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Este artigo é um modelo de uma análise simbólica do poema

sagrado e sapiencial da Bíblia Hebraica: O Cântico dos Cânticos.

É uma leitura que ressalta a expressão da alma ou psique rumo

à plenitude. Esta é  uma abordagem baseada nos conceitos e

pressupostos da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung.
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em sua linguagem, somente o desejo toca o impossível. É um texto que se mantém a
si mesmo em desejo, porque toca o incompreensível: “esta coleção de poemas de
amor profano, uma das obras eróticas mais belas já criadas pela palavra poética,
nunca deixou ao longo de dois mil anos, de alimentar a imaginação e a sensuali-
dade dos homens.” (PAZ, O ., 1994: p. 23)

A concretude do desejo, simplesmente o faz desaparecer, e, é por isso que não se
pode parar de desejar: só desejando tocamos no que desejamos. E é justamente
nesta configuração incerta e imponderável, irresoluta até nossos dias, a despeito de
dois mil anos de pesquisa, que o desejo se mantém em conjunções improváveis: se
o Cântico dos Cânticos é uma configuração do amor humano, da paixão humana,
ele é fugaz, concupisciente; enquanto associado a uma alucinação advinda de um
estado primitivo de consciência, é banalizado e, finalmente, se ele configura uma
paixão divina, um desejo de Deus, tal como demonstraram os místicos e místicas,
principalmente os cristãos, ou, ainda, uma contingência da alma, também assume
um caráter improvável – aproxima-se da loucura, do desespero e se deixa levar, em
sua linguagem, e em si mesmo, hipostasiado pela experiência espiritual, como simi-
laridade entre Deus e amor: Deus é amor. Segundo São João “Ninguém jamais viu
Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco, e o seu amor se realiza
completamente entre nós” - todo aquele que ama conhece Deus (Primeira Carta de
João). O amor, então, é uma peculiaridade do ser humano (aquele que conhece e ou
quer conhecer) e do divino (aquele que é). Porém, é evidente a desvantagem do
amor humano em relação ao amor de Deus. Esta é uma questão que foi abordada
por Carl Gustav Jung, a partir da possibilidade de se estabelecer uma relação entre
o amor humano e o amor divino:

[...] Com isto estabelecemos uma estreita ligação entre Deus e o homem. Mas não
só com Deus, também com o próximo deve existir união através do amor. E esta

Segundo São João
“Ninguém jamais
viu Deus. Se nos
amamos uns aos
outros, Deus está
conosco, e o seu
amor se realiza
completamente

entre nós” - todo
aquele que ama
conhece Deus.

O Beijo da Esfinge.
Franz von Stuck, 1895
Szépmüvészeti Múzeum, Budapeste.
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O desejo humano, para além daquele que experimentamos no tempo e espaço nos
quais nos encontra m o s, é o que move a ciência, a arte, a filosofia, a religião, a própria
vida. O desejo é, ainda, um desafio com o qual o ser humano parte em direção à sua
l i b e rd a d e .

De maneira primitiva, o desejo sempre esteve ligado ao alucinar e tem uma pecu-
liaridade que é a de ser indestrutível – não cessa nunca: é impossível parar de dese-
jar sob o ponto de vista de quem deseja. Além disso, o desejo jamais é satisfeito ple-
namente. Insere-se no corpo e na alma e exige um fluxo pleno, contínuo.

Na litera t u ra sagrada ocidental, conhecemos um texto que é motivo, intenção e ra z ã o
de um desejo que é fluxo à plenitude ao mesmo tempo que flui de uma plenitude:
O Cântico dos Cânticos. Ele é considerado um hipertexto, porque imprime na cons-
ciência do homem e da mulher ocidental o desejo que é amor, além de influenciar
toda literatura durante mais de dois mil anos e reincidir como símbolo - metáfora
do desejo deste amor ilimitado, impossível de ser compreendido pelas categorias da
nossa razão redutora e indutora de erros e ruídos interpretativos. É um texto que
decepciona a razão e seus atributos, porém, é razão, se entendermos a sua lin-
guagem como essência de nossa lucidez mais íntima e mais delatora da maneira
pela qual desejamos amar. Além do mais um texto de aproximadamente dois mil e
quinhentos anos atrás só pode conter, em sua linguagem, certa proximidade com
“algo” original. Ele é origem e condição de “significados que são considerados
abstratos, quando estão apenas amortecidos” (ANATOLE FRANCE, apud, JUNG,
1989: p. 11), razão, também, pela qual trago-o de volta, para nossa reflexão.

O Cântico dos Cânticos está nos escritos poéticos e sapienciais da Bíblia Hebra i c a .
A pesquisa realizada em torno deste texto antigo é monumental. Tradutores, her-
menêutas, exegetas e comentadores exploram sua essência e seu sentido a partir
dos mais diversos métodos de interpretação. No cânone religioso a alegoria e a mística
cristã perc o r rem a patrística, a escolástica e a exegese bíblica é um trabalho intenso
desenvolvido sob vários focos: lingüístico, filológico, histórico, geográfico,
antropológico, sociológico, teológico, litúrgico, arqueológico, literário. A Idade
Média é inundada por experiências místicas e espirituais irrompidas por influência
do Cântico dos Cânticos. A vida monástica é contaminada pelo poema como pro c u ra
da alma por Deus. A cabala judaica explora o texto de maneira a compreendê-lo
como uma síntese de toda a Escritura (ROBERT, A. P.S.S. e TOURNAY, R. O.P., 1963).

Na atualidade, as ciências modernas, principalmente a lingüística e a literatura
comparada, atentas à arqueologia, renovam interpretações e comparações e
propõem questões e argumentos que ultrapassam o cânone ocidental como exclu-
sivo de interpretações (RODRIGUES, A. Medina, 2000). Filósofos e exegetas modernos
continuam ampliando o sentido do texto em níveis ontológicos e antropológicos
(RICOEUR, P. e LACOCQUE, A. 2001). As leituras de gênero apontam um debate acir-
rado acerca da autoria, época em que foi escrito, assim como seu significado na
perspectiva do feminismo (BRENNER, A.: 2001). É um texto que, até hoje, instiga
sempre a mesma questão já levantada desde sua inserção no cânone sagrado
judaico e cristão: qual a razão do Cântico dos Cânticos ter sido inserido na litera-
tura sagrada do Ocidente? Por acaso ou intencionalmente, o poema bíblico se insere
no espectro literário sagrado ocidental e nos deixa iluminar pelo desejo. Nele, isto é ,

O desejo sempre
esteve ligado ao

alucinar e tem uma
peculiaridade que é
a de ser indestrutível
– não cessa nunca:
é impossível para r
de desejar sob o
ponto de vista de

quem deseja.
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O CÂNTICO
DOS CÂNTICOS

1
A amada

2. Beija-me com os beijos de tua boca!
Seus amores são melhores do que o vinho

[…………………]
4. Arraste-me com você, corramos!
Leve-me, ó rei, aos seus aposentos,

E exultemos! Alegremo-nos em você!
[…………………].

O amado
9. Minha amada, eu comparo você
à égua atrelada ao carro do Faraó!

[…………………]
Dueto

[…………………]
15. Como você é bela, minha amada,

como você é bela!…
Seus olhos são pombas.

16. Como você é belo, meu amado,
e que doçura!

Nosso leito é todo relva.
[…………………]

2
4. Ele me levou à adega,

e contra mim desfralda sua bandeira de amor.
5. Sustentem-me com bolos de passas,

dêem-me forças com maçãs, oh!
Que estou doente de amor...

6. Sua mão esquerda
está sob a minha cabeça,

e com a direita ele me abraça.
7. Filhas de Jerusalém

pelas cervas e gazelas do campo,
eu conjuro vocês:

não despertem, não acordem o amor,
até que ele o queira!

[…………………]
A amada

16. O meu amado é meu e eu sou dele,
Do pastor de açucenas!

3
A amada

1 Em meu leito, pela noite,
procurei o amado de minha alma.

Procurei e não encontrei!...
[…………………]

3. Encontraram-me os guardas
que rondavam a cidade:

“Vocês viram o amado da minha alma?”
4. Passando por eles, contudo,

encontrei o amado da minha alma.
Agarrei-o, e não vou soltá-lo, 

Até levá-lo  à casa de minha mãe,
Ao quarto daquela que me carregou no seio.

O amado
5. Filhas de Jerusalém,

Pelas cervas e gazelas do campo,
Eu conjuro vocês:

não despertem, não acordem o amor,
antes que ele o queira!

[…………………]
O amado

4
9. Você roubou meu coração,

minha irmã, noiva minha,
você roubou meu coração

com um só dos seus olhares,
uma volta dos colares.

A amada 
16. Desperte, vento norte!

Aproxime-se vento sul!
Soprem no meu jardim

para espalhar seus perfumes.
Entre o meu amado em seu jardim
e coma de seus frutos saborosos!

O amado:
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parece ser tão importante quanto aquela. Se Deus só “permanece em nós” se
“amamos o irmão”, poderíamos quase supor que o amor é mais importante do que
Deus. Esta questão não parece tão absurda se examinarmos mais de perto as
p a l a v ras de Hugo de S. Vítor: Pois tu possuis grande poder, ó amor, só tu pudeste
t razer Deus do céu para a terra. Oh! Quão forte é o teu vínculo, com o qual até Deus
pode ser atado... tu o trouxeste, o prendeste em teus laços, o feriste com tuas setas...
tu feriste o invulnerável, prendeste o insuperável, atraíste o incomuntável, tornaste
mortal o Eterno... ó amor, quão grande é a tua vitória. (JUNG, 1989: p. 55)

A vitória do amor se traduz como uma força poderosa indescritível, porque na
dimensão humana é um instinto que nos leva ao conhecimento. Jung prossegue:

“O ‘amor’, empíricamente, se revela como a força do destino por excelência, quer se
a p resente como concupiscência baixa ou como amor espiritual. Ele é uma das mais
possantes forças motrizes das coisas humanas. É considerado ‘divino’, e esta desig-
nação lhe cabe com justa razão, pois tudo o que há de mais poderoso na psique
s e m p re foi chamado de ‘deus’. Se acreditamos em Deus ou não, se louvamos ou
p raguejamos, sempre deixamos escapar a palavra ‘Deus’. Sempre e em toda parte o
psiquicamente poderoso se chama algo como ‘Deus’. No entanto, Deus é sempre
c o n f rontado com o homem expressamente dele diferenciado. O amor, contudo, é
comum a ambos. [ . . . . ] Psicologicamente [ . . . ] a libido como força do desejo e do
anseio, em sentido mais amplo como energia psíquica, em parte está a disposição
do eu, mas em parte se mantém autônoma com relação a ele e, eventualmente o
domina a ponto de o levar involuntariamente a uma situação de emergência, ou
então lhe desvenda uma inesperadamente e adicional fonte de energia. Como a
relação do inconsciente com a consciência não é puramente mecânica ou comple-
mentar, e sim compensatória e em consonância com as parcialidades da atitude
consciente, não se pode negar o caráter inteligente da ação inconsciente. Estas
experiências tornam compreensível que a imagem divina tenha sido concebida
como um ser pessoal.” (JUNG, 1989: p. 56)

De maneira simbólica, a força do desejo e do anseio é tratada, no poema, como uma
força dominadora que leva a psique1 a uma situação de emergência; força esta que
está sendo qualificada como fonte de energia, de vida. O desejo, como força poética
sagrada se multiplica em imagens vivas no Cântico dos Cânticos - imagens do
corpo e da alma que se configuram como metáforas que rescendem em sensualidade. 

O CÂNTICO DOS CÂNTICOS – METÁFORA DO DESEJO QUE TOCA O IMPOSSÍVEL
Faremos aqui uma condensação do poema, selecionando os símbolos e imagens
verbais por meio dos quais a linguagem poética evolui em desejo: no êxtase - onde
não há desejo - e na separação – a manutenção de desejo.

E n t re o triunfo do desejo (êxtase) e o risco da ausência de desejo (separação), as metá-
f o ras verbais traduzem uma experiência que pode parecer tudo, menos re s i s t í v e l ,
g a rantindo, assim, a manutenção do desejo que pulsa incansável. O autor ou autora
p romove a vida do desejo numa sensualidade didática, isenta de qualquer dualismo e
de considerações morais: “O Cântico dos Cânticos é seiva bruta, imagem arquetípica d a
essência vital, incrustada na Escritura Sagrada, como símbolo germinal da totali-
d a d e ” (AMARAL, 2002: p. 145) que, para nós, se impõe como imagem de plenitude.

O desejo, como
força poética

s a g rada se multiplica
em imagens vivas

no Cântico dos
Cânticos - imagens
do corpo e da alma
que se configuram
como metáforas
que rescendem

em sensualidade.
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O beijo da esfinge
nos remete à idéia
de uma imagem

simbólica de união
com uma verdade

absoluta, necessária
e misteriosa, cuja

expressão sustenta
a posse serena de

uma certeza

Nosso objetivo, agora, é desenvolver uma ampliação de algumas imagens dimen-
sionadas em símbolos verbais – as metáforas - para buscar a didática do desejo que
compõe o sentido da linguagem. Nossa leitura é arq u e t í p i c a2 e as imagens e símbolos
estão configurados para a expressão de uma dinâmica na psique individual e cole-
tiva3. O beijo (Ct. Cts 1,2) é a primeira manifestação do desejo. A amada pede que o
amado a beije. Enquanto símbolo, o amado, assim como a amada, são personagens
enigmáticos, indecifráveis e se apropriam de múltiplas imagens para configurar
algum tipo de entendimento para esta linguagem da alma, para nós animus – um
princípio masculino e anima um princípio feminino4. Por esta razão invocamos “O
beijo da Esfinge”5 de Franz von Stuck (1863 – 1928) pintor simbolista alemão. A
esfinge, no curso da evolução do imaginário, veio simbolizar o inelutável. “Aquilo
com o qual não podemos lutar. Na realidade, a esfinge se apresenta no início de
um destino, que é, ao mesmo tempo, mistério e necessidade.” (CHEVALIER & GEER-
BRANT, 1991: P; 389) O destino ao qual a linguagem do poema nos leva é a pleni-
tude, que, também está sendo apreendida simbolicamente. As representações da
esfinge exercem fascínio, medo, apatia: no Egito, possuem cabeça humana de mulher
e corpo de leão, olhar enigmático e contemplativo em direção ao nascer do sol. Sua
expressão evoca a posse serena de uma certeza. As esfinges “não estão fitando um
enigma que as perturba, mas chegando interiormente a uma verdade absoluta,
cuja plenitude as preenche, ao contemplarem o nascer do sol.” (CHEVALIER &GEER-
BRANT, 1991: p. 389) A ambivalência simbólica da esfinge pode ser encontrada nos
mitos gregos. Em Tebas é um monstro meio leão, meio mulher que devoravam
aqueles que não conseguiam decifrar os seus enigmas. “Seria o símbolo da devas-
sidão perversa: da praga assolando um país... as consequências destruidoras do
reino de um rei perverso.... Todos os atributos da esfinge são atributos da vulgari-
zação: só pode ser vencida pelo intelecto, pela sagacidade, o oposto do empobre-
cimento vulgar.” (DIEL, P., 1991: p. 150)

O beijo da esfinge nos remete à idéia de uma imagem simbólica de união com uma
verdade absoluta, necessária e misteriosa, cuja expressão sustenta a posse serena de
uma certeza; a esfinge, não podemos abolir a ambivalência e a polivalência sim-
bólica, representa o perigo atribuído ao feminino que, em nosso poema personifica
o desejo desta certeza inexorável, o que implica na idéia de autonomia que nos está
sendo dada pela embriaguez, melhor e mais verdadeira que a do vinho. (Ct. Cts. 2,1)
O desejo do beijo configura, no início do poema, o anseio do destino da alma
(anima), que aponta para uma experiência de um conhecimento para o qual a alma
arrisca seu desejo no desejo do outro. O que a alma quer é conhecer o desejo do
outro latente dentro de si mesma.

A partir da configuração imagética e criativa da alma e do corpo em desejo, como
idéia de conhecimento do outro em si mesmo e como idéia de relação e fusão, o
amado e a amada insistem na metáfora da beleza. O amado é belo e a amada é bela
(Ct. Cts.1, 15-16) e, nesta dinâmica de pura exaltação, o desejo dos amantes é sin-
crônico6, acontece simultaneamente pelo mesmo desejo de plenitude. Podemos
aludir a beleza de Psique, a de Apuleio. Psique, a mais bela de todas as mortais,
desafia a beleza de Afrodite, a deusa da beleza e imagem da força da natureza, sim-
plesmente por ser bela. Hilmann nos auxilia nesta invocação da beleza, onde a a n i m a

“...é a própria psique, [...] ainda instável e desconhecida. E, no âmago de cada fascinação
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5
O Amado

1. Já vim ao meu jardim,
minha irmã, noiva minha, 

colhi minha mirra e meu bálsamo,
comi meu favo de mel,

bebi meu vinho e meu leite.
[…………………]

A amada
4. Meu amado põe a mão

pela fenda da porta:
as entranhas me estremecem,

minha alma, ao ouví-lo, se esvai
5. ponho-me de pé
Ponho-me de pé

para abrir ao meu amado:
minhas mãos gotejam mirra,

meus dedos são mirra escorrendo
na maçaneta da fechadura.
6. Abro para o meu amado,
Mas o meu amado se foi...
Procuro e não encontro.

Chamo, e não me responde...
[…………………]

8. Filhas de Jerusalém,
Eu conjuro a vocês:

Se encontrarem o meu amado,
Que lhe dirão?... Digam

Que estou doente de amor!
[…………………]

16. Sua boca é muito doce...
Ele todo é uma delícia!
Assim é o meu amigo,
assim o meu amado,
ó filhas de Jerusalém

[…………………]

6
A  Amada

[…………………]
3. Eu sou do meu amado,

e o meu amado é meu,
o pastor das açucenas.

[…………………]
O amado

10. “Quem é essa que desponta

como aurora,
bela como a lua,

fulgurante como o sol,
terrível como o esquadrão

com bandeiras desfraldadas?”
[…………………]

7
O Amado

[…………………]
10. Sua boca é um vinho delicioso

que se derrama na minha,
molhando-me lábios e dentes.

A amada
11. Eu sou do meu amado,
seu desejo o traz para mim

[…………………].

8
[…………………]

A Amada
3. Sua mão esquerda

está sob a  minha cabeça,
e com a direita me abraça. 

O amado
4. Filhas de Jerusalém,

eu conjuro vocês:
não despertem, não acordem o amor,

até que ele o queira!

5. […………………]
Sob a macieira eu despertei você,

lá onde sua mãe a concebeu,
concebeu e deu à luz. 

A Amada 
6. Grava-me,

como selo em seu coração,
como selo em teu braço;

pois o amor é forte, é como a morte!
Cruel como o abismo é a paixão.

Suas chamas são chamas de fogo,
Uma faísca de Javé!

" 

" 
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Mas o Cântico dos
Cânticos não omite

a sensualidade
como linguagem da
alma. E, acrescenta

a linguagem do
coração, no sentido
para o qual estamos

desvendando: o
amor como essência

instintiva rumo
à plenitude.

Este anseio ao outro não é temido na linguagem poética de dois mil anos atrás.
A linguagem antiga também insiste na percepção do instinto e a amada é com-
parada a uma égua (Ct.Cts. 1,9). Segundo Jean – Yves Leloup, nos tempos antigos,
reconhecer o aspecto selvagem de uma mulher era um elogio a esta mulher: “Para
um nômade do deserto, nada é mais precioso do que seu cavalo, pois ele é um sím-
bolo de vida e de liberdade.” (LELOUP, J. Y., 2002:p. 64) A indomável força da
natureza não dispensa a liberdade e a força, isto é a autonomia do inconsciente, no
sentido psicológico, e, a perspectiva arquetípica é a que mais e melhor expressa a
amplitude não redutível da linguagem anímica – a linguagem da psique.

Jung percebeu que o instinto tem um aspecto imaginal, um fator mítico, e que, por
isso, o sexual é também uma atividade da imaginação, uma expressão psicológica;
o sexual é um modo de a alma falar. A sexualwissenschaft, como união de duas
polaridades, a sexual e a racional, ainda omite a psique, ainda negligencia o signifi-
cado que têm para a psique as mensagens sexuais7.

Mas o Cântico dos Cânticos não omite a sensualidade como linguagem da alma. E,
acrescenta a linguagem do coração, no sentido para o qual estamos desvendando:
o amor como essência instintiva rumo à plenitude. Nos modelos bíblicos, o coração
(Ct.Cts 4,9) sempre esteve ligado ao conhecimento. O israelita conhecia com o
coração, e o hebraico não possui nenhum termo que corresponda ao nosso termo
“mente ou intelecto”. A distinção entre intelecto e apetite é imprecisa. De forma
g e ral, podemos dizer que no hebraico ‘conhecer’ equivale a ‘experimentar’8.
A experiência do amado, no poema, transcrita pela linguagem simbólica, é de fragi-
lidade e tormento e a linguagem do desejo, a partir de agora, está sofisticada pela
natureza do coração extasiado. O amado sente-se desprovido de seu coração. Ele
está na condição difícil de suportar o desejo que o infligiu. O êxtase, na experiência,
não prescinde do pra z e r em desejar e da dor que desafia a autonomia da consciência.
A linguagem do amado é de acusação e lisonja – desafios do paradoxo da experi-
ência da alma em intimidade consigo mesma e com o outro, aquele outro que
encontra-se desfeito dentro de si mesmo e que nos coloca diante de nós mesmos.
E a linguagem do Cântico dos Cânticos exige do outro uma resposta, porque o
desejo nunca é propriedade absoluta de algo ou de alguém. Ele toca o impossível, o
desconhecido, o imprevisível, e não pode ser controlado em si mesmo. A lente focada
no desejo do poema é diferente de outras considerações, tanto na Antiguidade
Clássica, quanto na Modernidade. O foco não se situa no risco, nem moral, nem
banal do amor. Ele não está sob os cuidados da razão e também não constitui nenhu-
ma solução. Ele é um grito do corpo e do coração que conhece e reconhece mas não
a p reende, apenas toca o impossível e o essencial.

Não se pode esquecer o alerta do amado, durante todo o poema para que não se
desperte o amor, antes que ele assim o deseje. E a amada pede para as filhas de
Jerusalém que digam a seu amado que ela está doente de amor. Seu desejo é
d e s e s p e rado e ela está enfraquecida. O desejo se funde ao amor e a a n i m a e s t á
exausta. Finalmente, o epílogo está transcrito na realização à plenitude: O despertar
da consciência. A aposta deste despertar da alma em consciência, durante os oito
capítulos se dá na casa da concepção, do nascimento da própria alma, enquanto
re p resentação simbólica. E o ou a poeta faz considerações filosóficas e compara a
experiência do amor à experiência da morte (Ct. Cts 8,6). A exigência da força vital
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Eros e Psiquê.
Antonio Canova, 1757
Museu do Louvre, Paris.

da anima, está a irresistível beleza daquela que é a mais bela de todas as formas
criadas, Psique. O desejo erótico, como esclarece o Sócrates platônico, sempre diz
respeito à beleza: “Amar é sempre conceber no belo, tanto no corpo como na alma”
(O Banquet, 206B). O que mais nos atrai, mais ainda que a Deusa da Beleza,
Afrodite, é o mortal, Psique, a psique humana mortal.” (HILMANN, J. , 1984: p. 55)

No nosso poema os olhos da amada são tão belos como os de uma pomba. A pomba
é ave de Afrodite e é símbolo da alma; e, os olhos, nosso velho espelho da alma, é
revelador fidedigno da alma na condição de desejo. A fascinação dos sentidos con-
tida na linguagem criativa do Cântico dos Cânticos gera a fruição deste anseio ao
outro e nos leva a crer que:

“O criativo é um resultado do amor. Ele é marcado pela imaginação e beleza, pela
relação com a t radição como força viva e com a natureza como um corpo vivente. Esta
p e rcepção do instinto insistirá na importância do amor: para ela, nada pode ser criado
sem amor e o amor se revela como origem e princípio de todas as coisas [ . . . ] . ”
(HILMANN, J. 1984: p. 57)
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5. Escolhemos a imagem do beijo como um símbolo da união - a plenitude.

6. Pa ra Jung o conceito de sincronicidade não possui conexão causal e re f e re-se a acontecimentos que coin-
cidem no tempo e no espaço e possuem também conexões psicoloógicas. Cf. JUNG, C. G., 2000: p..89.

7. Cf. HILMANN, J., 1984: p. 128 e 129. O termo s e x u a l w i s s e n s c h a f t (sexual e científico) foi circuscrito por
Ivan Bloch, em 1906, para a linguagem da sexualidade, no campo psicológico, durante o século XIX, a partir
de estudiosos americanos, fra n c e s e s, alemães, etc., desde J.M.Sims em 1861 até Freud com " Tres Ensaios
s o b re a Teoria Sexual" em 1905.

8 . O sentido do termo 'experiência' torna-se claro em passagens como 1Sm 14,12 (a experiência da batalha),
Is 47,8 (a experiência da privação), Is 53,3 (a experiência do sofrimento). [...] em tais contextos, 'conhecer'
c o r responde ao nosso 'sentir'. A experiência de posse evidencia-se através do uso da palavra 'conhecer' para
designar o interc u rso sexual (Gn 4,1. 17.25; Nm 31,18.35 Jz 21,12). De modo semelhante, 'tornar conhecido'
significa 'fazer sentir', levar outra pessoa a experimentar algo (Sl 77,15; 98,2; 106,8). Quem faz experiência
com outra pessoa conhece-a e fica ligado a ela (Ex1,8; Dt 9,2.24; 1Sm 10 , 11). [...] por isso falando de maneira
absoluta, o 'conhecimento' constitui uma habilidade, uma capacidade, uma qualificação do homem sábio;
este é uma pessoa experimentada na arte de viver (Dn1,4; Sl 73,22; 82,5; Pr 1,4; 2,6; Ecl 1,18 cf. SABEDORIA).
O conhecimento como aceitação é dinâmico, exprime-se e expande-se na ação; ele envolve tanto o apetite
quanto a percepção. 'Conhecer' alguém ou alguma coisa é cuidar dele ou dela. É provê-lo ou provê-la do
necessário (Gn 39,6.8; Sl 50,11; 73,11; 144,3). Isto provém de uma compreensão básica de que conhecer é
reconhecer (Pr 29,7; Jó 9,21)." Jonh L. MACKENZIE, J. L. 1983: p.179.
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Notas

1. A palavra Psique quer dizer alma. "Se a a n i m a é um caminho que conduz à psique, então as experiências
da anima constituirão um caminho iniciático para a criatividade psicológica. Neste sentido, Jung fala da
a n i m a como o caminho para a plenitude psicológica, e das repetidas c o n i u c t i o n e s , com o feminino atra v é s
dos diferentes estágios do desenvolvimento. Cf. HILMANN, J., 1984: p.55.

2. O poético da imagem é simbólico, portanto arquetipíco. Migliorini toma as palavras de Jung para pre c i s-
ar mais e melhor o sentido da estética neste contexto de imaginação e imagens: " A imagem é basicamente
conteúdo manifesto, ela 'fala' por si mesma, é metalinguagem (vale lembrar , função poética em linguística),
pois a imagem e a significação são idênticas, e à medida que a primeira assume contornos bem definidos, a
segunda se torna mais clara. A forma assim adquirida, a rigor, não precisa de interpretação, pois ela própria
d e s c reve o seu sentido. " Cf. MIGLIORINI, W. J., 1997: p. 97. 

3. Pa ra Jung o sentido individual e coletivo da psique está fincado nas re p resentações de um inconsciente
pessoal e um inconsciente coletivo. "Podemos distinguir um inconsciente p e s s o a l que engloba todas as
aquisições da existência pessoal: o esquecido, o reprimido, o subliminalmente percebido, pensado, sentido.
Ao lado desses conteúdos inconscientes pessoais, há outros conteúdos que provêm das aquisições pessoais,
mas da possibilidade hereditária do funcionamento psíquico em geral, ou seja, da estrutura cerebral herdada.
São as conexões mitológicas, os motivos e imagens que podem nascer de novo, a qualquer tempo e lugar, sem
tradição ou migração históricas. Denomino esses conteúdos de inconsciente coletivo. JUNG, C. G., 2000: p.89.

4 . A linguagem arquetípica, que é uma linguagem apriorística, ultrapassa a compreensão de ser homem ou
m u l h e r. Jung esclarece: "A mulher é compensada por uma natureza masculina, e por isso seu inconsciente tem,
por assim dizer, um sinal masculino. Em comparação com o homem, isto indica uma diferença considerável.
C o r relativamente, designei o fator determinante de projeções presente na mulher com o nome de animus. E s t e
vocabulário significa razão ou espírito. Como a anima corresponde ao eros materno, o animus corre s p o n d e
ao logos paterno. Longe de mim, querer dar uma definição por demais específica desses conceitos intuitivos.
Uso os termos E ro s e L o g o s m e ramente como meios nocionais que auxiliam a descrever o fato de que o cons-
ciente da mulher é caracterizado mais pela vinculação ao Eros do que pelo caráter diferenciador e cognitivo
do L o g o s. No homem, o E ro s que é a função de relacionamento via de re g ra aparece menos desenvolvido do
que o logos." JUNG, C. G., 1986: p. 12.
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A fascinação dos
sentidos contida na
linguagem criativa

do Cântico dos
Cânticos gera a
fruição deste

anseio ao outro.

contida no desejo é tão irremediável quanto a exigência da morte frente a energ i a
vital em exaustão. A sensualidade, expressão do desejo, é uma qualidade humana
p a ra a sensação dos limites do corpo frente o infinito, o inesgotável. Como uma
centelha de Deus, um abismo cruel, a fascinação do desejo rumo ao amor que não
esgota, equaliza a experiência do desejo vivo contido na plenitude. A experiência
da alma e do corpo, expressão poderosa, absoluta e primordial, é uma metáfora
p a ra o conhecimento inalienável na experiência contida no reino da imaginação
poética de um texto antigo e sagrado, onde a sensualidade , o anseio e o encanto
se constelam na alteridade contida nos princípios masculino e feminino que
e n f rentam o embate e o perc u rso da dissolução, um sentimento intímo da alma
que cumpre seu destino à plenitude.
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