há 

quatro mil anos, que se transformaram em Lillake, onde em uma tabuleta suméria 

encontramos a história de "Gilgamesh e o salgueiro". Nela, Lillake seria uma figura 

feminina que habitava o interior de um tronco de salgueiro, e que era 

religiosamente guardada pela Deusa Inanna, a Senhora do Céu. Há uma etimologia 

hebraica que deriva o nome bíblico Lilith de "Layl" ou ainda "Laylah", ou seja, 

"noite" no significado de "espírito da noite" (Machado, 2013, p. 34). 

 

A imagem da Lilith surge na Suméria representada no baixo Relevo de Burney. Trata-

se de uma figura metade humana e metade animal, possuindo asas e cujos pés são garras de 

águia. Em pé, frontalmente, mantém os braços abertos e os cotovelos dobrados em direção à 

parte inferior da imagem: 
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     (Machado, 2013, p. 36) 

 

O corpo é feminino, robusto e sedutor, com ampla bacia e púbis. Seus olhos são 

grandes e bem delineados, apresentando leve sorriso nos lábios. Segura instrumentos em 

formatos hieroglíficos que lembra o atual símbolo da balança no horóscopo ocidental e é 

acompanhada pela coruja, ave noturna associada à Lua e à sabedoria (Machado, 2013).  

Aquela ligação de Lilith a Lil a relaciona à Grande Serpente, o que permite Luciana 

Machado (2013) associar essa imagem do relevo de Burney à Kundaliní, serpente da energia 

erótica no oriente, e no culto a Lilith representando a iniciação sexual pela espiritualidade. 

Não à toa que esse papel era conferido às prostitutas sagradas (Machado, 2013). 

 Segundo Begg (2006), essa sexualidade extrovertida e desinibida é uma notável 

característica das virgens negras e está diretamente vinculada à iniciação espiritual. Machado 

(2013) completa que as imagens da Grande Deusa eram associadas ao matriarcado quando 

não existia atitude religiosa separada da natureza sexual do homem e da mulher como 

bênção do Divino (Machado, 2013, p. 37). Nesses sistemas matriarcais, a natureza e a 

fertilidade eram valores centrais e, por milênios, a prostituição sagrada exercia o papel 

iniciático na arte da magia e do amor (Machado, 2013). Trata-se do motivo do crescimento, 

central nas eras do matriarcado, também caracterizado pelo crescimento das plantas e da vida 

animal, bem como pelas leis sanguíneas, vínculos e lealdades de parentesco e pela tradição 

de falar com os anciãos (Perry, 1974). 

Para Begg (2006), Lilith teria sido criada juntamente com Adão, constituindo um ser 

andrógino. Curiosa é a semelhança da origem andrógina de Lilith com Hermafrodito, o filho 

bissexual de Afrodite e Mercúrio (Brandão, 1987). Para Brandão (1986), Afrodite seria uma 

deusa helênica com origens insuspeitamente asiáticas. Nesse sentido, tão oriental quanto 
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Lilith no Crescente Fértil segundo Machado (2013) e Begg (2006). Afrodite, segundo 

Brandão (1986, p. 217): 

 

Apesar dos esforços dos mitógrafos, no sentido de helenizar Afrodite, esta sempre 

traiu sua procedência asiática. Com efeito, Hesíodo não é o único que estampa as 

origens orientais da deusa. Já na Ilíada a coisa é bem perceptível. Sua proteção e 

predileção pelos Troianos e particularmente por Enéias, fruto de seus amores com 

Anquises (Il. V, 311sq.), denotam claramente que Afrodite é o menos grega 

possível. No Hino Homérico a Afrodite (I, 68sq.) o caráter asiático da deusa ainda 

é mais claro: apaixonada pelo herói troiano Anquises, avança em direção a Tróia, 

em demanda do monte Ida, acompanhada de ursos, leões e panteras. Pois bem, sua 

hierofania voluptuosa transtorna até os animais, que se recolhem à sombra dos 

vales, para se unirem no amor que transborda de Afrodite. Essa marcha amorosa 

da grande deusa em direção a Ílion mostra nitidamente que Afrodite é uma Grande 

Mãe do monte Ida. 

 

É do monte Ida que se associa o mito do Hermafrodito, filho de Hermes (Mercúrio) 

e Afrodite. Trata-se do mito do andrógino primordial, a Rebis dos alquimistas, na qual se trata 

da matéria transformada em albedo, o branco que constitui o mercúrio animado pelo enxofre 

da matéria, e ambos constituem o todo do andrógino (Brandão, 1987). É nesse sentido que o 

mito de Adão e Lilith trata possivelmente do andrógino primordial. Uma vez separados, pois 

Lilith não aceitava ficar por baixo durante o sexo, e por isso enfurecida, ela pronunciou o 

nome de Deus, ganhando asas e fugindo do paraíso para as trevas.  

Curioso é o paralelo entre as trevas e o deserto nesse ponto, para onde Maria, após 

dar luz à Jesus, fugiu com as asas que ganhou, pois foi perseguida pelo dragão que se 

precipitou sobre a terra. A terra a salvou do rio lançado pela boca da serpente dragão, 

engolindo-o também por uma boca, aberta pela terra. Neste ponto, Maria com asas em fuga 

do dragão para o deserto estaria em paralelo a Lilith, já seu filho Jesus estaria para Adão. Fica 

subentendido, no entanto, que para a sobrevivência de Maria e seu filho Jesus no drama do 

apocalipse pelo ataque da serpente dragão no deserto, há clara participação dos quatro 

elementos no processo: ar (asas), fogo (perseguição), água (rio), terra (deserto) (Apocalipse 

IV). Por esse ângulo, as trevas, o apocalipse e o deserto são paralelos para a nigredo, onde a 

opus se inicia por um artífice que aplica as operações alquímicas de transformação da matéria 

vil em matéria nobre. 

Na androginia primordial, após a fuga de Lilith para as trevas, Adão ganharia Eva de 

Deus, criada da sua costela (Begg, 2006). Psicologicamente, ou na supracitada visão 

alquímica da Rebis (Brandão, 1987), Eva seria o branco animado pela costela de Adão, parte 

da matéria, ou do barro, de onde Adão foi feito juntamente com Lilith. No entanto, para a 

reconstituição do andrógino primordial Lilith precisaria ser resgatada, mas recusa-se a voltar 
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à submissão de Adão mesmo com o chamado de Deus (Begg, 2006; Chevalier & Gheerbrant, 

1989). 

Por isso, na mitologia judaica, Lilith foi condenada por Deus a perder seus filhos 

recém-nascidos e, por compadecimento dos anjos, recebeu os dons de sedução sobre as 

crianças. Diz-se daí que as virgens negras têm o poder da morte e do renascimento sobre os 

recém-nascidos (Begg, 2006). Nesse sentido, uma das possibilidades mitológicas judaicas é 

o retorno de Lilith como amante de Adão (Begg, 2006), traindo Eva por muitos e muitos 

anos. Dessa maneira, aquela geração do homem primordial pelo símbolo do útero que une os 

opostos em si (Neumann, 1974) necessita do resgate do aspecto sombrio da mulher 

primordial gerada do mesmo barro que Adão (Chevalier & Gheerbrant, 1989).  

Psicologicamente, assim, teríamos a anima negra como uma correlata de Lilith. O que 

nos permite compreender que Eva, predecessora de Maria como imagem da Grande Mãe, e 

Lilith, um paralelo da serpente, permanecem inimigas íntimas na mitologia judaica, uma vez 

que, mesmo em Gênesis, Lilith retorna como a serpente que seduz para a tomada de 

consciência do inconsciente, um paralelo para o sintoma, das trevas do pathos que levam à 

queda da inocência. É um paralelo mítico para o fato psicológico do nascimento da 

consciência a partir do inconsciente (Jung, 1991b). 

É possível observarmos a disseminação das virgens negras no mundo greco-romano 

na apropriação grega dessas virgens de hierofanias voluptuosas. Em sua sexualidade 

extrovertida e aflorada, como destacado por Brandão (1986, pp. 215-217), correlaciona 

Afrodite (Vênus) a uma origem oriental: Trata-se de uma divindade obviamente importada 

do Oriente. Afrodite é a forma grega da deusa semítica da fecundidade e das águas 

fertilizantes, Astarté. (...). Deusa tipicamente oriental, [Afrodite] nunca se encaixou bem no 

mito grego: parece uma estranha no ninho! 

Não para por aí a semelhança de Afrodite com Lilith. Uma vez flagrada por Hefesto 

em adultério com Ares, o deus da guerra, foi exposta e humilhada aos deuses: Envergonhada, 

Afrodite fugiu para Chipre e Ares para a Trácia. Desses amores nasceram Fobos (o medo), 

Deimos (o terror) e Harmonia, que foi mais tarde mulher de Cadmo, rei de Tebas (Brandão, 

1986, p. 217). Trata-se da dupla apresentação de Afrodite, como aponta Brandão (1986), ela 

seria dividida entre dois tipos de amor: Afrodite Urânia, amor desligado da beleza do corpo 

e espiritualizado e Afrodite Pandêmia, associada com a prostituta cujo valor é pouco 

desenvolvido na mitologia grega quando comparada com as prostitutas sagradas do oriente. 

Essa duplicidade de Afrodite seria a possibilidade de união em um ser do duplo aspecto 
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evidente no drama entre Eva e Lilith ou entre Maria e a serpente? Igualmente, do modo como 

Jesus encontrou o satanás no deserto, não teria Adão que encontrar o seu demônio nas trevas?  

Talvez seja necessário o resgate dos valores de desenvolvimento humano nas 

katábasis e anábasis tão ligadas ao drama de Afrodite com seu maior amor, Adonis. O amor 

incestuoso deflagrado por Afrodite em Mirra, mãe de Adonis, a fez esconder seu filho em 

uma árvore com seu nome. Adonis é entregue, então, a Perséfone, o que o obriga a viver ora 

no mundo dos mortos, ora entre os vivos quando na companhia de Afrodite. Como veremos, 

há a possibilidade de um paralelo entre a captura de Adonis recém-nascido com o padrão 

lilithiano de seduzir os recém-nascidos, ou seja, uma similaridade de Perséfone com Lilith e, 

quiçá, de uma parte de Afrodite – que entrega Adonis a Perséfone – com a Lilith. 

Interpretação esta plena de sentido se considerarmos a origem oriental de Afrodite e sua 

metade Pandêmia ligada às prostitutas, perdendo consideravelmente o caráter sagrado desta 

metade comparável a uma prostituta46 da deusa grega do amor, uma vez que sua marca 

mitológica é, distante do sentido venerável da prostituta sagrada – que é como um paralelo 

para o símbolo compensando o sintoma – a fixação unilateral no sentido do medo e do terror 

após a humilhação de Hefesto (Brandão, 1986). 

Como nos informa Machado (2013), em latim, prostituta viria de stare (estar), 

acrescido de pro (antes, à frente de) e statuere (parado, estacionado, colocado, exposto, 

iniciado). A palavra estátua também teria a mesma origem que essa de prostituta e, segundo 

Jung (1985), seria o nome dado “statua” pela alquimia a Marmor, a substância feminina 

conhecida como Saturnia (ou Luna, Eva, Beya e outras) que dissolve o Sol, pois o mármore 

fascinante seria o elixir para o branco, o sêmen sobre a água deificante semelhante a si mesma, 

a anima. Dessa maneira, a alma seria afastada da sombra do corpo, ressuscitando o corpo 

agora brilhante e o retirando do Hades, das profundezas, pois atraiu para si a espiritualidade 

e a divindade. A mater Alchemia é uma estátua de vários metais e seu mistério consiste em 

criar almas e fazer do corpo sem vida uma estátua viva (Jung, 1985).  

Adão seria uma estátua corporal, o homem primordial, então, seria uma estátua sem 

vida da qual se pode extrair o óleo ou a alma, que é o fogo oculto, as pedras aqueceriam a 

água extraída do coração das estátuas, uma vez que é nas almas das pedras que está sua 

mansão. A estátua do hermafrodito está talhada em forma de cruz, a estátua se relaciona com 

                                                 
46 Na acepção da prostituta sagrada, Machado (2013, p. 37) destaca algumas distinções importantes: 

“Primeiramente em Latim, o significado do verbo stare (estar), acrescido de pro (antes, à frente e cima) e 

statuere (parado, estacionado, colocado, exposto, instalado, iniciado). Prostituere (ficar à frente de), de pro 

(à frente), somado a stituere (colocar, instalar). Prostituere tinha inicialmente a conotação quando religiosa 

de estar à frente e acima, no topo, para expor a todos, conduzir - iniciar.”. 
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a árvore da luz e do fogo e com o eixo do universo (Jung, 1985). Dessa maneira, as estátuas 

azuis seriam a parte complementar da hóstia na visão de Sulamita? A contraparte feminina 

do andrógino primordial do qual, como pedra, é possível esquentar o coração do corpo como 

estátua sem vida e reanimar seu corpo pela extração da alma? O mistério guardado aí tem 

relação direta com o caráter sexual da prostituta sagrada e seu processo iniciático, um paralelo 

à própria função simbólica das relações concretas, uma vez que tal relação implica em uma 

relação de conjunção da alma negra que engole o ego. É nisso que consiste o mistério de 

morte e renascimento ligado à anima, o lado feminino obscuro do homem, como a Lua negra 

em conjunção com o Sol (Jung, 1985). Seriam, de fato, Lilith e tantas outras virgens negras a 

responsabilidade do resgate da anima do homem e, quiçá, da anima mundi? 

Haveria, portanto, uma relação entre a metade sombria de Afrodite que a faz ter 

diversos amantes  – pois é deusa da fertilidade e quer ser fecundada por qualquer semente e 

qualquer fecundador  – e a sombria Perséfone? Como Lilith poderia iluminar a lacuna entre 

as virgens negras oriundas do oriente e Afrodite, cuja origem provável é o próprio oriente? 

Nesse sentido, recorremos ao valioso trabalho dos autores do Dicionário de Símbolos, 

Chevalier e Gheerbrant (1989), em conformidade com as suas buscas no anseio dos autores 

manifestados na [pergunta] se a interpretação deste símbolo não evoluirá, após as pesquisas 

modernas acerca dos valores propriamente humanos da sexualidade (Brandão, 1986, p. 

224).  

Assim, percebemos que a questão do valor do símbolo da Afrodite Pandêmia 

(Brandão, 1986), devido à sua influência na cultura ocidental, pode estar justamente nos 

paralelos das virgens negras, cuja origem também é o oriente e sua característica fundamental 

é a sexualidade extrovertida e desinibida (Begg, 2006).  

A começar por Lilith, tão ligada aos primórdios da civilização na Antiguidade do 

Crescente Fértil: 

 

Lilit seria o nome da mulher criada antes de Eva, ao mesmo tempo que Adão, não 

de uma costela do homem, mas ela também diretamente da terra. Somos todos os 

dois iguais, dizia a Adão, já que viemos da terra. A esse respeito discutiriam os 

dois, e Lilit, encolerizada, pronunciou o nome de Deus e fugiu para começar uma 

carreira demoníaca. Segundo uma outra tradição, Lilit seria uma primeira Eva: 

Caim e Abel brigaram pela posse dessa Eva, criada independentemente de Adão e, 

portanto, sem parentesco com eles. Alguns veem aqui traços da androginia do 

primeiro homem e do incesto dos primeiros casais. 

Lilit tornar-se-á inimiga de Eva, a instigadora dos amores ilegítimos, a 

perturbadora do leito conjugal. Seu domicílio será fixado nas profundezas do mar, 

e objurgações tendem a mantê-la, para impedir que perturbe a vida dos homens e 

das mulheres sobre a terra (...). 

Enquanto mulher desdenhada ou abandonada por causa de outra, Lilit representará 

o ódio contra a família, o ódio aos casais e aos filhos; evoca a imagem trágica das 
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Lâmias na mitologia grega. Não pôde integrar-se nos quadros da existência 

humana, das relações interpessoais e comunitárias; foi lançada de novo ao abismo, 

ao fundo do oceano, onde não para de ser atormentada por uma perversão do 

desejo, que a impede de participar das normas. Lilit é o fauno fêmea noturno que 

tentará seduzir Adão e engendrará as criaturas fantasmagóricas do deserto, a ninfa 

vampiro da curiosidade, que a seu bel-prazer arranca ou recoloca os olhos, e a que 

dá aos filhos do homem o leite venenoso dos sonhos. É comparada à Lua negra, à 

sombra do inconsciente, aos impulsos obscuros. Devora os recém-nascidos, 

devorada ela própria pelo ciúme (Chevalier & Gheerbrant, 1989, p. 548). 

 

Adão recebeu Eva e, durante tempos de abstinência com sua mulher, teria mantido 

relações com Lilith. No meio do século XIII, com o culto às virgens negras estabelecido, diz-

se entre os cabalistas que Lilith se tornou a escada para ascender aos graus da profecia. 

Durante o século XVI, os cabalistas associaram Lilith às prostitutas arrependidas, como 

Maria Madalena e Maria do Egito (Begg, 2006). 

Reprimida por outros deuses e associada a um demônio, Lilith voltou a surgir tanto 

como noiva de Yahweh quanto, em versões menos usuais, esposa de Samael / Satan e 

substituta de Matronit, esposa de Yahweh, para ser consorte de Yahweh. Esse paralelo de 

opostos entre Matronit e Lilith, segundo Ean Begg (2006), seria o mesmo entre Maria, a 

rainha do Céu, e Maria Madalena, ou seja, a maternidade e a mulher enxerida, bem como os 

correlatos de Igreja e Sinagoga e ortodoxia e heresia. Há paralelo claro entre: I) a Afrodite 

Urânia a Celeste, a inspiradora de um amor etéreo, superior, imaterial, através do qual se 

atinge o amor supremo (...) Este ‘amor urânico’, desligando-se da beleza do corpo, eleva-se 

até a beleza da alma”, para atingir a Beleza em si, que é partícipe do eterno (Brandão, 1986, 

p. 216) com essa Matronit, ou a Maria rainha do céu; bem como entre: II) a Afrodite 

Pandêmia significando esta última, etimologicamente, ‘a venerada por todo o povo’, (...) 

(Pándemos), e, posteriormente, com discriminação filosófica e moral, ‘a popular, a vulgar 

(Brandão, 1986, p. 216) com essa Lilith ou a Maria Madalena definidas por Begg (2006). Em 

outras palavras, tratar-se-ia da oposição entre a esposa de Deus e a amante de Deus, sendo 

que a amante por vezes é esposa. Tal dicotomia talvez esteja mais dialética na ambivalência 

de Afrodite Urânia e Pandêmia (Brandão, 1986). 

Compensando a falta do desenvolvimento simbólico da sexualidade do corpo, como 

deusa do subterrâneo cristão de Eva, Lilith desenvolveu a cabala na Espanha durante o 

período em que os israelitas lá estavam, fecundando o misticismo Cristão. Lilith não é 

mencionada na versão autorizada da Bíblia, sendo associada em Isaías (34.14) a mulheres 

com poderes mágicos ou bruxas, o que depois a conectou com as Lâmias. Outras associações 

comuns a Lilith são a Rainha de Sabá, a Zohar nas lendas árabes, a Hagar, concumbina 

egípcia de Abraão, cujo filho, Ismael, teria sido o ancestral do povo árabe gerado na Pedra 



119 

 

Negra da Kaaba, sendo associada ainda a Zipporah, primeira mulher de Moisés no deserto, 

chamada a mulher etíope ou pássaro fêmea, distinta por sua sombria beleza. Rahab ou Harlot 

também seria uma criatura lilithiana, meretriz que já se deitara com diversos governantes do 

mundo, casou-se com Josué, tendo sido ancestral de sacerdotes e profetas que originaria 

Hulda, a profetisa e deusa Teutônica do submundo e das feiticeiras (Begg, 2006). 

Assim, tanto no judaísmo esotérico quanto no gnosticismo, onde Lilith-Zahriel é filha 

do rei e da rainha do submundo, que a entregam para o Rei da Luz (Manda d’Hayye), a 

personificação da gnose, e como dote para o casamento entre o inferno e o céu, Lilith traz um 

espelho mágico, uma coroa e uma pérola. Ela introduz o marido aos segredos do mundo dos 

mortos e com ele tem um filho cuja sabedoria pertence aos dois mundos (Begg, 2006). 

Com o advento do patriarcado e a repressão da deusa, Lilith foi associada às Lâmias, 

belas mulheres devoradoras de maridos cuja metade do corpo inferior era de serpentes, 

também associadas às bruxas. Na noite de casamento, essa aparência de melusina surgia na 

forma de serpente. As esfinges hermafroditas do Egito, cujos atributos animais arrastaram 

rapazes a satisfazer sua luxúria, ou as Valquírias, Sereias, Ninfas, a fada Melusina, todas 

sedutoras de viajantes que os retiram de seus caminhos para o desejo fatal. Górgonas e o 

Basilisco matam em um lance. As Harpias, monstras aladas conhecidas como “escuridão”, 

também são filhas das tempestades e poluem o que tocam, e, quando em fúria, possuem o 

homem de maneira vingativa e o levam à loucura. Dragões, víboras e outros tipos de lagartos 

são elementos que lembram o que une o ar e a terra, simbolizando elementos pagãos 

comumente encontrados, por exemplo, próximo aos locais de culto das virgens negras em 

Paris (Begg, 2006) 

Inanna, que seria a ama de Lilith, antes do advento do patriarcado, a 3.000 anos a.C. 

era, na Suméria, a deusa universal dos céus, da fertilidade, da guerra, da justiça, da 

sexualidade e da cura, tinha como trono a árvore do mundo e, após Gilgamesh a cortar, ela se 

torna andarilha, como Lilith e como o próprio Jesus. Ela também desceu ao mundo dos 

mortos, foi chicoteada e humilhada e no terceiro dia foi libertada pelas deidades do mundo 

superior, retornando como rainha dos mortos e com as qualidades próprias de Inanna, 

inclusive a capacidade de matar com um olhar. Foi precursora das deusas Astarte, Afrodite, 

Vênus e Ishtar, deusas cujos poderes eram mais específicos do que os seus, tão gerais e 

amplos (Begg, 2006). 

Uma contemporânea de Inanna que até hoje mantém tal diversidade de poderes é 

Kali, deusa do tempo. Essa deusa negra indiana, que guarda semelhanças com aquelas deusas 

da Mesopotâmia, como Lilith, tanto se apresenta no aspecto benéfico quanto no terrível. Seu 
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sincretismo fica claro quando ela diz que um de seus nomes é Lalita e, assim, Lilith retorna o 

elogio quando diz que um dos seus quatorze nomes é Kali (Begg, 2006). 

 É, entretanto, do Oriente Próximo que se derivam as influências mais poderosas para 

o culto das virgens negras que ainda permanece no mundo. Dentre elas estão Ísis, Cibele e 

Diana dos Efésios, cuja influência chegou ao universalismo, inclusive influenciando 

fortemente o império romano. Acima destas deusas em termos de sabedoria, no entanto, 

estava Neith, a mais antiga dentre elas. Sincretizada com Atena pelos gregos, também era 

associada às Lâmias, aos mortos e aos casamentos, tendo influência tão universal quanto Ísis. 

Neith era o Andrógino primordial, a virgem que trazia a vida em si mesma, unindo os opostos, 

o espírito e a matéria, a vida e a morte, bem como o transporte que determina o destino dos 

indivíduos (Begg, 2006). 

 Diz-se que apóstatas Judeus no Egito na época de Jeremias adoravam outra virgem 

negra síria, Anath, que em si reunia também o aspecto virginal e de meretriz, materna e 

destrutiva, sendo chamada de rainha do céu e amante de todos os deuses. Ela teria matado 

seu próprio filho Baal que, renascido, tornara-se o seu consorte. O asno, animal associado a 

Seth e Lilith, é sacrificado para ela. Anath seria predecessora direta da virgem negra Dorada 

de Toulouse. Anath tinha função de fertilizar as águas, função semelhante à da deusa persa 

Anahita, deusa da prostituição sagrada cujo culto foi assimilado a Cibele e Artemis de Eféso. 

A Vênus Anaxarete ou Anate é conhecida como pato e, quando sincretizada com a rainha do 

sul, é mencionada como Gallina, nome latino para Vênus Anate, cujos pés são similares ao 

da Lilith no relevo de Burney. Anath pertence às deusas cujo nome contém ‘an’, que 

genericamente significam nutrição e abundância, o que também pode ter conotações sombrias 

e devoradoras. No Cristianismo, Sant’ana, a avó de Deus, seria dessa categoria de nomes de 

deusas e seu paralelismo com o pato e o ganso teria originado a tradição da mãe ou babá 

ganso das histórias e contos, embora possa surgir em seu aspecto terrível (Begg, 2006). Por 

fim, segundo Neumann (1968), Anath é correspondente a Ísis que, como Anath, sacrifica e 

ressuscita seu filho, respectivamente Baal e Hórus (Begg, 2006; Neumann, 1968). 

 Embora associada também a Astarte, que é identificada com Ísis e Ishtar, Afrodite 

por vezes foi ainda identificada com Hathor, nome dado às fadas madrinhas do Egito, cujo 

papel era profetizar o destino dos recém-nascidos para o bem ou para o mal. Hathor era 

associada à morada de Hórus, o deus Sol, era a deusa da alegria e do amor, a vaca celestial 

que alimenta todos os seres vivos com o seu leite. Era associada ainda com a deusa que 

conduzia a alma dos mortos para o outro mundo, tanto que essas almas eram conhecidas 

como Hathor, e não como Osíris. Ela aguardava por essas almas na árvore-da-vida egípcia, a 
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Sycamore, de onde os conduzia no deserto para o outro mundo. Dessa forma, assim como 

Lilith, Hathor era associada à árvore para a subida ao céu e, assim, como ela, era associada a 

uma deusa serpente que simbolizava o olho da sabedoria (Begg, 2006). 

 O símbolo do leão, no entanto, une o aspecto destrutivo de Rá tanto a Hathor quanto 

a Cybele, Ártemis, Medusa, Lilith e Maria do Egito, todas associadas ao leão e nenhuma tão 

sanguinária quanto Sekmeth, a deusa que tem em si a própria cabeça de leão que se regozija 

ao matar homens. Sua cabeça de leão é partilhada ainda com Aion, o tempo e o destino como 

a ira de Deus que devora todas as coisas pela lei de causa e efeito. A Esfinge também é vista 

como um leão que mata o homem que não possui a gnose para responder às suas perguntas 

sobre a natureza e o significado da vida humana.  Assim como a Esfinge, Saturno também é 

visto como força obscura feminina que testa os homens e os ensina a sabedoria como 

influência essencialmente feminina. Sekmeth: é a força de aniquilação que torna a 

concepção possível: um deve morrer para que o outro possa nascer. A amada de o Cântico 

dos Cânticos diz que é negra porque foi exposta ao Sol47 (Begg, 2006, p. 47, tradução nossa), 

destino partilhado por Maria do Egito cuja cova foi cavada por um leão. 

Esse é, finalmente, o simbolismo da escuridão das virgens negras conforme a 

Sulamita Negra: já fora branca e enegrecida no desempenho de seu papel prometeico de 

trazer a luz e o fogo da consciência para a humanidade48 (Begg, 2006, p. 47, tradução nossa). 

Há um claro paralelo simbólico nesse ponto entre a Sulamita Negra e Aparecida, que também 

possui esse simbolismo pelo enegrecimento do fogo da consciência da unicidade, apontado 

por Begg (2006) como intrinsecamente ligado à sabedoria que há na finalidade do sincretismo 

religioso: a sabedoria, que mistura todas as coisas em uma orgia de sincretismo, para 

produzir a unicidade da verdade sem diversidade49 (Begg, 2006, p. 52).  

Nesse ponto, o sincretismo tem um paralelo funcional análogo à amplificação, e por 

isso essa consciência pelo fogo nas virgens negras é: A função mais importante da Virgem 

Negra, é o seu poder de permanecer na mão destrutiva de Deus, temperando a justiça com 

misericórdia50 (Begg, 2006, p. 47, tradução nossa). É o que vemos, por exemplo, com a 

umbanda que pela associação simbólica une os orixás aos santos cristãos após anos de 

massacres por esses mesmos ditos cristãos (Fernandes, 2017). 

                                                 
47 The beloved in the ‘Song of Solomon’ is black because she has been exposed to the sun. 
48 had once been white and was blackened in performance of its Promethean role of bringing the light and 

fire of consciousness to mankind. 
49 The Ark/Grail is the symbol of the virgin whore, wisdom, who mixes all things in an orgy of syncretism, 

to bring forth the oneness of truth without diversity. 
50 The most important function of the Black Virgin is her power to stay the destructive hand of God, 

tempering justice with mercy. 
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Trata-se do necessário início da opus pela ação do artífice sobre a solutio contaminada 

do incesto do simbolismo da coniunctio inferior (Edinger, 1985), cujo cruzamento do limiar 

pelo herói na jornada exterior (Campbell, 1949, 2006) corresponde ao mundo de provas além 

do limiar do incesto que corresponderá ao fogo como consciência da calcinatio que, se 

conduzir a uma jornada interior para retornar à exterior transformado, poderá atingir o fogo 

transpessoal da compreensão arquetípica da vida. 

Dessa maneira, o herói encontra a passagem pelo limiar, em que há o protetor da 

passagem dos quatro cantos do mundo e, após o limite, o desconhecido do deserto, das 

florestas ou do oceano (psicologicamente, significa o alcance da experiência do pai que 

lhe serve de proteção): 

 

As regiões do desconhecido (deserto, selva, fundo do mar, terra estranha, etc.) 

são campos livres para a projeção de conteúdos inconscientes. A libido 

incestuosa e o destrudo parricida, por conseguinte, se refletem contra o 

indivíduo e sua sociedade sob formas que sugerem ameaças de violência e 

fantasias de deleite perigoso  – não apenas de ogros, mas também de sereias de 

beleza misteriosamente nostálgica e sedutora (Campbell, 1949, p. 42). 

 

Um paralelo psicológico importante para esta etapa do desenvolvimento é a 

antinomia animus e anima da qual Silveira (2015) nos instruiu. Os limites desta etapa 

corresponderão, para o masculino, às perigosas belezas de sereias, ninfas e outros 

elementares femininos da natureza vinculados ao estágio da anima mais arcaico. Se o 

aventureiro não for destruído ou dominado por ela, o que significa ser engolido pelo 

inconsciente materno, Jung (1985) nos fala que ela se tornará a segunda fase da anima, 

um psicopompo que guiará o herói à destruição do seu dragão, ou seja, da sombra onde 

se encontra a sua unilateralidade, sendo as imagens correspondentes ao animus obscuro 

da mulher. Com a mulher se dá o oposto, é o animus arcaico sob a forma de Pã, Ogro, 

Fauno ou uma grande força biológica ameaça retê-la em seu reino, mas, se escapar, deverá 

caçar à sua serpente, nas formas da anima do homem. No caso de Sulamita, tratava-se da 

imagem do homem que governa, em estado de identidade com o marido, cujo contato 

com a mulher enxerida podia ser uma ajuda para o enfrentamento do animus opressor 

projetado para, então, descobrir a própria mulher enxerida interior, como poderia ter sido 

com o surgimento de Aparecida cujo bem e o mal que com ela surgiram como face do Si-

mesmo rompeu com esse quatérnio de casamentos incestuosos (Jung, 2011b).  

Se para o homem a integração da quaternidade pela sombra passa pela integração 

do velho sábio, para a mulher passa pela mãe ctônica: 

 

Resumindo, gostaria de ressaltar que a integração da sombra, isto ê, a tomada 



123 

 

de consciência do inconsciente pessoal constitui a primeira etapa do processo 

analítico, etapa sem a qual é impossível qualquer conhecimento da anima e do 

animus. Só se pode conhecer a realidade da sombra, em face de um outro, e a 

do animus e da anima, mediante a relação com o sexo oposto, porque só nesta 

relação a projeção se torna eficaz. Este conhecimento dá origem, no homem, a 

uma tríade, um terço da qual é transcendente, ou seja: o sujeito masculino, o 

sujeito feminino, o seu contrário e a anima transcendente. Na mulher, dá-se o 

inverso. No homem, o quarto elemento que falta na tríade para chegar à 

totalidade é o arquétipo do velho sábio que aqui não tomo em consideração; na 

mulher é a mãe ctônica. Estes elementos formam uma quaternidade que é 

metade imanente e metade transcendente, ou seja, aquele arquétipo que 

denominei quatérnio de matrimônios. Este quatérnio forma um esquema do si-

mesmo e da estrutura social primitiva, isto é, do cross-cousin-marriage 

(casamento entre primos) e das classes de matrimônio e, consequentemente, 

também da divisão dos primitivos agrupamentos humanos em quartiers 

(quarteirões). O si-mesmo, por seu turno, é uma imagem divina, e não se pode 

distingui-lo desta última. A concepção cristã primitiva já sabia disto, pois 

senão um Clemente de Alexandria jamais teria podido dizer que aquele que 

conhece a si mesmo, conhece a Deus (Jung, 2008a, p. 38). 

 

A confusão psíquica da etapa de integração da quaternidade se dá nas projeções 

dos relacionamentos e típicos perigos de cada motivo psicológico do perigoso 

inconsciente libidinoso que está além das fronteiras da consciência, projetadas como 

masculino das profundezas ou feminino ctônico ou simbolizadas como guardiões do 

limiar de aprofundamento em si mesmo: as forças que vigiam no limiar são perigosas e 

lidar com elas envolve riscos; e, no entanto, todos os que tenham competência e coragem 

verão o perigo desaparecer (Campbell, 1949, p. 43). 

 Nos limiares do cristianismo, esse poder destrutivo conferido ao feminino sombrio 

do homem e que está unido ao aspecto luminoso do feminino no arquétipo do Si-mesmo 

feminino, o vaso universal, não está presente na bíblia ocidental. Da mesma maneira que o 

homem precisa se relacionar com o aspecto feminino terrível da sua alma para resgatá-la das 

trevas do corpo, e assim o fazendo renascer para encontrar o seu dragão, a mulher precisaria 

compreender o aspecto terrível do seu lado masculino sedento de poder, que a faz esquecer 

da verdade que está no sentido da vida, oculto no velho sábio, a representação do ânimus-pai 

do quatérnio de casamentos feminino para, então, chegar à mãe ctônica da quaternidade 

(Jung, 2008a). 

Aparecida como virgem negra está ligada às esferas e às raízes obscuras da Igreja nas 

imagens do inconsciente de Sulamita. Por estar ligada às esferas e por reunir em si os opostos, 

sua função mercurial é de união tanto dos aspectos positivos quanto dos negativos de tantas 

virgens negras vindas da África e da Ásia.  Nesse sentido, a feminista negra Caldeira (2013), 

como reclamante da influência negra e asiática no nascimento do cristianismo, estaria 

provavelmente correta, na própria relação espiritualmente erótica de Sulamita com seu 

amante, ampliando o amor meramente espiritual entre Cristo e a Igreja, o que inclui, segundo 
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percebemos, o problema incestuoso pelo tabu que o proíbe. Assim como estaria correto 

Cavalcanti (2005) ao afirmar que o reclame do feminismo de O Cântico dos Cânticos teria 

que ser apontado por uma mulher. 

O matriarcado tinha como centro o crescimento através da iniciação pelos poderes do 

feminino. Com o advento do patriarcado, a relação de fusão ou descontinuidade do filho com 

a mãe passou a ser vista apenas em seu aspecto psicopatológico, perdendo, por conseguinte, 

o problema espiritual do incesto, que é ter sua alma extraída do coração do seu amor por sua 

mãe, ou seja, a imagem sóbria da mãe que desperta as paixões sombrias pela versão ébria e 

inconsciente da mãe (Jung, 1985). A solutio contaminada do incesto, pela amplificação do 

artífice, é o início da opus com a coniunctio inferior (Edinger, 1985), mas é uma jornada para 

além do limiar do incesto (Campbell, 1949, 2006) que pela mortificatio poderá conduzir ao 

renascimento e à redenção, à aqua permans da coniunctio superior (Edinger, 1985). 

Em acordo familiar, a libido de parentesco mantém as relações unidas, mas a 

frustração pelo tabu leva à reconversão da energia biológica em psíquica a buscar sua alma 

obscura como lado sagrado da sexualidade. É o que caracteriza o lado da integração da 

sombra presente na sexualidade como uma missão espiritual, como o fruto da proibição que 

o impele à exogamia física, na busca da realização do incesto psíquico, ou seja, da união de 

opostos: 

 

O médico sabe hoje em dia que o problema do incesto, por assim dizer, ocorre em 

toda parte do mundo de modo mais ou menos nítido e que ele imediatamente aflora 

à superfície, tão logo sejam afastadas do primeiro plano as ilusões comumente 

encontradas. Mas ele conhece isso apenas do lado patológico e, por isso, deixa-o 

ficar entregue ao ódio que lhe vem do próprio nome. Assim não enxerga a 

demonstração fornecida pela História, por meio da qual chegaria a ver com clareza 

que esses segredos penosos ouvidos no consultório médico constituem como que 

o estado embrional e imperfeito de uma problemática secular, que produziu um 

conjunto de símbolos de máxima importância, tanto na esfera superpessoal da 

alegórica eclesiástica como nos primórdios das ciências naturais. Ele enxerga 

apenas a "matéria vilis et in via eiecta" (matéria vil e atirada à rua) do aspecto 

patológico, sem suspeitar nada a respeito da implicação pneumática existente, que 

constitui o outro lado da questão. Se ele enxergasse também esse lado, então 

também o compreenderia como o espírito, que está perdido e encoberto sob uma 

aparência miserável e até condenável, retorna em cada indivíduo e provoca em 

certos casos predeterminados confusão interminável e destruição, tanto maior em 

coisas pequenas como em grandes. O problema psicopatológico do incesto é a 

forma natural mal-entendida da união dos opostos, a qual como problema psíquico 

ainda nunca se tornou consciente ou, se já esteve consciente alguma vez, tornou a 

escapar do alcance da consciência (Jung, 1985, p. 88). 

 

O espírito insufla o barro vil, portanto, como o fez Aparecida com o problema da 

subida e da descida a que nos referimos, revelando-se como virgem negra e, com o tempo, 

incluindo no catolicismo popular, as paixões do sistema místico de acusações no campo 
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ritualístico, o que abre para um contato com o próprio lado sombrio da alma nesses cultos 

católicos brasileiros, mais enfáticos na umbanda (Fernandes, 2017).  

Esta seria a função mercurial resgatada por Aparecida no barro vil, ao descer com os 

dons do Pai e do Filho para coagular a união dos opostos, como as mulheres enxeridas e a 

maternidade, e dotado de poder de destruição e, ao mesmo tempo, de poderes de 

transformação da alma por seu amadurecimento e iniciação nos mistérios da cura, heranças 

distantes do matriarcado. O divisor de águas entre a face destrutiva e a generativa é justamente 

o enfrentamento da própria serpente, como o fez simbolicamente Aparecida em seu mito com 

a serpente da escravidão debaixo do Rio Paraíba do Sul, um paralelo para a integração e 

superação do seu lado terrível de Maria Conquistadora. Em simbolismo da virgem negra, no 

entanto, integrar sua face ctônica seria próprio da sabedoria pelo fogo roubado do Sol. Trata-

se da integração da mãe ctônica por uma estátua que se torna um símbolo de individuação 

nacional pelo sincretismo religioso e, principalmente, pela sabedoria do fogo transpessoal 

(Edinger, 1985) como simbolismo prometeico (Begg, 2006). Esse é um aprendizado com o 

mundo dos mortos, das trevas, recuperando o significado do fogo transpessoal aí escondido 

e, por isso mesmo, queimando-se com as suas chamas. 

 

3.6. Virgens negras no cristianismo 

 

Nos três primeiros séculos da era cristã, o culto à Grande Deusa já havia mesmo 

incorporado o mitraísmo e o culto ao invencível Sol, sob uma multidão de nomes. Ela já havia 

dominado de leste a oeste, incluindo Grécia e Itália: Existe uma tendência para que todas as 

deusas se fundam umas nas outras, o que torna difícil ter certeza de que qualidades atribuir 

a qual divindade51 (Begg, 2006, p. 49, tradução nossa).  

No cristianismo, o feminino representado pelas virgens negras, em que se incluem 

nas Virgens Marias de maneira geral e pelas santas, cada uma contem símbolo e natureza 

específica. Ao passo que o cristianismo foi se desenvolvendo, as estátuas das virgindades 

pagãs negras foram sendo destruídas. As menores, escondidas em domicílios, na terra ou até 

nas árvores, sobreviveram. Especialmente em lugares mais afastados, comumente associados 

com o camponês, os pagãos, ou seja, aqueles que vêm do campo. Durante as cruzadas 

particularmente para o leste, os cavaleiros trouxeram de volta as estátuas originais pagãs que 

ficaram conhecidas como Madonnas (Begg, 2006). Os diversos paralelos das virgens negras 

                                                 
51 “There is a tendency for all the goddesses to merge into each other, which makes it difficult to be sure 

which qualities to attribute to which divinity.”. 
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confirmam os paralelos Cristãos de Aparecida com concepções do gnosticismo, até certo 

ponto, pagãs. 

Além da teoria da fumaça das velas, em que as Virgens Marias teriam enegrecido 

pela fumaça do fogo, essa é a explicação mais natural para o retorno das virgens negras à 

Europa. Cultuadas no sincretismo cristão, as Grandes Deusas da Antiguidade ganharam 

novos nomes e perpetuaram um culto renovado pela institucionalização católica. Dentre as 

principais delas, três se destacam devido à popularidade do paganismo tardio na Europa e por 

já terem sido representadas como negras: são elas Artemis, Ísis e Cibele (Begg, 2006). 

 Artemis tem em comum com Maria o paradoxo da virgindade e da maternidade, 

possuindo ainda registros de matar seus amantes ou aqueles de suas ninfas. Ela está ligada ao 

mito de Órion, uma vez que este a tocou indiscretamente, ela convocou o grande escorpião 

para despachá-lo. Ainda é comparada à Kali por ser uma caçadora de cabeças de homens. 

Sua mãe, Leto, daria vida ao irmão gêmeo mais novo de Ártemis, Apollo. Leto é perseguida 

por Python, dragão que tentara impedir o nascimento do Deus Sol, como Maria no 

Apocalipse. Trata-se do motivo do filho andrógino do Sol e da Lua, que encontra o seu 

paralelo em Lilith e Adão, que não poderia ser confinado pelo tempo, espaço ou costume.  

Este é o segredo da Arca de Artemisa ou do Graal, que simboliza a prostituta virgem: 

a sabedoria, que mistura todas as coisas em uma orgia de sincretismo, para produzir a 

unicidade da verdade sem diversidade52 (Begg, 2006, p. 52). É um claro paralelo à função 

simbólica. Na ampliação do motivo da Arca, Begg (2006) nos fala do imperador romano 

Alexandre Severo (222 a 235 d.C.) que teria sincretizado Abrahão, Orfeu, Alexandre e Jesus 

Cristo como guardadores do lar da religião denominada Arkit (Begg, 2006, p. 52), na cidade 

de Arca, no Líbano. 

Registros recentes dessa religião mencionadas em Genesis (10.17), em passagem que 

contém Nimrod, o velho testamento de Orion: diversos povos conectados a Sabá eram 

adoradores de Ishtar e Astarte, deusas guardadas na Arca de Acácia. Para os Judeus, a Arca 

do Senhor, também feita de Acácia, continha os objetos mais sagrados e também tornou-se 

o objeto mais sagrado, o símbolo de Shekinah, a presença de Deus entre seu povo53 (Begg, 

2002, pp. 52-53, tradução nossa). Aproximar-se da Arca é a morte, mas a Acácia é a 

                                                 
52 The Ark/Grail is the symbol of the virgin whore, wisdom, who mixes all things in an orgy of syncretism, 

to bring forth the oneness of truth without diversity. 
53 several peoples connected with Saba — were worshippers of Astarte/Ishtar, the goddess to whom an 

acacia-wood ark was sacred. For the Jews the Ark of the Lord, also made of acacia wood, contained the 

most sacred objects and became itself the most sacred object, symbol of the Shekinah, God’s presence 

among his people. 
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ressureição-imortalidade: Alguns dizem que o filho de Salomão e a Rainha de Sabá / Sheba 

levaram a Arca para a Etiópia; outros, que ela permaneceu escondida no Templo em 

Jerusalém54 (Begg, 2006, p. 52, tradução nossa). 

Foi com a Ártemis de Éfeso, mais que com a de Arcádia, que encontramos a origem 

provável do culto às virgens negras na Europa. Ela teria começado como um meteorito negro 

caído em um pântano e descoberto por amazonas. Tal pedra bétyle (Begg, 2006, p. 53) do 

grego baitulos (Begg, 2006, p. 53) manifesta a presença divina e significa Bethel, a casa de 

Deus, como a Caaba. Foi nessa pedra que Jacó teria tido o sonho com a escada que alcança 

os céus, e onde foi acolhido por anjos no descanso da fuga da fúria do seu irmão Esaú. A 

pedra, assim como o vaso ou a arca, também é uma representação do Graal. Foi em Éfeso 

que Maria foi proclamada a Mãe de Deus (431 d.C.) por ter ascendido ao céu e daí teria se 

disseminado para Roma e todos os cantos do mundo como há muitos anos sua predecessora 

negra Ártemis de Éfeso teria alcançado (Begg, 2006, pp. 53-54, tradução nossa): 

 

A imagem mais conhecida de Ártemis de Éfeso, uma estátua de alabastro romana 

e de bronze do segundo século, mostra-a com rosto preto, mãos e pés, seios 

múltiplos, na cabeça de uma coroa ou torre mural e em suas imagens de vestido, 

incluindo touros, cabras, veados e abelhas. É provável que a imagem da deusa que 

os focenses trouxeram para a Gália com eles em 600 a.C., onde fundaram Massália, 

agora Marselha, não era diferente, já que o culto viajava de lá para Roma. Outras 

deusas foram adoradas em Marselha, mas Ártemis parece ter mantido seu lugar em 

corações focenses como a Senhora da Cidade, que se tornaria o maior 

empacotamento comercial do Mediterrâneo ocidental. Os focenses foram ótimos 

viajantes, navegando tão longe quanto a Grã-Bretanha na busca de lata e outros 

bens preciosos, e onde eles foram, sem dúvida, levaram consigo imagens de sua 

patrona (cf. Banyuls). Além disso, os visitantes de Marselha, ficando 

impressionados com as estátuas de várias deusas que viram lá, podem ter levado 

réplicas para casa com eles. É impressionante que a maior incidência de Virgens 

Negras ocorre em áreas onde os foceanos tiveram assentamentos, ou importantes 

parceiros comerciais, como o Arverni de Auvergne. Assim, é possível que, em 

regiões como a Provença, o Ródano, a Catalunha e os vales dos rios orientais, um 

costume possa ter crescido, durante os longos séculos de influência dos 

Massiliotes, de venerar a deusa em seu aspecto sombrio.
55

 

                                                 
54 Some say the son of Solomon and the Queen of Saba/Sheba took the Ark to Ethiopia, others that it 

remained hidden in the Temple in Jerusalem. 
55 The best-known image of Artemis of Ephesus, a Roman alabaster and bronze statue of the second century, 

shows her with black face, hands and feet, multiple breasts, on her head a mural crown or tower, and on her 

dress images including bulls, goats, deer and a bee. It is probable that the image of the goddess which the 

Phocaeans brought to Gaul with them in 600 BC, where they founded Massilia, now Marseilles, was not 

dissimilar, since the cult travelled from there to Rome. Other goddesses were worshipped in Marseilles, but 

Artemis seems to have held her place in Massiliot hearts as the Lady of the City, which was to become the 

richest trading emporium of the western Mediterranean. The Phocaeans were great travellers, sailing as far 

afield as Britain in their quest for tin and other precious goods, and where they went they would no doubt 

have taken with them images of their patroness (cf. Banyuls). Furthermore, visitors to Marseilles, being 

impressed by the statues of various goddesses they saw there, may well have taken replicas home with 

them. It is striking that the greatest incidence of Black Virgins occurs in areas where the Phocaeans had 

settlements, or important trading partners such as the Arverni of the Auvergne. Thus it is possible that in 

such regions as Provence, the Rhône, Catalonia and the river valleys of the eastern Pyrenees, a custom may 
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O rosto noturno de Ártemis nem sempre é misericordioso, ela é hostil ao amor e 

castiga severamente os transgressores sexuais. Em Esparta, em uma combinação de ritos de 

fertilidade e iniciação dolorosa à puberdade, jovens foram flagelados em frente às suas 

estátuas. A Ártemis Acadiana, compensatória à de Éfeso, possuía uma abertura para o 

puritanismo sexual da nova deusa do cristianismo. O paralelo mais importante entre Ártemis 

e as virgens negras é o fato de ambas terem suas casas nas árvores, como o Cedro, o Salgueiro 

e as Acácias (Begg, 2006). 

Em sua face mais escura, Ártemis é identificada com seu lado sombrio a Perséfone e 

a Hécate, um poder do submundo, em paralelo com a Nossa Senhora da Terra, Notre-Dame 

de Sous-Terre (Begg, 2006, p. 55), cujas árvores sagradas são as dos cemitérios. Essa Ártemis 

em sincretismo com Hécate reina em todos os mundos, mas é como Senhora dos Mortos que 

ela mais se aproxima das nossas virgens negras.  

Cybele era representada por uma pedra negra em sua cabeça. Seu culto era realizado 

anualmente com um banho no rio Almo, sendo considerada pelos romanos como a Grande 

Mãe e o primeiro nome para o seu consorte era Papa, pai, que significa sacerdote. A pedra 

negra em Pessino era o seu trono, já em Roma a sua cabeça, talvez por isso tenha sido 

defendido por uma corrente da igreja que seu trono deveria ser negro. Curioso é que o nome 

Pessos (Begg, 2006, p. 57) sugere uma pedra oval especialmente usada para jogar damas, 

uma massa cúbica de construção, a borda escura do olho; e Pesso (Begg, 2006, p. 57) significa 

fermentar, assar, amadurecer ou digerir. Os touros foram sacrificados a ela nos últimos anos 

do século IV e até 410 d.C. ela foi homenageada publicamente na Gália: 

 

Originalmente uma deusa da montanha, geralmente acompanhada por leões, ela 

tornou-se deidade tutelar das cidades e cidadelas fronteiriças, protegendo o seu 

povo da guerra e da peste, e falando com eles em oráculos e êxtases subterrâneos. 

Seu nome está etimologicamente ligado às palavras para cripta, caverna, cabeça e 

cúpula e está distantemente relacionado à Caaba, o santuário em forma de cubo em 

Meca, que contém a pedra negra feminina venerada pelo Islã. Seu jovem 

companheiro era o deus consorte menor, Átis, que foi castrado e transformado no 

pinheiro56 (Begg, 2006, p. 57, tradução nossa). 

 

                                                 
have grown up, during the long centuries of Massiliot influence, of venerating the goddess in her dark 

aspect. 
56 Originally a mountain goddess, generally accompanied by lions, she became the tutelary deity of cities 

and frontier citadels, protecting her people from war and pestilence, and speaking to them in subterranean 

oracles and ecstasies. Her name is etymologically linked with the words for crypt, cave, head and dome and 

is distantly related to the Ka’aba, the cube-shaped holy of holies in Mecca that contains the feminine black 

stone venerated by Islam. Her youthful companion was the lesser consort-god, Attis, who was castrated and 

transformed into the pine-tree. 
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Os Galli, sacerdotes de Cybele, também eram eunucos. Galli significa gauleses ou 

galos, e embora tivessem reservas quanto a um deus castrado, adoravam Cybele como deusa 

da fertilidade, da água e da vitória. Trata-se de uma deusa da terra fértil, sincretizada ainda 

com Gaia e Réa. No século IV a.C., na antiga cidade de Rá, hoje Saintes-Maries-de-la-Mer 

– comuna francesa de Provença-Alpes-Costa Azul, Cybele foi adorada com suas irmãs e 

rivais Artemis e Ísis, todas associadas com o existente culto às virgens negras.  

Hoje as virgens negras são adoradas nessa localidade e em muitas outras da França, 

cujo consorte é São Mitra. Dentre as diversas localidades, igrejas e catedrais que prestam 

culto a essas Virgens negras na Europa, estão aquelas localizadas especialmente na França – 

onde Cybele, Artemis e Ísis foram adoradas nessa região de Provença e outras como 

Marselha, Lyon e Chartres, onde está a mundialmente famosa e misteriosa Catedral de 

Chartres. Todas elas marcam criptas que remetem não apenas a Cybele, mas às virgens negras 

em si e seu papel ligado ao papel de profetisas das hierofanias voluptuosas nos mistérios de 

morte e renascimento, quaisquer que sejam os consortes, Mitra, Dioniso ou Átis (Begg, 

2006). 

Finalmente, dentre essas três comprovadas influências de virgens negras no 

sincretismo que influenciou a formação do cristianismo e do culto mariano na Europa, está a 

reconhecidamente influente Ísis, atualmente conhecida como Nossa Senhora da Luz. Este 

acontecimento pode ser recuperado no fato de que, 500 anos antes de Dagoberto II (652–679 

d. C.) restaurar o culto às virgens negras na Austrásia (nordeste da atual França que hoje 

compreende parte da Bavária alemã, além de parte da Bélgica e dos Países Baixos), Lucio 

Apuleio (125–170 d.C.) havia escrito o seu O Asno de Ouro (Apuleio, 1967), asseverando 

Ísis como a deusa universal, absorvendo os atributos de todas as outras deusas (Begg, 2006). 

Segue um trecho do livro de Apuleio (1967, p. 209): 

 

Venho a ti, Lúcio, comovida por tuas preces, eu, mãe da Natureza inteira, dirigente 

de todos os elementos, origem e princípio dos séculos, divindade suprema, rainha 

dos Manes, primeira entre os habitantes do céu, modelo uniforme dos deuses e das 

deusas. Os cimos luminosos do céu, os sopros salutares do mar, os silêncios 

desolados dos infernos, sou eu quem governa tudo isso, à minha vontade. Potência 

única, o mundo inteiro me venera sob formas numerosas, com ritos diversos, sob 

múltiplos nomes. Os frígios, primogênitos dos homens, me chamam deusa-mater, 

e deusa do Pessinúncio [Cybele]; os atenienses autóctones, Minerva Cecropiana 

[Artemis]; os cipriotas banhados pelas ondas, Vênus Pafiana [Afrodite]; os 

cretenses portadores de flechas, Diana Ditina; os sicilianos trilíngües, Proserpina 

Estígia [Perséfone]; os habitantes da antiga Elêusis, Ceres Acteana [Demeter]; uns 

Juno, outros Belona; estes Hécate, aqueles Ramnúsia [Nêmesis]. Mas os que o Sol 

ilumina com seus raios nascentes, quando se levanta, e com seus últimos raios, 

quando se inclina para o horizonte, os povos das duas Etiópias e os egípcios 

poderosos por seu antigo saber, honram-me com o culto que me é próprio, 

chamando-me pelo meu verdadeiro nome: Rainha Ísis. 
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Dessa maneira, Ísis está não apenas associada à Cybele e Artemis, mas a diversas 

outras divindades e ainda ao culto de diferentes Madonnas ou virgens negras da França, são 

numerosas (Begg, 2006) e, em Paris, seu templo ficava às margens do rio Sena. São Germano 

(496 – 576 d.C.), bispo de Paris, orientou Childeberto I, rei de Paris, a construir a igreja de 

Santa Genoveva, atual padroeira de Paris, no antigo templo de Ísis, com diversos cálices e 

vasos guardados lá. Eram relíquias do tesouro de Salomão, trazido pelo rei Childeberto I. 

Dessa maneira, o culto a Ísis teria ligação direta com o famoso São Germano de Paris e com 

a construção de Paris a partir da igreja da atual padroeira parisiense, Santa Genoveva (Begg, 

2006). 

Na abadia de São Germano, a abadia de Saint-Germain-des-Prés, havia o culto a Ísis 

através de uma pequena estátua: Uma estatueta negra da deusa, ‘esbelta, alta e reta, nua, 

com pouca roupa de vestuário em torno de seus membros’, foi venerada como a Virgem na 

Igreja de St Germain-des-Prés até ser quebrada nas ordens de Abbot Briconnet em 151457 

(Begg, 2006, p. 67, tradução nossa).  

É óbvia a diferença que marca o corpo das virgens negras no curso do seu 

desenvolvimento que influenciou, no mundo greco-romano, a formação da deusa importada 

do oriente, Afrodite. O problema é que, distante da acepção sagrada da tradição das virgens 

negras, seja em sua função iniciática pela sexualidade ou pela punição da transgressão sexual, 

essas virgens foram descaracterizadas em sua missão ctônica dos mistérios de morte e 

renascimento pelos quais eram responsáveis, como vimos no simbolismo da solutio do 

incesto e da coniunctio inferior (Edinger, 1985), essa passagem ao mundo do limiar do incesto 

é a igniis purgatorii (Jung, 1985) da nigredo para se alcançar o fogo transpessoal. 

Foi o que se realizou com Sulamita ao passar a dialogar com Jesus para evitar as 

suas crises, mas a integração simbólica não foi completa, pois no processo analítico o 

corpo animado pela frustração do ego identificado com a concupiscência, as estátuas no 

céu, ainda não desceram para buscar o que há de vil e transformar a sua energia.  

Como o fez Aparecida no Brasil com a opressão escravagista, já na análise não 

atingimos a abertura que as virgens negras podem promover a uma coniunctio inferior58 

                                                 
57 A black statuette of the goddess, ‘slender, tall and upright, naked save for some wisps of garment around 

her limbs’, was venerated as the Virgin in the Church of St Germain-des-Prés until broken up on the orders 

of Abbot Briconnet in 1514. 
58 Uma coniunctio do fogo terrestre ou ctônica, o que amplia a abertura hermenêutica da coniunctio inferior 

como parte necessária da obra, inclusive enquanto sexualidade ctônica, uma maneira de coniunctio inferior 

também à maneira das projectios e argumentatios da intuição extrovertida inferior com seu simbolismo 

ctônico difícil de ser assimilado na calcinatio (Edinger, 1985), seja pela distorção da realidade ou por sua 
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com as mulheres enxeridas, ligada ao simbolismo ctônico das projectios da intuição 

inferior extrovertida que levam à necessária calcinatio da identidade inferior com o amor 

(ou ódio) terrestre pelo objeto. Um paralelo daquela coniunctio inferior da sexualidade59 

das mulheres enxeridas como simbolismo difícil de ser assimilado. 

A coniunctio inferior é a do fogo terrestre ou ctônica, o que amplia a abertura 

hermenêutica da coniunctio inferior como parte necessária da obra, em que a nigredo é 

um paralelo. Uma maneira de coniunctio inferior também é à maneira das projectios e 

argumentatios da intuição extrovertida inferior (Edinger, 1985; Franz, 1999), com seu 

simbolismo ctônico difícil de ser assimilado na calcinatio (Edinger, 1985), seja pela 

distorção da realidade ou por sua pureza arquetípica. É, no entanto, o sofrimento que 

distinguirá o sal ou a cinza (Jung, 1985), o motivo arquetípico da possibilidade de 

transição do fogo terrestre para o fogo transpessoal (Edinger, 1985). 

A assimilação do simbolismo dos aspectos psicológicos da matéria não veio na 

análise de Sulamita, mas sim com o presente estudo, na compreensão do simbolismo da 

matéria presente nas multiplicatios, para as quais os ganchos simbólicos da matéria são 

as virgens negras no simbolismo da vivência do caminho ordinário para se alcançar o 

caminho espiritual, como os objetos para a projeção da intuição inferior (Franz, 1999), 

bem como as relações com os opostos e com o sexo oposto para a consciência do 

quatérnio de casamentos, e a integração da sombra, da anima e do animus (Jung, 2008a). 

Nesse sentido, os projéteis da função intuitiva inferior devem ser recolhidos, não 

pelo descarte do sintoma ou do diagnóstico, mas pelo contágio da formação de um 

contexto de imagens do inconsciente, que também se expressa em atuação no corpo e no 

território, como na mistura das igrejas evangélica e católica por Sulamita. A renovação 

por tais projeções só nos é possível com o trabalho do artífice, pela compreensão 

simbólica de fantasias arquetípicas difíceis de serem assimiladas. 

Em outras palavras, como através da sabedoria Ísis utilizou o antídoto ao veneno 

da serpente para salvar seu filho, podemos utilizar com sabedoria o veneno da matéria, 

que certamente está mais próxima da liberdade dos serviços abertos do que no isolamento 

do manicômio. O nosso antídoto para esse veneno vem justamente dos procedimentos 

alquímicos sobre as multiplicatios ou projectios que as torna valiosas na própria projeção, 

                                                 
pureza arquetípica, mas é o sofrimento que distinguirá o sal ou a cinza (Jung, 1985), o motivo arquetípico 

da possibilidade de transição para do fogo terrestre para o fogo transpessoal (Edinger, 1985). 
59 Como Chevalier e Gheerbrant (1989) já nos alertaram sobre a dificuldade da assimilação do simbolismo 

de Lilith. 
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uma vez que torna o sistema de projeções um verdadeiro paralelo da alma (Edinger, 

1985). 

Esses são os casos em que o Si-mesmo está ativado, e em relação com a 

consciência do sujeito ele se projeta sobre a matéria vil. Foi como se deu na projeção que 

Sulamita chamou como mulheres enxeridas, transformando os alvos da projeção de 

matéria vil em matéria nobre, com o trabalho do artífice que a compreendeu como parte 

do ego de Sulamita e do Si-mesmo ativado. Com uma projeção da autorregulação psíquica 

sobre a matéria, como a própria Sulamita quis estar no meio dos homens (santos) sendo 

conduzida por Aparecida, em um mapa da alma em nível individual, e devolvendo a 

sensualidade à igreja em seu próprio cântico dos cânticos, em um mapa da alma em nível 

coletivo: 

 

A imagem sugere que os efeitos transformadores emanam do Si-mesmo ativado 

em processo de realização consciente. É por certa verdade que todos os eventos, 

por mais comuns, assumem importância quando fazem parte do processo de 

individuação. Do mesmo modo, a multiplicatio nos fornece um indício do modo 

como a psicoterapia pode funcionar. Em certa medida, a consciência de um 

indivíduo que se encontra relacionado com o Si-mesmo parece ser contagiosa e 

tende a multiplicar-se em outras (Edinger, 1985, p. 243).  
 

 Essa multiplicação contagiosa da consciência em contato com o Si-mesmo se 

objetivou no trabalho do analista, que foi conduzido à igreja com Jesus colado em si como 

imagem transferencial, e Sulamita como a mulher que gostaria de estar no meio dos 

homens, dos santos e de Jesus. A transformação do corpo de Sulamita como paralelo para 

as estátuas da Deusa nos permite ver Aparecida – que a fazia correr – ainda mais em 

paralelo com Ísis e Lilith, em suas estátuas  que ressaltam a nudez (Begg, 2006; 

Machado, 2013), com a força sensual das virgens negras. 

A confrontação com a objetividade do símbolo da virgem negra Nossa Senhora 

de Aparecida transformou não apenas a usuária que aqui chamamos por Sulamita, mas 

também o analista, e, por isso, o processo terapêutico, que transformou as relações 

coletivas da igreja em identidade com o sintoma da doença por delírio místico no 

território. Transformou do aprisionamento institucional do sintoma supracitado em 

emancipação pela vivência, compreensão e transformação do símbolo em seu cotidiano e 

do seu discurso religioso (Simões, 2015).  

O que mudou no processo terapêutico com a objetividade do símbolo, nesse 

sentido, foi que, se a Igreja contribuiu para compreender o aspecto de Nossa Senhora em 

Aparecida; o território, como lugar da igreja onde estavam os santos e das quatro igrejas 
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do estado de confusão, passou a ser visto como fonte de imagens simbólicas mais 

comumente descartadas como sintoma da instituição loucura.  

O território perde, assim, habitualmente, o símbolo em identidade com a matéria, 

como revelou a separatio (Edinger, 1985) da frase dita por Sulamita: Já vi eu e você na 

igreja... já tinha visto nós dois lá, olhando os santos... quando o analista propôs 

atendimento na igreja. Uma vez que o fato concreto dessa proposta produziu significado 

vivo, vislumbramos o alvo da opus. [em que] Para que isso aconteça, é preciso extrair o 

espírito, o significado e a libido da matéria - isto é, dos objetos concretos pelos quais 

ansiamos (Edinger, 1985, p. 216).   

Tratou-se de um simbolismo de separatio e, pela imagem antecipatória de 

Sulamita à proposta em menos de uma semana, de um fenômeno de sincronicidade (Jung, 

2005). O significado que conectou o convite à igreja à imaginação de Sulamita foi o de 

mulher que só gosta de ficar no meio dos homens, a crítica que Sulamita fazia a outras 

mulheres que não se envergonhavam do que ela acusava por enxerimento. 

O tom simbólico perdido na inconsciência da imagem de Mãe Igreja devolvido 

por esse paralelo nos fez compreender as projeções no território como a matéria vil, um 

paralelo compreensivo das mulheres enxeridas, pois a terra e a mulher desprezada, como 

a renegada sexualidade extrovertida das virgens negras, são o seu símbolo: esta terra é, 

como já o disseram as parábolas precedentes, a "terra negra" e a "mulher" no abismo 

do pecado e do inferno (Jung, 2011c, p. 326). 

Assim, as virgens negras, na parte de seu simbolismo de sexualidade extrovertida 

que é difícil de ser assimilado, serve de paralelo às mulheres enxeridas, pois simbolizam 

não só a consciência de Sulamita em contato com o Si-mesmo ativado, uma vez que essa 

projeção sobre a matéria vil da sociedade é onde o abraço do inconsciente materno é ainda 

maior. Ao recuperar a sua mãe ctônica pela quebra de seu quatérnio de casamentos, 

Sulamita nos ensina que o aspecto coletivo feminino das profundezas é como o abraço 

material onde o caos da nigredo – como a de Sulamita ao frequentar ao mesmo tempo as 

quatro igrejas no território por anos – frequentemente se perde. Nesse sentido, fica óbvio 

que o incesto não é apenas sensual, pois há essa forma não carnal de realizá-lo, o abraço 

materno no território das relações caóticas na nigredo.  

Para transformar essa matéria vil em matéria nobre, no entanto, é preciso o 

trabalho do artífice. Só ele leva à conquista do aspecto terrível materno que aprisiona o 

paralelo mitológico na nigredo da matéria, a massa confusa onde menos se via os 

símbolos de atuação de Sulamita, uma vez que serviu como a prova maior do sintoma 
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sobre o qual se institui a loucura. É um paralelo para o que simboliza Aparecida na 

conquista de seu aspecto como mãe ctônica identificada na serpente da escravidão. 

Logo, a conquista do aspecto terrível materno seria um paralelo mitológico ao 

aspecto do incesto, cuja tomada de consciência, associado por Edinger (1985) à 

compreensão, ao significado e ao simbolismo da sublimatio, do céu e da separatio, leva 

à quebra do quatérnio de casamentos discutido por Jung (2011b) e à transcendência de 

um fogo terrestre (luxurioso) para um fogo transpessoal (arquetípico) (Edinger, 1985). 

Um paralelo bíblico seria a saída do deserto da Prostituta Terrível montada na besta que 

fere reis e santos nos corações, banhando de sangue sagrado a Babilônia ou a cidade 

mundana: As águas que tu viste, onde a Prostituta está assentada, são os povos, e as 

nações, e as línguas (Apocalipse VI, 15). 

Seria um paralelo emocional à mitologia cristã, tão vívida no Santuário de 

Aparecida, da saída da Babilônia para a Jerusalém Celeste pelo Novo Adão (Pastro, 

2017). No motivo psicológico da anima negra, só a morte do Velho Adão pode levar ao 

Novo Adão (Jung, 2011c). A anima negra, como face sombria da igreja, psicologicamente 

nos permite ver a igreja moribunda, a luna e anima como Lua Nova (Jung, 1985), em que 

essa é a cinza ou o início da clareza das trevas, que aponta a nigredo pela identificação 

do motivo do sofrimento do purgatório ou da calcinatio que permitirá a transição do fogo 

terrestre para o fogo transpessoal, para a rubedo da compreensão arquetípica (Edinger, 

1985; Jung, 1985; Silveira, 2015). Este é o simbolismo prometeico das virgens negras, o 

simbolismo da cor negra devido ao fogo da sabedoria roubado na alusão a Sulamita 

Negra: Eu sou negra, mas eu sou bela, Oh sim filhas de Jerusalem (Begg, 2006, p. 26). Essa 

associação das virgens negras à compreensão arquetípica das religiões também é 

associada a uma influência negra na formação do cristianismo em seu início, incluindo o 

contato com divindades femininas, conforme defendido por Caldeira (2013). 

Para se atingir essa coniunctio do fogo transpessoal, antes, é preciso o calor do 

purgatório que, diferentemente de uma canalização do instinto conforme uma perspectiva 

freudiana, a sublimatio da alquimia para se atingir a coniunctio superior precisa do 

aquecimento da calcinatio. Este aquecimento é operacionalizado, justamente, pela 

realização do desejo na coagulatio, pois, só assim, é possível transcender do fogo 

territorial para o fogo transpessoal pelas frustrações da identidade do ego com o poder e 

o prazer. Esta é a morte do ego contaminado com o abraço materno, para que renasça 

secando as gotículas de inconsciência oriundas da solutio incestuosa (Edinger, 1985). 
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É preciso, portanto, antes da coniunctio superior do fogo transpessoal, ter passado 

pela inferior, pelo estado de identidade com o hierosgamos incestuoso, até absorver a sua 

qualidade e realizar o casamento dentro de si. Só passando pela morte da parte terrível da 

Afrodite pandemia como coniunctio inferior se pode atingir a coniunctio superior da 

Afrodite celeste, em uma coagulatio do fogo transpessoal. Este aspecto destaca que o tipo 

de eros ou amor pelo objeto é o aspecto extrovertido da individuação, uma vez que o 

poder e o prazer acima da verdade e da relação evidenciam o quatérnio de casamentos, a 

saber, a inconsciência do outro pela identidade com a anima ou com o animus (Edinger, 

1985; Franz, 1999; Jung, 2008, 2011b). 

A função oculta da Igreja, assim, seria a de ultrapassagem de seu limiar de 

imagens dogmáticas para descobrir a união de opostos que cada um deve buscar em sua 

jornada: seria a Igreja da universalidade de imagens arquetípicas que une os homens no 

problema da redenção do desejo que deve ser conhecido dentro de si, cuja ostensividade 

oculta o espírito geral na matéria. Em outras palavras, a sombra da igreja, a igreja 

moribunda (Jung, 1985), visa a revelar o que está oculto na Igreja, a jornada de morte no 

território além de seu limiar, onde a calcinatio revelará, por uma mortificatio dolorosa e 

uma separatio, as formas arquetípicas ocultas pela solutio dos laços libidinosos invisíveis 

(Campbell, 1949), demonstrando que os fatos pétreos do mundo produzem significado 

vivo (Edinger, 1985, p. 216). 

 

3.7. O fogo transpessoal como sabedoria prometeica das virgens negras na padroeira 

brasileira 

 

Cleusa Caldeira (2013) defende a hipótese do sincretismo religioso através de Hagar, 

a egípcia que teria disseminado a tradição católica entre influências árabes e africanas. Begg 

(2006) associa Hagar a Lilith, bem como tantas outras virgens negras são associadas à 

poderosa Ísis, como já anunciado por Apuleio (1967). Vale ressaltar que essa hipótese de 

Caldeira (2013) trata, na verdade, da tese defendida por uma mulher de que o erotismo foi 

excluído da Bíblia para afastar a influência das divindades femininas da religião católica 

patriarcal, que tem na imagem de Deus somente o caráter masculino. O próprio estudo de 

Cavalcanti (2005) asseverou que o feminismo em o Cântico dos Cânticos teria que ser 

elucidado por uma mulher. 

A amplificação das virgens negras nos levou à Lilith, às prostitutas  e ao seu caráter 

sagrado, à passagem do sintoma ao símbolo, à união do aspecto das mulheres enxeridas e do 
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aspecto materno em Aparecida, à união do céu e do inferno, do ctônico com o sagrado, da 

psique com a matéria, enfim, à morte pelo erotismo das virgens negras como portadora da 

sabedoria iniciática que frustra o ego contaminado pelo incesto, à arca e à prostituta virgem 

que revelam o baixo nível de individuação nas relações com os objetos, e, finalmente, à 

exaltação dos sentidos e da possibilidade de uma sexualidade sagrada em o Cântico dos 

Cânticos, justamente pela elevação da relação com o objeto.  

Enfim, como fundamento da possibilidade da exogamia pelo tabu do incesto, a libido 

endogâmica psiquificada leva à frustração das identidades de poder e prazer com o objeto, o 

necessário regicídio, a morte do Sol, do herói ou do ego, para que finalmente ele possa se unir 

em um nível erótico elevado com a divindade, com o princípio feminino ou masculino 

superior que, encontrado em si, poderá ser buscado no objeto em tal nível. O aspecto terrível 

das virgens negras vem punir as relações sintomáticas com os objetos, de modo a ressaltar o 

aspecto extrovertido da individuação pelo caráter relacional do símbolo. 

Trata-se da Lilith rechaçada como hipótese do incesto e da androginia com Adão, do 

qual se diferencia, conforme a Rébis dos alquimistas, o albedo de Eva ou das Virgens Marias. 

Sua animação ou vida vem, no entanto, da matéria, como o deserto que salva com sua boca 

a Maria que ganhou asas para fugir do rio lançado pela boca do dragão. É do barro, da 

escuridão das virgens negras, da Maria com Asas no deserto que se constitui a vida do 

Andrógino primordial.  

Tratar-se-ia de integrar a Lilith excluída da clareza desse mito ocidental, observando 

o detalhe de sua disputa entre os irmãos Caim e Abel (Chevalier & Gheerbrant, 1989) que 

configuraria a disputa incestuosa pela obscura mãe devoradora de recém-nascidos, condenada 

por Deus a perder seus filhos recém-nascidos e, por isso mesmo, ganhando o poder através 

dos anjos de seduzir tais crianças.  

Tratar-se-ia, então, do reclamado aspecto espiritual do incesto a que alude Jung (1985, 

2011b), de modo que o simbolismo da Mater Ecclesia(e) deste trabalho seja, na verdade, 

como um paralelo para a igreja moribunda, que revela que o incesto não é apenas sensual no 

sentido concreto, mas é como o abraço materno da matéria que oculta os significados pétreos 

da vida no sintoma. Ele aponta, justamente, para a necessidade da jornada além do limiar do 

incesto barrado pelo hierosgamos incestuoso entre Cristo e a Igreja (Jung, 2011b), para que 

cada um se descubra como herói na jornada interior que o poderá conduzir a uma união de 

opostos na jornada exterior, justamente pelo resgate do símbolo na fantasia perdida na 

identidade com os objetos e acontecimentos materiais. 
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Buscamos conduzir a amplificação do processo transferencial de Sulamita com suas 

imagens das mulheres enxeridas e da Nossa Senhora, ambas presentes na virgem negra Nossa 

Senhora de Aparecida, bem como de Jesus como salvador, filho e amante, nas respectivas 

relações com as igrejas de ferro puro e igrejas do território, católicas e evangélicas.  

Foram imagens de um contexto inconsciente que, em uma cosmovisão, podem ser 

unidas, todas elas, pelo motivo da virgem negra Nossa Senhora de Aparecida. Com tal poder 

de união, que a associa inclusive aos orixás de terreiro no sincretismo religioso brasileiro, 

Aparecida se aproxima, inclusive, do poder de síntese das divindades femininas em Ísis, 

poder tão bem destacado por Apuleio (1967), e do reclame do resgate das divindades 

femininas no cristianismo em Caldeira (2013). 

O motivo da sexualidade de Sulamita foi diretamente transposto para a igreja do 

território através de seu aspecto numinoso sombrio, a igreja moribunda. Esta foi a ponte 

simbólica (Silveira, 2006) do serviço aberto para o território, mas a participação mística 

(Jung, 1991a) e a carência de reflexão sobre a imagem que animou esse processo, a saber, a 

imagem de mulheres enxeridas que só gosta de ficar no meio dos homens, estariam ligados 

ao novo abandono de Sulamita em relação à igreja compensado com seu diálogo direto com 

Jesus e a visão de Deus no céu vestido com a hóstia, as estátuas azuis e a porta para passar 

(Simões, 2015). 

A amplificação das estátuas com as prostitutas sagradas nos levam ao paralelo da 

trilha tenebrosa de Perséfone (que foi raptada pelo deus infernal) (Jung, 2008, p. 298), 

caminho que conduz às ânsias de amor de Afrodite, que segundo nosso estudo é procedente 

das virgens negras do oriente (Brandão, 1986), sendo o análogo “inferior” das altas 

iniciações eleusinas (Jung, 2008, p. 298), pois este é o mistério que é “a porta do céu” (Jung, 

2008a, pp. 288-299) para as pessoas comuns. Lá é a casa de Deus, onde somente Deus habita, 

destinada aos puros de coração, os homens espirituais.  

O caráter erótico desse caminho para os mistérios superiores tem por finalidade 

lembrar o homem da sua existência ordinária, que precisa ser realizada pelas pessoas comuns 

para que realizem a sua estrada espiritual (Jung, 2008a). Esse é o paralelo das iniciações pela 

sexualidade das virgens negras, paralelos para as estátuas azuis, para passar a porta do céu e 

habitar a casa de Deus, ou seja, viver a existência ordinária para se alcançar os mistérios do 

caminho espiritual. 

Nesse sentido, seriam as estátuas simbolizadas a complementaridade da imagem da 

hóstia como Cristo, a roupa de Deus que se encarna na consciência do homem. As estátuas 

são análogas à anima, que em seu aspecto de anima negra aponta um aspecto compensatório 
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da Igreja, a Lua Nova, a igreja de ferro puro, a igreja moribunda, representando o território 

em que está inserida em suas contradições que ameaçam o ego imaturo como sintoma, bem 

como o próprio mundo onde deve se dar as relações e atividades imperfeitas como caminho 

obrigatório para a senda simbólica ou espiritual dos homens comuns: 

 

Quando eu visitava o antigo pagode de Turukalulumdram (Índia Meridional), 

um pandit da localidade me explicou que os antigos templos eram 

propositalmente recobertos, no exterior, de cima abaixo, com representações 

obscenas, para recordar à gente comum do povo a sua sexualidade. Dizia-me 

ele que o espírito é um grande perigo, porque Yama (o deus dos mortos) viria 

logo buscar esta gente (isto é, os imperfecti [imperfeitos]), caso eles entrassem 

diretamente na senda espiritual. As figuras eróticas estão aí para lembrar a tais 

pessoas o seu dharma (lei), que lhes impõe a realização de sua existência 

ordinária. Somente quando tiverem realizado o seu dharma é que poderão 

alcançar a senda espiritual. As obscenidades devem despertar o desejo erótico 

dos visitadores do templo, para que não se esqueçam de seu dharma. Do 

contrário, não o realizariam. Somente aquele que se tornou capaz, mediante o 

seu carma (destino contraído por suas obras anteriores), e destinado à 

espiritualização, pode passar sem risco, desatento a tal advertência, pois ela não 

tem sentido para ele. E é também por este motivo que na entrada do templo se 

encontram as duas "sedutoras" que devem provocar as pessoas comuns a realizar 

seu dharma, pois somente desta maneira podem alcançar um desenvolvimento 

espiritual superior. Como o templo representa, disse-me ele, o mundo inteiro, 

acham-se representadas ali todas as atividades humanas; como as pessoas pensam 

sempre na sua sexualidade, a maior parte das imagens do templo são também de 

natureza erótica. Por isto é que o lingam (falo) se acha na cripta de Adyton 

(Santíssimo), no garbha grha (casa do útero). Este pandit era um tântrico 

(escolástico; tantra = livro) (Jung, 2008a, pp. 298-299). 

 

Deus tornou o sagrado material através de Jesus, o mistério da subida e da descida 

dos alquimistas ensina que algo inferior sobe, aprende os dons de Deus com o Pai e o Filho, 

desce como pessoa ou objeto e anima a matéria prima dos objetos. O aspecto extrovertido da 

individuação, portanto, ensina-nos a resgatar os valores que desprezamos nos outros, 

transformando-os do fogo da coniunctio inferior inconsciente em fogo transpessoal da 

coniunctio superior e consciente, o aspecto espiritual do incesto. Foi assim que a simbólica 

de Aparecida como objeto, como estátua, ensinou-nos a elevar nossas relações com a 

matéria, com o que está em nível de objeto, com o aspecto extrovertido da individuação. 

Isso se mostra concretamente pelas associações simbólicas entre os santos católicos e os 

orixás. Seu mito de superação da escravidão pela liberdade da serpente, que a torna um 

símbolo de individuação nacional, uma imagem do Si-mesmo como sapientia dei ao lado 

de Cristo, o logos (Jung, 2011c), é justamente sua propriedade psicológica de cinza branca 

que permite as associações paradoxais. 

Há aí uma androginia primordial entre estátua e hóstia, porquanto a sapientia e o 

logos representam de fato uma unidade, pois ambos apresentam um aspecto criador da 

divindade (Jung, 2011c, p. 247). Isto nos lembra que Adão é um Anthropos, e que se Cristo 
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é o Novo Adão, falta-lhe a Lilith, talvez o aspecto moribundo da igreja em seu hierosgamos 

incestuoso. Isto lembra-nos a discussão de Begg (2006) e Cavalcanti (2005) sobre a relação 

do culto às virgens negras como uma possibilidade de simbolização de Madalena como uma 

Maria esposa de Cristo, integrando uma imagem do inconsciente ligada ao incesto, assim 

como a Cruz é uma Maria sombria que agradece à Maria mãe pelo sangue nobre do seu filho 

(Jung, 1985).  

Se a estátua de Aparecida possui identidade com aquela substância da fênix dos 

alquimistas de complementação da obra de Cristo pela subida seguida de uma descida (Jung, 

1985) que libertaria o caminho que aponta o sofrimento necessário da calcinatio para alcançar 

a visão transpessoal (Edinger, 1985), não sabemos. No entanto, que ela apontou a calcinatio 

pela escravidão do povo negro e alcançou a visão transpessoal do sincretismo no Brasil, é 

inegável. Nesse ponto, além da visão dos alquimistas, as estátuas azuis de Sulamita são uma 

amplificação natural de Aparecida como estátua, Si-mesmo feminino, o Mistério da 

Encarnação e a alma. 

A hóstia, como o Sol, o herói e o Cristo, surgem nesse caso como paralelos para o 

ego. A estátua, no enigma da subida e da descida, como relacionamos com Aparecida, 

compõe ao lado da hóstia uma cosmovisão de recuperação da Lua, da musa e da alma, a 

anima negra, a androginia primordial da individuação que há entre a alma – seja por sua 

relação com a verdade como em seu aspecto de animus, seja em seu aspecto de relação, como 

em seu aspecto de anima (Franz, 1999) – e a matéria através do ego. Assim, a jornada do 

herói seria, no final das contas, conduzida por sua alma, que assume diferentes imagens da 

anima mundi, a alma apaixonada pelo mundo. 

Se as estátuas são a alma e seu paralelo com o aspecto vil de fogo terrestre das relações 

das virgens negras nos foi elucidativo, estaria aí uma compensação do Si-mesmo ativado ao 

pré-conceito egóico de Sulamita com as enxeridas ou consigo mesma. Daí o homem que 

governa assumir a força sobre seu corpo até que ela recuperasse o sentido de morte e 

renascimento do seu ego, regulado por Jesus, que assumiu no analista a forma de artífice, 

inspirado por Aparecida.  

Além desses argumentos que compõem o processo transferencial em seu caráter 

arquetípico e não meramente pessoal como aspecto fundamental desse caso clínico de base 

junguiana em um serviço aberto de caráter territorial – nos importa, em termos de caminho 

de desenvolvimento espiritual do homem comum – que Cavalcanti (2005) assevera que 

Sulamita Negra defende um valor a ser recuperado do matriarcado e lamenta a discriminação 

de seus irmãos contra a mulher que não é mais virgem.  
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A associação de Begg (2006) e Cavalcanti (2005) de Sulamita Negra com o culto às 

virgens negras, assim, problematiza a posição da virgindade física e se aproxima daquela 

concepção de Neumann (1968, p. 108): Aqui, a virgindade significa – como geralmente no 

mundo antigo – não pertencer a nenhum homem específico, quer dizer, é essencialmente 

sagrada, não como pureza física, mas como abertura psíquica a Deus. É o que defende 

Caldeira (2013, p. 1206), de que a mulher seja tão capaz de teofania quanto o homem: 

 

Segundo a tradição, Hagar foi expulsa da casa de Abraão, com seu filho Ismael, e, 

diante da incerteza de seu futuro, encontra-se com Deus. Esse encontro é uma 

experiência religiosa chamada teofania, que era considerada uma experiência 

exclusivamente masculina. “Deus age na epifania, Deus fala na teofania’, sendo 

então a teofania uma experiência exclusivamente masculina e a epifania feminina”. 

Um fato importante nesse relato é que Hagar é a única mulher na Bíblia que fala 

diretamente com a divindade (Gn 16.13-14; 21.17-18). Não apenas isso, ela é a 

única mulher na Bíblia que dá um nome à divindade que resgatou a ela e a seu 

filho, El’Ro’i, o deus que vê. Essa narrativa é o testemunho de que Hagar era uma 

mulher dotada de grande poder espiritual. 

 

Assim, a imagem da igreja negra que concebe a dissolução das esferas em 

oposição e da quaternidade em uma trindade ativa e que se coagula em Aparecida, cujo 

mistério é o mesmo de seu santuário, ou seja, um locus de hierofanias (Berto, 2012), o 

não pertencimento a nenhum homem, como conta sua história (Alvarez, 2017), mas como 

esposa de Deus e aberta para seus sinais sagrados, segundo percebemos, aproxima o 

simbolismo do Santuário de Aparecida ou do seu símbolo como Igreja desse aspecto 

feminino a que estamos nos referindo: a virgem e a Igreja se aproximariam da ideia de 

anima para Jung (1985). A Igreja, especificamente, é mãe e ao mesmo tempo esposa, e, 

portanto, ela nos remete ao problema do incesto (Jung, 1985, 2011b) e se aproxima da 

função da Igreja como alma, a virgem que é esposa de Deus e não pertence a homem 

nenhum. Sobre essa complexidade da função de anima, Jung (1985, p. 83) nos 

exemplifica ao falar da moça do mestre Eckhart: 

 

Uma moça vai a um convento de predicantes (dominicanos) e pede que chamem 

mestre Eckhart. O porteiro disse: Da parte de quem devo dizer-lhe?' Ela disse: ‘Não 

sei’. E ele disse: ‘Como não sabeis quem sois?’ Ela disse: ‘Porque eu não sou nem 

moça nem mulher nem homem nem mulher casada nem viúva nem virgem nem 

senhor nem criada nem escrava'. O porteiro foi ao mestre Eckhart. ‘Vinde ver uma 

das criaturas mais admiráveis que jamais escutei, e deixai-me ir convosco e peço-

vos que vades e pergunteis: ‘Quem me mandou chamar?' Ele fez assim. Ela disse 

a ele o mesmo que havia dito ao porteiro. Ele disse: ‘Cara filha, tua fala é verdadeira 

e ajuizada: conta-me isso assim como entendes. Ela disse: ‘Se eu fosse uma moça, 

estaria eu ainda na minha primeira inocência; se então eu fosse uma mulher, estaria 

eu dando à luz incessantemente à palavra divina em minha alma; se então eu fosse 

um homem, teria eu uma forte resistência contra todas as misérias da vida; se então 

eu fosse uma mulher casada, guardaria a fidelidade a meu querido e único marido; 

se então eu fosse uma viúva, teria eu um pensar constante em meu único amor; se 

então eu fosse uma virgem, estaria eu em um serviço nobre; se então eu fosse uma 
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criada, teria eu uma submissão humilde a Deus e a toda criatura; e se então eu fosse 

um servo, estaria eu em trabalhos pesados e serviria a meu senhor com toda minha 

vontade, sem contradizer. De tudo isso não sou nenhuma coisa, e sou uma coisa e 

outra coisa, e vou vivendo assim'. O mestre saiu e disse a seus discípulos: "Eu ouvi 

a mais pura de todas as pessoas que jamais olhei, segundo me parece". Este 

exemplo é chamado de moça do mestre Eckhart”. 

 

Aparecida, no entanto, em sua amplificação das virgens negras complementa a 

Virgem Maria, pois, em seu simbolismo ela atende à complexidade de esposa, mãe e irmã, 

que nos ajudou a compreender o drama de Sulamita com as mulheres enxeridas. Assim, de 

fato, Aparecida aproxima-se mais do símbolo da igreja moribunda no sentido de Mater 

Ecclesia(e) que conferimos ao abraço materno da matéria, que convida a todos a descobrir o 

Cristo interior como o herói do modelo das jornadas além do limiar do incesto de cada sujeito.  

Seria Aparecida o Espírito feminino da quaternidade na alma do ego dilacerado para 

que ele busque a quintessência, e não apenas no ego como ocorreu em Cristo e ocorre quando 

dos dramas que chamamos por psicose? É o que nos lembra a estátua animada, a alma 

enamorada da matéria que criou o mundo (Jung, 2008a), que vem nos lembrar da jornada de 

sofrimento da libertação do seu filho, o ego, através de Deus, superando a identidade com o 

poder e o prazer na relação com o objeto. Nesse caminho além do limiar para a realização da 

união de opostos na mortificatio do ego ou fase mínima do ego, há a exigência de um cuidado 

parecido ao advertido pelo Livro Tibetano dos Mortos: veja, vivencie o que tem que 

vivenciar, mas não se identifique (Evans-Wentz, 1994).  

A Maria que é a virgem negra Aparecida é, com Jesus, por incluir a sexualidade no 

incesto biológico em paralelo ao espiritual, labiríntica como Ísis em sua relação com Hórus. 

O resgate do símbolo de sua estátua registrado pela destruição de um Exu colocou, ao lado 

de Jesus Cristo, Aparecida como simbolismo negro do fogo prometéico da compreensão 

arquetípica das relações concretas e das religiões, consolidando uma identidade nacional 

passível de compreensão transpessoal pelo início de uma separação cultural de Portugal. O 

fogo arquetípico de Aparecida não veio nem virá sem sofrimento, pois ela mesma é 

simbolismo de calcinatio, por se aproximar do nome de Deus, como já anunciaram Lilith e 

Hagar em suas histórias. Assim, para nós, brasileiros, miscigenados entre tupiniquins, negros 

e os brancos europeus, ela forma uma imagem de andrógino primordial com Jesus, pois é o 

aspecto feminino que pode renovar todo o cosmo mitológico nacional com o seu fogo 

transpessoal, também presente no sincretismo religioso. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pessoas atendidas no Engenho de Dentro por Silveira (2015) podem 

exemplificar o aspecto clínico do princípio de Hórus ao levarmos em consideração o 

acompanhamento do processo intrapsíquico da psicose pelas atividades expressivas 

(Silveira, 2006, 2015). Tal aspecto continua a enredar, na jornada do herói, a organização 

dos fragmentos do material de imagens do inconsciente exibido não apenas nas atividades 

expressivas, mas também pelo método de atravessar a experiência em busca de renovação 

da realeza e do reino, como nos mostrou Perry (1974) 

Em coerência com esse apontamento, tal aspecto parece se destacar nos serviços 

abertos no avanço nos modos de expressão dessa experiência, por exemplo, pela clínica 

em movimento na cidade (Melo, 2009). Outro exemplo é o método de conscientização 

das palavras (Melo, 2010), destacado na experiência de José Basto, bem como a emoção 

de lidar, de Luis Carlos (Mello, 2014; Melo, 2001). Em ambos os casos, tratam-se de 

transformações nas ferramentas de expressão pela própria experiência dos usuários 

cuidados na Casa das Palmeiras.  

Para se obter pontes de um cuidado pelo serviço aberto com base na clínica 

junguiana para o resgate do poder de contratualidade na sociedade (Melo, 2001, 2007; 

Silveira, 2006), tais ferramentas devem servir para expressar as experiências com as 

imagens do inconsciente. Nesse sentido, essas ferramentas servem para a identificação 

dos opostos em conflito no caos da experiência com a psicose, que costuma ativar os 

motivos de morte e renascimento da jornada do herói.  

Esse caos como aspecto de mortificatio da jornada do herói enreda motivos da 

psique profunda, que se manifestam ao modo de invasões, e, por isso, concluímos que as 

principais ferramentas da clínica de base junguiana em serviços abertos servem não só à 

expressão da transferência arquetípica, mas às diferentes pontes de expressão da 

finalidade da união de opostos no mundo (Silveira, 2006; Jung, 2011b).  

O estado psíquico do processo transferencial de Sulamita ensejou o simbolismo 

incestuoso implicado na projeção, ainda indistinto entre bem e mal, tanto em expressões 

espirituais quanto relacionais. Ou seja, o simbolismo do estado psíquico de Sulamita 

como espiritualização do incesto psiquificado e a baixa concupiscência como estado de 

identidade com essas imagens psiquificadas projetadas encontrou no simbolismo do 

hierosgamos incestuoso da relação entre Cristo e a Igreja um mito profundamente 

inconsciente. Dessa maneira, a sincronicidade do estado psíquico de Sulamita com o 
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mundo externo contribuiu para a compreensão do simbolismo do território/igreja.  Em 

âmbito coletivo, esse hierosgamos incestuoso aponta um limite psicológico encarnado 

pelo Espírito de nossa época, que ainda jaz inconsciente do próprio feminino sombrio, 

inconsciente da apresentação dupla da divindade feminina, da maternidade e da 

sexualidade. A sua integração com a Deusa como princípio receptivo, no entanto, contém 

em si o ativo, pois há a relação intrínseca entre sapientia dei, a sabedoria da virgem negra 

que se queima com o fogo prometeico do Logos, e o modo como a conjunção da Lua 

Nova (virgem negra) com o Sol (Cristo) evidencia o fogo transpessoal da matéria vil que 

está no céu (Jung, 1985). É o que podemos notar também na nigredo que, como solutio 

incestuosa, é o início da obra, mas, como sapientia dei, desperta a inquietação ativamente, 

aquilo que provoca o movimento que leva a baixa concupiscência ao caminho de 

sofrimento para que se alcance a senda espiritual (Jung, 2008a, 2011c). 

Desse modo, a igreja moribunda aponta uma dimensão mais espiritualizada em 

uma rede inundada por laços libidinosos incestuosos invisíveis (Campbell, 1949; Jung, 

2011b), tendo a Igreja como símbolo de hierosgamos incestuoso na realização da opus 

lunae (Jung, 1985) de uma coletividade que reconhece em seu símbolo lunar o 

acolhimento das aflições das mortificatios sem sentido para aqueles que se mantém no 

lastro do limite psíquico de seus dogmas e tabus. O simbolismo de solutio (Edinger, 1985) 

que ela aponta, no entanto, leva-nos à superação dela própria enquanto limite, na medida 

em que evidencia seu próprio filho como aquele que destruiria sua inimiga das sombras, 

a serpente, o que implicaria em seu próprio sacrifício para a libertação da humanidade do 

seu domínio. 

A teofania na experiência de Sulamita com Aparecida nos diz que o mal que veio 

com ela, em que temos como uma das imagens a serpente da escravidão em identidade 

com a Maria Conquistadora, condizia não só com a projeção nas mulheres enxeridas, mas 

com a atitude incestuosa da identidade do mal psiquificado nos colonizadores projetados 

como demônios na cultura dos povos nativos e escravizados, que estavam em estado de 

consagração da natureza. O que, certamente, constituía em forte gancho para tais 

projeções, se considerarmos a complexidade das antinomias entre o bem e o mal 

integrados nos rituais e simbolismos dessas tradições como, por exemplo, as de origem 

iorubá (Fernandes, 2017). A recuperação do caminho do simbolismo ctônico e da baixa 

concupiscência como o sistema de relações que formam o caminho do homem comum 

para a senda espiritual (Jung, 2008a) nos serve na medida em que o aspecto extrovertido 

da individuação se dá no tipo de relação que se estabelece com os objetos. 
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Nesse ponto, Aparecida nos mostrou as profundezas da transformação dessas 

relações de demonização do feminino em sua sexualidade e na colonização pelas 

associações simbólicas, que guardam a comunhão de motivos psicológicos entre orixás e 

santos, o que implica em recolhermos as projeções do mal na cultura estranha para que 

reconheçamos nossos próprios demônios na nossa própria cultura. Destruindo a serpente, 

Aparecida nos mostrou que as profundezas além do limite do incesto nos mostram o 

verdadeiro sentido do hierosgamos incestuoso, o casamento com os fundamentos mais 

inconscientes e opostos à nossa personalidade, o que implica se queimar com o fogo, 

alcançando o simbolismo prometeico. 

A amplificação do caso clínico de Sulamita cumpriu o objetivo do nosso trabalho 

de apresentar alguns aspectos clínicos de base junguiana em serviços abertos que se 

destacaram, dentre eles, por exemplo, na união que as pontes da transferência arquetípica 

ensejam para a vida em sociedade (Silveira, 2006). Essas pontes foram aqui apresentadas 

por nós pelos destaques às atitudes introvertidas e extrovertidas das individuações nas 

relações com os objetos (Edinger, 1985; Jung, 1991a), considerando as fantasias e as 

relações que configuram as imagens de integração da sombra, do animus e da anima 

(Jung, 2008a). 

No presente trabalho, um segundo aspecto da clínica de base junguiana em serviço 

aberto que se destacou com essa ponte para a sociedade foi uma situação especial já 

prevista por Jung (2005) sobre a sincronicidade, em que, além da simultaneidade do 

estado subjetivo com um evento externo servir para a compreensão do estado subjetivo, 

há a situação especial das sincronicidades em que o estado subjetivo ilumina a 

compreensão do evento externo: 

 

A sincronicidade, portanto, significa, em primeiro lugar, a simultaneidade de um 

estado psíquico com um ou vários acontecimentos que aparecem como paralelos 

significativos de um estado subjetivo momentâneo e, em certas circunstâncias, 

também vice-versa. 

 

O evento externo foi uma amplificação espontânea que se deu com a proposta de 

utilização da igreja para um atendimento, constituindo não em uma clínica em 

movimento, mas na utilização da ponte da clínica junguiana em serviço aberto no contato 

com o atendimento no território, que caracteriza o CAPS como serviço territorial 

inspirado na desinstitucionalização. Dessa maneira, esse segundo aspecto que podemos 

compreender pelo caso em questão foi que o território se relacionou com a amplificação 
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como fonte material, primeiramente, de vivência relacional com o símbolo e, em segundo 

lugar, como paralelo simbólico para a experiência visionária de Sulamita.  

O aprofundamento na compreensão do estado subjetivo inconsciente que animou 

a transferência e a contratransferência em questão, a saber, o problema da imagem amante 

de Jesus e da figura Sulamita Negra da usuária do estudo, nos permitiu alcançar o sentido 

sombrio do simbolismo da Igreja como Lua Nova e igreja moribunda (Jung, 1985) do 

evento externo de atendimento na igreja do território. 

Nesse sentido, esse aspecto psicológico da matéria na igreja e no território, que 

conduziu à animação do processo transferencial na relação psicoterapêutica como 

hierosgamos de Jesus e Sulamita, diz da dificuldade da integração da função sensação 

como função simbólica, pois o seu simbolismo de coagulatio está ligado a própria 

identidade do ego contaminado com as concupiscências do poder e do sexo (Edinger, 

1985). 

Se ampliarmos o destaque da vivência relacional com o símbolo no território, bem 

como a utilização das sincronicidades em seus paralelos à compreensão de estados 

subjetivos e de eventos concretos, terão elementos para pensar não apenas contribuições 

da clínica junguiana em serviços abertos para os serviços territoriais, mas a própria clínica 

junguiana que pode ocorrer na cidade. 

Pensando esta última possibilidade como um terceiro aspecto que pode se destacar 

com o caso em questão, com o simbolismo do presente trabalho, temos que, além da 

fronteira do incesto, os laços invisíveis libidinosos nos convidam à jornada do 

enfrentamento de monstros, melusinas e heróis, uma Deusa, um Deus, pai e mãe. Em uma 

jornada rumo ao desconhecido de si mesmo, ao casamento consigo próprio. Para a 

realização dessa jornada interior, basta compararmos nossas vivências como se mitos 

vivos fossem, como um mergulho involuntário do exterior ao interior que só a 

comparação com mitos vividos e não vividos nos poderá engajar com a compreensão de 

nossas experiências, sem identificarmo-nos com nenhuma delas. Assim, quem sabe, 

torna-se possível uma integração entre a jornada interior e a exterior (Campbell, 2006), 

como nos sugere Jung (1985) com a ideia de peregrinatio mystica. 

Esse caminho pode ser expresso pela lembrança da vida ordinária para o homem 

comum, que aqui pomos como paralelo  ao estado subjetivo de identidade com o olhar 

psicológico da Igreja como Grande Mãe, presente no abraço materno da matéria: esta 

terra é, como já o disseram as parábolas precedentes, a "terra negra" e a "mulher" no 

abismo do pecado e do inferno (Jung, 2011c, p. 326).  
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O resgate desse aspecto simbólico da matéria, no caso em questão, apontou para 

a própria transformação relacional do analista com o seu trabalho, animado pelo 

simbolismo amplo de Aparecida, qual seja, um quarto aspecto da clínica junguiana que 

se destacou no caso. Isto pode ser melhor compreendido, notadamente, com aquelas 

transformações sociais apontadas pela ideação política [que] é uma das formas 

predominantes de mito, em nosso tempo60 (Perry, 1974, p. 114, tradução nossa). Perry 

(1974) destaca que as pessoas que sofrem por psicose, se observarmos a profundidade 

psíquica de suas séries de imagens, evidenciam uma sensibilidade a esse problema 

político no nível da preocupação arquetípica. E, dessa forma: Uma vez que o episódio 

esquizofrênico revela essa imagem ao ar livre, encontramos uma predominância de 

expressões políticas em relação à reforma social61 (Perry, 1974, p. 114, tradução nossa). 

Essa participação mística que implicou em relação entre amplificação e território 

permitiu melhor compreensão do estado subjetivo de Sulamita, uma vez que amplificou 

os fragmentos de linguagem simbólica que compõem a série de imagens de Sulamita 

registradas em prontuário e diário de campo, apontando tanto uma compensação à sua 

própria personalidade cindida e projetada nas mulheres enxeridas quanto a relação entre 

epifania e teofania (Caldeira, 2013), presentes, de maneira não excludente, mas 

integrativa, na própria Sulamita a experimentar em sua visão, audição, compreensão e em 

seu corpo, o simbolismo da Deusa: como as estátuas nuas das virgens negras em Lilith, 

Cibele e Ísis já apontadas por Begg (2006) como parte importante do cristianismo 

primitivo. Trata-se de acúmulo de material empírico para o que disse Perry (1953), de 

que a beleza desse simbolismo de imagens arquetípicas como as do Si-mesmo feminino, 

como no caso da imagem arquetípica de Aparecida, manifesta o fato de que: A beleza 

dessas entidades simbolizadas é que elas não são apenas pensadas, mas são 

experimentadas62 (Perry, 1953, pp. 6-7, tradução nossa). 

Esta demonstração do simbolismo da Deusa na vida concreta aponta não só uma 

experimentação individual das entidades arquetípicas, mas aquela sensibilidade dos mitos 

às compensações políticas da experiência esquizoide (Perry, 1974). No caso de Sulamita 

com Aparecida, essa compensação passa da renovação da realeza a um simbolismo de 

renovação do reino, como paralelo para a passagem da revolução urbana à revolução 

                                                 
60 political ideation to be one of the prevalent forms of myth in our time. 
61 Since the schizophrenic episode reveals this imagery in the open, we find there a predominance of 

political expressions concerning social reform. 
62 The beauty of these symbolized entities is that they are not just thought up but are experienced. 



147 

 

democrática (Perry, 1974), na maneira de uma passagem da trindade da espiritualidade 

celestina para a quaternidade de uma expressão ctônica da Deusa (Silveira, 2006, 2015), 

que terminou por transformar parte do trabalho do analista com o simbolismo da matéria 

e, também, com uma transformação pela aproximação de uma hermenêutica para a 

cosmovisão implicada com as imagens do processo transferencial em questão.  

Por isso, a compensação política da experiência de Sulamita com Aparecida se 

trata de uma experiência individual, mas cuja compensação arquetípica universal, como 

virgem negra, diz respeito também a uma cosmovisão de uma imagem arquetípica de 

civilização em transição própria do Brasil. 

Diante disso, o objetivo específico de contribuição de um aspecto clínico próprio 

da Psicologia Analítica para o serviço territorial se deu em sua manifestação no território 

também no sentido desse quarto aspecto destacado, que aqui distinguimos com o fato de 

que a confrontação com a objetividade do símbolo de Aparecida em sua série de imagens 

do processo transferencial transformou não apenas a usuária na sua integração do 

sentimento de maternidade com Nossa Senhora, mas também o analista. Essa 

transformação no analista se manifestou em todo o processo terapêutico, que saiu do 

ambulatório do serviço territorial para incluir as relações dela com as coletividades da 

família e da igreja no território da zona rural onde ela vivia, a integrar a experiência 

mística de Sulamita não mais como sintoma de uma doença mental, mas como 

possibilidade de construção de laços pela relação com o símbolo e pelo aumento do seu 

poder de contratualidade (Simões, 2015).  

Compreendemos, assim, que a face oculta da dupla apresentação da Deusa ou da 

sapientia dei, no que diz respeito à baixa concupiscência, nos mostrou pela transformação 

do processo de trabalho do próprio analista a inconsciência do aspecto extrovertido da 

individuação, ou seja, do aspecto relacional do símbolo, no caso, o simbolismo da 

coagulatio ou ligado à terra. A mudança na cosmovisão, assim, ficou ligada à mudança 

de trabalho que passou a enxergar o simbolismo da vivência no território.  

Trata-se de uma coagulatio simbólica ainda contaminada pelo simbolismo da 

solutio incestuosa vigente, cujo símbolo mais ostensivo na cultura judaico-cristã é a Igreja 

como hierosgamos incestuoso, uma vez que implica em uma visão prometeica de 

recolhimento da projeção pela comparação no sincretismo religioso, em uma 

compensação política à demonização da cultura estranha. 

Esse quarto aspecto é uma contribuição, portanto, própria da atuação do símbolo 

que transformou o analista e seu processo de cuidado: em que se deve observar a 
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utilização do símbolo nas sincronicidades como maneira de examinar eventos externos, 

seja em âmbito de uma atuação inconsciente, seja em termos de compensação histórico-

cultural como em Aparecida para superação das barreiras entre credos, observando a sua 

promoção da associação simbólica no sincretismo religioso no Brasil. 

Esse foi, portanto, um aspecto crucial de contribuição da clínica de base junguiana 

em serviços abertos para os serviços territoriais baseados na desinstitucionalização, haja 

vista a necessidade de destruição da instituição da loucura como instituição a ser negada. 

Dessa maneira, tal destruição institucional utilizaria seus próprios recursos diagnósticos 

redutivo-causais para, em seguida, emancipá-los pela transformação social que o contato 

com tais experiências e sua compreensão simbólica podem implicar. No entanto, em 

termos de uma metodologia que contemple especificamente essa contribuição da clínica 

junguiana para a SMC que se baseia no novo objeto da instituição inventada cuja base é 

o chamado estado de não equilíbrio (Rotelli, 1990, p. 91), teríamos que investigar a 

possibilidade de ressonâncias entre conceitos dentro de um dos sistemas de pensamento 

que compõem a interdisciplinaridade da Saúde Coletiva, o que deve ser problema para 

outra pesquisa. 

Dessa maneira, o convite à viagem da experiência psicótica, negada enquanto 

nosografia, mas sustentada por apontar aquilo a que visa pôr em crise como instituição 

social a ser superada, é um risco tremendo para o indivíduo e para a coletividade. É, no 

entanto, o risco que nos porá em contato com o sofrimento guiado pelas trevas além da 

fronteira incestuosa, para integrarmos nossa anima negra ou animus negro, nossas 

serpentes e nossos dragões. 

O início de uma peregrinatio mystica, de uma jornada interior no mundo exterior, 

é a própria vida compreendida por uma via simbólica e, necessariamente, relacional. A 

virgindade passa a ser uma abertura para o sagrado e uma pureza de alma para assumir os 

seus desafios, a custo de riscos sociais, como nos apontou a hipótese hermenêutica de 

Bingemer (2017), sobre a coragem da mulher ao acolher a ordem do Espírito que 

permaneceu ao seu lado enquanto uma mulher ameaçada pela violência do patriarcado. 

Aparecida, no Brasil, teve que descer ao Rio Paraíba do Sul, só assim derrotando 

a serpente da escravidão de querer todos iguais aos colonizadores, impedindo o mergulho 

além das fronteiras do incesto para si mesmos, mas forçando o contrário para aqueles que 

foram submetidos às coisas terríveis da Maria Conquistadora. Foi esse sofrimento, por 

isso, que transformou a serpente de Aparecida em uma imagem de redenção da serpente 

ou da escravidão: a virgem negra, marcada pelo fogo prometeico do céu, alcançou o 
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simbolismo da sabedoria arquetípica, presente tanto no sincretismo religioso quanto na 

vida ordinária que cada pessoa comum precisa trilhar para alcançar a senda espiritual.  

Através da mensagem ampliada das serpentes de sua contraparte masculina, 

Hermes, Exu ou Mercúrio, eles nos mostram que o seu papel vai além do comércio das 

serpentes do Caduceu de Hermes (Prates, 2002) e alcança a comunicação com as regiões 

mais densas e sombrias do simbolismo humano para cuidar do sofrimento, aproximando-

se da serpente do bastão de esculápio, o que pode ser visto pelas associações simbólicas 

de Aparecida. 

A serpente se tornou, então, uma versão redimida das Liliths, Kalis e Ísis cuja 

visão terrível é a possibilidade prometeica de revelar o fogo do sol negro, que só pode ser 

visto por realidade psíquica, diferentemente da visível lua negra. Tratam-se dos nossos 

guias ao calor muito quente da barriga do monstro, o calor transformativo do sofrimento 

da jornada do herói. Só quem desce e sai dessas profundezas pode nos guiar. Tal viagem 

só é de redenção, no entanto, quando o sofrimento foi suficiente para quebrar as 

identidades de poder e prazer do ego, transcendendo para uma percepção arquetípica da 

realidade, onde o lado terrível tem o nosso lugar, bem como o seu próprio. 

Não há erotismo maior do que o do sal, que une o fogo e a água (Jung, 1985), cuja 

produção humana vem das lágrimas derramadas e da integração do sofrimento pelo 

sentimento. O sal como passagem da amargura à sabedoria só ganha colorido pela 

fantasia, que nos permite dar o colorido do sentimento que, integrado à compreensão 

intelectual, leva-nos à transformação da visão de mundo tanto simbólica quanto 

relacional. Embora se produza como o sal das lágrimas da escravidão, é na visão 

alquímica que Aparecida se aproximaria da complementação da obra de Cristo, como 

sapientia dei, com o fogo da sabedoria prometeica de virgem negra. 

Dessa maneira, a amplificação do contexto de imagens do inconsciente de 

Sulamita nos trouxe uma compreensão da realidade psíquica do milagre da santa que ela 

quis comunicar com o retorno à maternidade. Sua vivência, no entanto, atinge o caráter 

de uma resposta arquetípica ao cenário nacional como cosmovisão do feminino que opera 

milagres, ou seja, como intervenção da Deusa que complementa a libertação de Cristo, 

em compensação à cosmovisão tridentina que oprime tal visão simbólica da quaternidade. 

É nesse sentido que a tentativa de construção do delírio de Sulamita, diagnosticado 

como delírio místico, compensa a interpretação oficial dos milagres atribuídos pelas 

pessoas relatados na Sala dos Milagres do Santuário Nacional de Aparecida (Pastro, 

2017) como desconhecimento da teologia da trindade: em que se opõe a essa interpretação 
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de desconhecimento da teologia na crença popular uma fantasia arquetípica marcada pela 

quaternidade compensatória à teologia tridentina vigente. Ainda que se negue o aspecto 

simbólico nesse sentido, o maior e mais simbólico milagre de Aparecida, no entanto, é 

inegável: a assunção do simbolismo prometeico de virgem negra em Nossa Senhora.  
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6. ANEXO 

 

ANEXO – Parecer consubstanciado do CEP. 
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