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Existem pantanais da alma onde a nossa natureza pretende 
que vivamos grande parte da jornada, e de onde derivarão 
muitos dos momentos mais significantes da nossa vida. 
(HOLLIS, 1999)   

  

A selva o descobrira desde cedo e exercera contra ele uma 
vingança terrível pela invasão absurda. Acho que lhe 
revelara, aos sussurros, coisas sobre si mesmo que ele 
próprio não sabia, coisas de que nunca teve ideia antes de 
dar ouvidos àquela imensa solidão – e o sussurro se 
mostrara um fascínio irresistível. (CONRAD, Coração das 
Trevas) 

 

Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do 
escuro; a real tragédia da vida é quando os homens têm 
medo da luz. (PLATÃO) 

 

 

 



	  

 
 

RESUMO 
 
 

Coração das Trevas: uma expressão simbólica da depressão  
 
 
 

Mirella de Lemos Giglio  
  
Esta pesquisa tem como objetivo analisar os símbolos da obra Coração das Trevas, em 

busca de elementos da depressão por meios da teoria junguiana. A depressão é um 

assunto tratado frequentemente, seja em formato formal de textos acadêmicos, ou bate-

papos entre conhecidos. A presença desse assunto está na humanidade desde os 

primeiros registros históricos, porém a sua definição era diferente de acordo com a 

visão de homem que as pessoas tinham em cada período. Atualmente, a depressão 

atinge 350 milhões de indivíduos. Mesmo assim, nos deparamos com uma diversidade 

de interpretações sobre o assunto e como tratá-lo. A teoria elaborada por Carl G. Jung 

revelou que a depressão pode ter uma função criativa e transformadora para quem 

passa por ela, contanto que exista um espaço para o encontro do Ego com o 

inconsciente. Joseph Conrad, o autor do livro Coração das Trevas, apresentou 

sintomas depressivos em sua vida. Ele teve uma vida com obstáculos, na qual perdeu 

os pais na infância e decidiu viver sozinho no mar, como marinheiro. Essas situações 

dificultaram o fortalecimento de uma estrutura psíquica de um ser adulto. Seus traumas 

e suas viagens marítimas foram inspirações para o autor expressar seus conteúdos 

íntimos e comtemplar assuntos subjetivos para toda a humanidade. Coração das 

Trevas apresenta diversos símbolos. Alguns deles expressam a jornada simbólica ao 

mundo de Hades, as trevas internas, como o processo da depressão que pode resultar 

na ampliação de consciência como forma de transcender.    

 
Palavras-chave: depressão, Jung, trevas, Coração das Trevas, símbolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

ABSTRACT 
 

Heart of Darkness: A symbolic expression of depression 
 

Mirella de Lemos Giglio  
 
This project aims to analyze the symbols of Heart of Darkness, searching for elements 

of depression, using the theories developed by Carl G. Jung. Depression is a subject 

frequently heard, either presented in formal academic texts or chats among 

acquaintances. This theme is seen in the history of human kind since the first historical 

documents, however, its definition would suffer changes according to the point of view 

men had of themselves. The theory developed by Carl G. Jung depicted that depression 

might have a creative function for those who suffer from it, as long as the ego 

encounters the unconsciousness. Joseph Conrad, the author of Heart of Darkness, 

presented depressive symptoms in his life. He had a life in which he lost his parents at 

a young age and decided to live alone in the sea, as a sailor. These situations with 

different obstacles prevented his psychic to develop a strong structure as an adult. His 

traumas and his sea journeys inspired him to express his private contents and 

contemplate subjective themes about the human existence. Heart of Darkness presents 

a plethora of symbols. Some of them express the archetypal journey to Hades’ world, 

the inner darkness, as the depression process that may result in the transcendence of the 

consciousness.  

 

 
Key words: depression, Jung, darkness, Heart of Darkness, symbols 
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Introdução  
As estatísticas sobre o tema da depressão apontam para o seu alto impacto na 

população. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde estima que, entre 2013 e 

2020, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrerão com depressão. A 

Organização também afirma que os indivíduos que sofrem de depressão grave têm 40-

60% mais chance de morrer prematuramente (OMS, 2016). Esses números elevados 

fazem a depressão se tornar um tema que abrange diversas pessoas; por não ser um 

tema incomum, ela não é abordada apenas por especialistas. Frequentemente, 

encontramos rodas sociais discutindo melancolia, ou expressões artísticas, e, até 

mesmo, séries. Parece que o interesse pelo tema tem aumentado junto com o número 

de pessoas impactadas por ele.       

O fato de poder resultar em mortes prematuras e diminuir a atividade e 

produtividade do indivíduo, faz a depressão ser retratada como algo a ser removido. 

Realmente, a vivência depressiva é sinônimo de sofrimento, entretanto, poucos 

tiveram a intenção de entrar e observar essa depressão. Abrir espaço para a reflexão 

significa parar por um tempo e ver o movimento natural de um fenômeno. Essa pausa 

reflexiva sobre a melancolia tem sido evitada. Talvez, o motivo seja a dificuldade de 

olhar o sofrimento e a necessidade de acabar com essa experiência que pode resultar 

em morte, outro assunto não digerido pelo homem. A literatura acadêmica tem 

enaltecido as pesquisas que relatam possíveis causas para a melancolia; raramente, 

consideram importante o fato dessas características já fazerem parte da história da 

humanidade há mais de dois mil anos, como desânimo, a ausência de persistência, 

entre outras caraterísticas que serão abordadas adiante. As investigações sobre 

depressão também se interessam por outro assunto que é o tratamento, uma busca 

incessante para tentar definir qual é o encaminhamento mais eficaz. Mesmo com tanto 

esforço na busca por respostas sobre as causas e a forma de tratamento terapêutico, a 

maior parte dos estudos concluem que cada indivíduo tem necessidades específicas 

que impossibilitam a elaboração de um protocolo para abordar o paciente. Assim 

sendo, não existe uma forma específica para se interpretar a origem ou 

encaminhamentos universais, existe algo que as pesquisas não estão atingindo quando 

abordam o tema. Raramente, os pesquisadores utilizam o conhecimento da literatura, 

que não é acadêmica, para compreender temas universais da humanidade, como a 

melancolia. Seria possível adquirir informação através de um romance que não tinha a 
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intenção explícita de expressar a depressão? A proposta desse trabalho é aprofundar o 

tema depressão a partir dos símbolos na obra Coração das Trevas, através dos 

conceitos elaborados por Jung. 

Durante o curso de graduação de Psicologia na PUC-SP, elaborei um Trabalho 

de Conclusão de Curso (2007), no qual concluí que a depressão tem uma finalidade na 

vida de quem passa por ela. Sua finalidade pode ser de fazer com que a pessoa tenha 

consciência de coisas que deixou de lado, de conflitos, sentimentos, conclusões que 

deixou no inconsciente, mas a depressão está mostrando que essas coisas têm valor e 

precisam de atenção. Portanto, quem aproveita a depressão para olhar para essas 

áreas, está fazendo com que essa patologia cumpra sua função, que tenha uma 

finalidade. Estudei a depressão e o tratamento no olhar da Psiquiatria e no da 

Psicologia Analítica; essa leitura sobre o fenômeno será exposta no primeiro capítulo 

desta dissertação. É mais comum encontrar literatura na linguagem da Psiquiatria, 

contudo, as análises dos junguianos me guiaram para a conclusão da existência da 

finalidade da depressão. Atualmente, tenho me deparado com a seguinte questão: o 

que acontece psiquicamente durante o processo depressivo?   

Quando pensei em me aprofundar no assunto, tinha o desejo de vincular a 

pesquisa à alguma obra literária de um autor depressivo. Após fazer um levantamento 

de escritos depressivos que me interessavam, me deparei com Joseph Conrad. 

Comecei a procurar informação biográfica do autor, assim como material acadêmico 

desenvolvido sobre ele e suas obras. Existem diversas pesquisas sobre Joseph Conrad, 

porém, geralmente, a perspectiva dessas são históricas ou literárias; poucas utilizam 

abordagens psicológicas. A relação consciência e inconsciente é muito importante 

dentro da teoria de Jung, pois é a partir desse encontro que o indivíduo se torna ele 

mesmo, em suas palavras, transcende. Através desse olhar, estamos diante da 

depressão que pode auxiliar o indivíduo a transcender (assunto será abordado no 

Capítulo 1, sobre conceitos de Jung).    

A depressão tem se tornado um termo popular por ser muito comentada e pelo 

fato da população ter alguma noção do que seja, entretanto, essa psicopatologia ainda 

é pouco definida cientificamente. Desenvolver uma pesquisa em depressão pode 

contribuir para a vida dos seres afetados direta ou indiretamente por essa condição. 

Esta é uma pesquisa que pode auxiliar profissionais que trabalham com depressão e, 

muitas vezes, se sentem perdidos, oferecendo medicações que aliviam os sintomas, 

mas que não colaboram para o desenvolvimento de quem está sendo tratado. Na 
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minha prática clínica, me deparo com pessoas que estão em busca de algum sentido, 

do preenchimento de suas almas.   

Além de contribuir para quem trata ou convive com o depressivo, a atual 

investigação tem relevância para a Filosofia da Religião. Esta dissertação estudará 

uma dimensão do homem através da expressão literária, a partir do referencial teórico 

de Carl G. Jung. Com a leitura aprofundada sobre os símbolos na humanidade, Jung 

percebeu temas em comum ao longo da história do homem, comportamentos 

arquetípicos que ultrapassam culturas e tempo. Em busca de caminhos para a 

transcendência, o psiquiatra concluiu que a depressão tem uma função nesse processo 

de expansão de consciência, que leva à transcendência.    

Esses termos revelam o ser humano como um poço cheio de símbolos para se 

expressar, símbolos que podem auxiliar na elaboração de conteúdos internos. A arte é 

a expressão simbólica de assuntos do homem e pode agregar no desenvolvimento de 

conhecimento. Coração das Trevas foi escolhido pela proximidade do autor com os 

sintomas depressivos e, também, por um gosto particular na obra. Ela pode ser 

interpretada de diversas maneiras. Esta dissertação terá o olhar a partir de um ponto 

de vista que ainda não foi desenvolvido, pela teoria junguiana, com o foco na 

depressão. 

Esta monografia apresentará a história da melancolia desde os primeiros 

relatos sobre o assunto, identificando quais eram suas definições e tratamentos 

sugeridos ao longo da história da humanidade e alcançando as pesquisas atuais sobre 

o tema. A partir desse ponto, apontaremos para o fato da depressão estar classificada 

em manuais psiquiátricos, com o intuito de padronizar diagnósticos, ao mesmo tempo 

que existem diversos pontos de vista sobre o assunto, de acordo com as inúmeras 

abordagens psicológicas. Utilizaremos os conceitos da Psicologia Analítica 

desenvolvida por Carl G. Jung. Assim, no primeiro capítulo, apresentaremos quem era 

esse psiquiatra e os termos dessa abordagem. Terminaremos o primeiro capítulo com 

visão da Psicologia Analítica sobre depressão e com os estudos publicados que 

relacionam símbolos à depressão.       

O segundo capítulo será composto da biografia de Joseph Conrad, o autor de 

Coração das Trevas. Abordaremos sua infância e adolescência e, depois, 

descreveremos sua vida de marinheiro. O Capítulo 2 também apresentará a vida social 

e a transição para a carreira de escritor. Ao longo da história do autor, utilizaremos 
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conceitos apresentados por Jung para propor algumas interpretações psicológicas 

sobre o indivíduo Conrad. 

Por último, o Capítulo 3 terá início com pesquisas publicadas sobre Joseph 

Conrad e algumas de suas obras. Esse trecho também apresentará o enredo de 

Coração das Trevas e análise simbólica do livro, buscando relação com a depressão 

descrita pela Psicologia Analítica. Será que a obra pode ser uma analogia ao processo 

depressivo descrito por Jung?  

O caminho traçado foi escolhido para alcançar o objetivo de analisar os 

símbolos de Coração das Trevas em busca da expressão da depressão a partir dos 

conceitos de Carl G. Jung. Acredito que essa análise pode resultar na conclusão de 

que o livro Coração das Trevas contém símbolos melancólicos. Assim sendo, esta 

obra pode ser uma forma de se compreender a depressão.    

Lembrando que o presente trabalho será uma análise da obra Coração das 

Trevas a partir da teoria da Psicologia Analítica. Não há pretensão de ser uma crítica 

literária ou uma análise literária, mas, sim, uma interpretação psicológica.    

Teremos como base de metodologia o trabalho de Eloisa Penna (2014) sobre 

processos investigativos em Psicologia Analítica. A presente pesquisa terá o enfoque 

qualitativo, pois tem características interpretativa e compreensiva. Esse tipo de 

investigação propicia espaço para os significados subjetivos, assim vê relevância no 

contexto do objeto estudado. O método qualitativo não é composto por um padrão 

único como o quantitativo, todavia, o pesquisador que optar por esse primeiro 

necessita definir a base teórica que será utilizada em sua pesquisa, garantindo uma 

consistência. A pesquisa qualitativa é comum nas áreas de ciências humanas, já que é 

possível interpretar os fenômenos e não apenas descrevê-los (PENNA, 2014). A 

Psicologia profunda, de Freud e Jung, surgiu a partir da Filosofia romântica que, por 

sua vez, foi uma reação ao iluminismo. Um conceito importante dentro da Psicologia 

profunda é o inconsciente, termo que não é utilizado pelas Psicologias organicistas e 

que será explicado no final do primeiro capítulo.       

A atual pesquisa terá a modalidade mista, pois é uma combinação de 

levantamento teórico, assim como análise cultural. Entende-se como material cultural 

aquilo que é expressão do inconsciente coletivo, expresso em fenômenos culturais que 

podem ser analisados a partir dos símbolos coletivos e individuais. Os conceitos de 

Jung, utilizados na análise, serão detalhados ao longo da dissertação e esclarecerão a 

visão de homem.   
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Neste caso, será imprescindível atentarmos que existe distinção entre 

arquétipo e manifestação arquetípica para compreender a que teremos acesso, a partir 

da pesquisa. A consciência não consegue alcançar a natureza do arquétipo em si, mas, 

sim, os símbolos que são as suas manifestações. A presente pesquisa tem o intuito de 

detectar e analisar os símbolos da obra Coração das Trevas, que evidenciam a 

depressão. O símbolo é o que nos permite ter contato com algumas questões 

inconscientes. O indivíduo tem acesso a uma parte do seu inconsciente através dos 

sonhos, fantasias ou sintomas; já o acesso ao inconsciente coletivo pode ser a partir de 

mitologia, arte ou eventos históricos (PENNA, 2014).      

Para que o símbolo seja analisado, é necessário contextualizar o momento em 

que ele foi produzido. Isso significa que levantaremos aspectos objetivos para abordar 

os subjetivos na íntegra. A partir do método de análise junguiano, podemos nomear a 

investigação de processamento simbólico-arquetípico. Após a análise, será possível 

desenvolver uma amplificação simbólica sobre a obra estudada. A amplificação nos 

permite fazer paralelos a outros símbolos, como nas Artes, na Religião, na 

Antropologia, Mitologia, etc. Essa perspectiva interdisciplinar enriquece o olhar sobre 

o que está sendo investigado, já que “é um processo de descoberta e de criação de 

novas possibilidades para algo antes não sabido” (PENNA, 2014, p.180).   

A amplificação é uma forma de olhar para símbolos e sonhos, um olhar que 

vai além dos olhos e além do superficial. “A parte simbolizadora e representacional da 

mente opera mais por analogia e correspondência do que por explicação racional.” 

(YOUNG-EISENDRATH e DAWSON, 1997, p.82). Aquele que está analisando 

expande o significado do conteúdo interpretado; isso resulta em um conhecimento 

muito mais amplo do que reduzir para apenas as associações mais limitadas. A pessoa 

pode identificar o mesmo símbolo em diversos contextos universais que expressam 

conteúdo arcaicos, como na mitologia ou nas religiões (YOUNG-EISENDRATH e 

DAWSON, 1997). Dessa forma, Coração das Trevas será analisado pela amplificação 

simbólica na qual o foco será os símbolos da obra.  
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Capítulo 1. Depressão e Psicologia 
 
1.1 História da Depressão 
 
 
“Compreender a história da depressão é entender a invenção do ser humano [...]”. 

(texto traduzido por mim, SOLOMON, 2001, p. 286) 

 

A origem da depressão dentro da história da humanidade se mesclou com o 

termo melancolia e essa carrega ressonâncias religiosas em seu significado. A 

definição depende de como é a visão de ser humano e quais características valorizadas 

no momento. Alguns autores relatam que a primeira vez que melancolia foi 

mencionada foi no texto Ilíada de Homero, no personagem Bellerofonte. É um 

personagem que foi condenado pelos deuses e vivia no ódio, na solidão e na 

melancolia (SOLOMON, 2001). Aqui, então, a melancolia era causada pelos deuses, 

como castigo de algum comportamento que não os agradou. Era um estado emocional 

originado pelo divino. Agregar esse poder ao divino foi algo frequente ao longo da 

história da melancolia, no entanto, nem sempre foi assim.    

No século IV a.C., os gregos diziam que todas as doenças do corpo estavam 

ligadas à mente e todas as disfunções mentais estavam relacionadas ao corpo. A 

Medicina grega se baseava na teoria humoral, na qual o caráter era consequência de 

quatro fluídos corporais: fleuma, bile amarela, sangue e a bile negra. O termo 

melancolia do grego µελαγχολία - melagcholía; de µέλας - mélas, negro e χολή - 

cholé, bílis. A melancolia foi relacionada à bile negra por Empédocles; nessa época, 

Hipócrates (texto consultado na edição publicada em 1962) já imaginava sua cura no 

século V A.C., mesmo antes de surgir os termos doença e médico (CORDÁS, 2002; 

SOLOMON, 2001; IOSHIMOTO, 2009). Ele também sugeriu que a emoção, os 

pensamentos, e as doenças mentais estavam localizados no cérebro. Para Hipócrates 

(1962), a melancolia era uma mistura de fatores internos e externos. Para ele, uma 

abundante produção no trabalho poderia resultar em melancolia, assim como uma 

melancolia poderia surgir sem causa aparente. A melancolia estava relacionada com o 

excesso da bile negra (fria ou quente) no organismo, gerando um desequilíbrio entre 

os outros humores. Hipócrates associou os sintomas de excesso de bile negra com o 

outono. São eles: tristeza, ansiedade, desânimo, tendência ao suicídio, aversão à 
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comida, insônia, medo e inquietação. Como forma de tratamento, Hipócrates (1962) 

sugeria que as pessoas com esses sintomas mudassem a dieta, que ingerissem 

mandrágora, heléboro, entre outras ervas, para eliminar o excesso de bile negra e 

amarela. Às vezes, ele usava conselhos para a cura, como foi no caso do Rei Perdiccas 

II, no qual Hipócrates sugeriu que o rei se casasse com a mulher que amava.      

Ao longo dos anos, as teorias sobre a bile negra aumentavam, fator curioso, 

considerando que, hoje, sabemos que ela não existe. É comprovada a presença da bile 

amarela produzida pela vesícula biliar; ela pode se tornar amarronzada, mas, nunca 

preta. A bile negra também estava associada à epilepsia, hemorroidas, dor no 

estômago, disenteria e erupções na pele. Alguns acadêmicos sugeriam que a palavra 

chole, que significa bile, tinha relação com a palavra cholos que significa raiva 

(SOLOMON, 2001). Na época, algumas pessoas tinham a crença da existência das 

trevas da raiva. A associação das trevas com algo negativo como dor é um 

mecanismo psíquico humano, por isso, a depressão tem sido representada pela cor 

preta em diversas culturas. Na antiga Atenas, a divisão entre a visão médica sobre a 

depressão e a visão filosófica/religiosa era distinta. Filósofos como Sócrates, Platão e 

Hipócrates formulavam noções do ser que influenciaram a Psiquiatria moderna 

(HORWITZ E WAKEFIELD, 2007; SOLOMON, 2001; SANTA CLARA, 2009).    

Depois de setenta anos da morte de Hipócrates, a escola de Aristóteles 

começou a ter grande influência nos pensamentos. Nessa época, Aristóteles não 

aceitava a diminuição da alma de Hipócrates, nem dispensar o médico (ROSEN, 

2009). Aristóteles tinha uma proposta de um ser unificado, ou seja, os distúrbios do 

corpo afetam a alma e as doenças da alma aparecem no corpo, com exceção daquelas 

que nascem na alma (CORDÁS, 2002; DAHLKE, 2009; HORWITZ E 

WAKEFIELD, 2007; SOLOMON, 2001). Ao longo das definições de melancolia, 

percorreremos sobre diferentes visões de alma, entretanto, não entraremos no mérito 

de cada significado. 

Pode ser concluído que o que os pensadores chamaram de alma era para 

nomear aspectos do ser humano que determinavam humor e outras características 

emocionais e da personalidade, a essência de cada ser. Para o filósofo, o cérebro 

poderia controlar o equilíbrio dos quatro humores e influenciado pela noção de 

loucura de Platão. Aristóteles acreditava que um pouco de bile negra poderia ser 

necessário. Um fator que deveria ser levado em conta era a temperatura da bile na 

pessoa, pois quando a bile estava fria a pessoa tinha reações mais covardes frente a 
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situações de perigo; acontecia o oposto quando a bile estava quente, pois o homem 

seria seguro e impassível. Dessa forma, aqueles que possuíam a quantidade ideal de 

bile negra eram mais inteligentes, menos excêntricos, superiores nas áreas de 

educação, poesia, arte e política (SANTA CLARA, 2009).  
Todos aqueles que tinham aptidão para filosofia, poesia, arte e política, 
incluindo Sócrates e Platão, tinham hábitos melancólicos. (SOLOMON, 
2001, p.288) 
 

A ideia de que a bile negra também podia estar relacionada à criatividade era 

vista em Ajax e Sêneca: “nunca houve um grande talento sem um toque de loucura”. 

(SOLOMON, 2001, p.16). Entre os séculos IV e I A.C., as ciências médicas e a 

Filosofia desenvolveram diversos assuntos sobre Psiquiatria. A melancolia era vista 

como um destino universal. Os sintomas dessa condição eram descritos sem teoria e 

sem investigarem as causas. Rufos de Efésios acreditava que ou as pessoas nasciam 

depressivas ou se tornavam depressivas. Ele também afirmava que existiam tipos e 

níveis de melancolia: às vezes, a bile negra infectava todo o sangue, outras vezes, a 

cabeça e, em outros casos, interferia no que ele denominava hipocondria. A proposta 

de tratamento de Rufos era retirar o sangue do paciente antes que afetasse todo o 

cérebro e tomasse pequenas doses de tomilho e aloés. Rufos também sugeria que o 

paciente caminhasse, fizesse viagens e se lavasse antes das refeições. O prozac da 

época era uma composição de plantas e especiarias (SOLOMON, 2001).     

A pesquisa sobre melancolia foi mais desenvolvida no período romano. Um 

dos seus estudiosos foi Areteu da Capadócia. Para ele, uma alma física passeava pelo 

corpo passando por homens raivosos e chegando em homens medrosos. Depressão era 

resultado de um esfriamento da alma, mas também era a depressão que resfriava a 

bile. Ele separou mania da depressão e descreveu o que atualmente nomeamos de 

depressão agitada, conhecida como o indivíduo que é depressivo e energético ao 

mesmo tempo. O tratamento indicado era a ingestão de amora e alho-poró, assim 

como uma psicoterapia onde o paciente tivesse espaço para falar sobre os seus medos 

e sintomas (SANTA CLARA, 2009, SOLOMON, 2001). 
Galeno acreditava em uma alma física, o que poderíamos chamar de 
psique, localizado no cérebro; esta alma era o sujeito de um ser tão 
poderoso no corpo quanto Deus é no mundo. (SOLOMON, 2001, p.291) 

 
Outro médico importante, mais relevante depois de Hipócrates, foi Cláudio 

Galeno. Ele tentou fazer uma síntese psicológica e neurológica de todo o trabalho 

feito sobre a depressão. Galeno fez diversos testes para elaborar uma fórmula com 
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plantas como o ópio, um antídoto para os sintomas depressivos e de ansiedade 

(HORWITZ E WAKEFIELD, 2007; SANTA CLARA, 2009). Durante o mesmo 

período, descobriu-se que em outro continente os astecas ofereciam drogas 

alucinógenas para evitar que os prisioneiros deprimissem. Em seus estudos, Galeno 

mencionava uma alma física localizada no cérebro, que pode ser equivalente ao que 

atualmente nomeamos de psique. Baseado na noção dos humores, Galeno 

desenvolveu uma ideia de nove tipos de comportamento. Um no qual a melancolia 

não era patológica, mas, sim, parte do indivíduo, significando que a própria natureza 

de algumas pessoas é de ansioso, deprimido, angustiado ou sempre pensativo 

(CORDÁS, 2002; DAHLKE, 2009; SOLOMON, 2001). A depressão também poderia 

ser resultado de uma lesão cerebral; isso aconteceria, pois, a bile negra alcançaria a 

região da lógica no cérebro. Por causa da bile negra, os melancólicos têm no cérebro 

uma noite contínua, um medo incessante que faz com que evitem a luz e amem as 

trevas.   

Outra fase que mudou a visão das pessoas sobre depressão foi a Idade Média, 

após a queda de Roma. A igreja católica tinha um peso nessa época. Portanto, as 

decisões sobre tratamento indicadas por Galeno não tinham tanto poder quanto a voz 

do cristianismo (DAHLKE, 2009; SOLOMON, 2001). Nessa época, os melancólicos 

eram vistos como pessoas afastadas de deus. Para o cristianismo, viver alegre era uma 

qualidade da santidade, e a tristeza, fruto da inspiração divina, seria um caminho para 

a salvação. O viver alegre era visto como uma escolha e não algo incontrolável. Já a 

melancolia era interpretada nociva, pois o desespero do melancólico expressava a 

ausência de alegria diante do conhecimento e da misericórdia divina. Era como se 

quem tivesse tristeza não acreditasse nos caminhos de deus (SOLOMON, 2001). A 

falta de razão também era vista pelos filósofos como uma punição de deus. Para os 

melancólicos, a ausência de perdão e amor de deus faziam com que eles se afastassem 

cada vez mais da Religião. Além de relacionar a falta de escolha da alegria em sua 

vida como distância de Deus, a depressão também era atribuída a um estado em que o 

indivíduo se encontrava em possessão de um demônio. Esse é um dos motivos de se 

falar em Demônio do Meio-Dia. O termo será descrito melhor na parte que 

abordaremos acedia. Nesse caso, a possível forma de tratamento era o exorcismo. 

Contudo, quando não funcionava, o melancólico deveria tirar a sua vida. Suicidar-se 

poderia ser uma forma de tratamento, pois, dessa maneira, o indivíduo acabaria com a 

atuação do demônio, mas também era visto como um comportamento do demônio. 
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Quem aborda dessa forma, usa Judas como exemplo, que se suicidou, pois estava 

possuído por um demônio. Alguns religiosos associavam os melancólicos com a 

personalidade de Judas, já que Judas se suicidou, todos os melancólicos, potenciais 

suicidas, são traidores de Jesus, de acordo com o cristianismo na época.  

Continuando com a abordagem religiosa, durante a Inquisição, no século XIII, 

os depressivos eram multados ou presos por seus pecados depressivos. Para Tomás de 

Aquino, o corpo e a alma eram separados; a alma era superior ao corpo. Nessa visão, 

a depressão precisava se encaixar em um dos dois grupos, ou seria uma doença da 

alma ou do corpo (SOLOMON, 2001). Aquino definiu que a melancolia era uma 

doença da alma. Isso coincidiu com o período em que relacionavam pecado com 

depressão.    

 

1.1.1 Acedia 
 

Uma passagem significativa na história da depressão, permeada pelo contexto 

religioso, é a descrição do pecado denominado acedia. Na época, havia mais do que 

sete pecados capitais. O pecado nomeado acedia significava indiferença, traduzida 

como preguiça, no século XII. Atualmente, o termo é utilizado como abatimento do 

corpo ou do espírito e enfraquecimento da vontade (HARDING, 1970; IOSHIMOTO, 

2009; SANTA CLARA, 2009; SOLOMON, 2001). Acedia tem quase a mesma 

descrição de depressão, pois também era considerada algo que priva o indivíduo de ter 

boa vontade e era também o inimigo do homem no trabalho e no próprio autocuidado. 

Nesse momento, o indivíduo paralisava, não tinha ação. O termo foi muito utilizado 

no contexto dos mosteiros cristãos. A acedia era quando o monge se distraía dos seus 

deveres. O dia a dia nos monastérios eram compostos por meditações individuais, que 

conectavam os monges a Deus. Cada um em uma cela, com o objetivo único de 

encontrar salvação em Deus. Nem sempre eles tinham êxito nessa tarefa, que muitas 

vezes era interrompida pela acedia. Os monges nomeavam esses momentos de 

demônio do meio-dia (NAULT, 2004). Acedia era conhecida como demônio do 

meio-dia por acontecer nas horas em que o sol parecia não estar em movimento.   
Sendo o demônio do meio-dia, acedia toca o coração do homem, assim 
como afeta o seu espírito, tanto quanto o seu corpo, a sua relação com 
Deus tanto quanto a sua relação com outros, sua prece tanto quanto a sua 
ação. (NAULT, 2004, p. 240)  
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Quando o demônio do meio-dia tomava posse, o monge sentia necessidade de 

mudar imediatamente o que estava fazendo e o local que se encontrava. Se ele estava 

meditando em sua cela, o desejo era de mudar o foco ou procurar outro lugar, 

resultando sempre no distanciamento com deus. Acedia era diferente da tristeza que 

era considerada algo que levava o indivíduo a se aproximar de deus; na acedia, havia 

uma instabilidade externa e interna. O sintoma mais comum é a necessidade de 

mudança, geralmente, iniciada internamente, porém, depois, ultrapassava para o 

contexto externo, pois há tanto uma aversão ao ambiente em que se encontra, como na 

situação de vida. O que antes era fonte de prazer, o encontro com deus, se torna uma 

pressão e uma obrigação árdua de ser cumprida (NAULT, 2004).    

Esse estado é uma mistura de frustração e agressividade como resultado do 

indivíduo não conseguir realizar seus desejos e se distanciar cada vez mais da 

salvação. Acedia era vista como um pecado contra a caridade, pois afasta os seres 

humanos da relação com deus, já que é um momento em que o indivíduo está fora de 

si. Consequentemente, se instala um estado sem esperança de um futuro ou de uma 

conexão com deus. O aspecto mais perigoso da acedia é o niilismo, que significa o 

ódio por existir, um deslocamento da própria existência. Isso acontece quando um 

ídolo perde o seu valor para quem o admirava, levando o ser humano ao desespero, 

por não ter satisfação na própria vida e não ter alguém para substituir Deus.     

Nesse período, o indivíduo tenta buscar uma satisfação pessoal, com medo de 

perder algo; dessa forma, “o desejo de ter liberdade a qualquer custo revela um 

aprisionamento do indivíduo.” (NAULT, 2004, p.10). Acedia também poderia levar o 

sujeito a desejar se livrar de deus, para ter uma liberdade de escolha sobre o que 

realmente quer e não fazer e o que foi orientado. Quando isso acontece, a criatura se 

torna o criador da própria vida. De acordo com Santo Agostinho, a solução seria não 

se distanciar da casa do criador. O antídoto contra acedia seria a perseverança, se 

manter no mesmo lugar, até conseguir se conectar com deus. Um termo utilizado que 

representa essa perseverança era hypomono, que significa permanecer mesmo no 

momento de opressão (KEHL, 2007; NAULT, 2004; ROSEN, 2009; SANTA 

CLARA, 2009; SOLOMON, 2001).   

A ruptura do contato com deus também pode representar uma ruptura do si 

mesmo, na qual o indivíduo perde o sentido da vida. Essa quebra pode significar “um 

flerte com a morte” (NAULT, 2004, P.16), final comum para quem sofre de 

depressão. Esse peso de ser um pecador não permaneceu por muitos séculos.    
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No período Renascentista, o depressivo era valorizado, pois achavam que 

depressão representava profundidade. Um filósofo que recebeu destaque nessa época 

foi Marcilio Ficino. Para ele, os melancólicos entravam em estado de luto como se 

estivessem saindo em exílio.  Ele também utilizava a visão de Aristóteles e afirmou 

que os filósofos ou artistas entravam mais em contato com a melancolia do que o 

homem comum, e era a profundidade desse contato que auxiliava o melancólico a 

superar as distrações da vida cotidiana. Para Ficino, o indivíduo que tem 

conhecimento se torna insatisfeito e a melancolia era uma forma de expressar essa 

insatisfação com a vida. Para o filósofo, que também sofria de depressão, o tratamento 

indicado era exercício, mudanças na dieta e música. Ele também tentou relacionar 

astrologia com melancolia, no qual associava melancolia a Saturno, por ser um 

planeta pesado, isolado e ambivalente (HORWITZ E WAKEFIELD, 2007; KEHL, 

2007; SOLOMON, 2001). Os renascentistas ingleses tinham uma visão mais medieval 

sobre a melancolia. Alguns pensadores da época relacionavam melancolia a uma 

questão religiosa e outros afirmavam que era uma doença da cabeça. Na época da 

Inquisição, alguns filósofos faziam com que as mulheres julgadas como bruxas 

acreditassem em sua teoria de que o estado delas estava relacionado a um estado 

mental que necessitava de tratamento (CORDÁS, 2002).    

O autor Laurêncios publicou o livro Discourse of Melancholic Disease 

(Discurso da Doença Melancólica) em 1599. Para ele, a melancolia era o 

resfriamento do cérebro. Apresenta a mente com três divisórias: razão, imaginação e 

memória. Por esta lógica, a melancolia afetava apenas a imaginação e não a razão; ele 

afirmava que não havia relação com Deus. Ele também foi um dos pensadores que 

sugeriu que poderia haver níveis diferentes de melancolia. Laurêncios desenvolveu 

uma teoria de que as pessoas viram os olhos para dentro e olham para o próprio 

cérebro. Quando os melancólicos fazem isso, eles enxergam apenas escuridão, pois o 

cérebro está tomado pela bile negra (SOLOMON, 2001).      

No século XVI, a melancolia era vista como uma condição das pessoas 

inteligentes, assim sendo, a sociedade entendia a melancolia como uma doença da 

aristocracia, um protótipo social da época. Algumas pessoas forjavam um 

comportamento de melancólicos para ganhar status, mas não necessariamente tinham 

a doença (DAHLKE, 2009; KEHL, 2007; SOLOMON, 2001). Entre 1630 e 1990, o 

uso do termo melancolia e depressão como doenças ficou bastante confuso. Quando a 

melancolia estava vinculada ao pecado acedia, poucos tinham coragem de admitir os 
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sintomas, no entanto, isso mudou quando ser depressivo significava fazer parte de um 

grupo social privilegiado. Solomon (2001) afirma que algumas pessoas tinham prazer 

nos comportamentos depressivos e isso os motivava a ficar no sofá, pensando sobre a 

vida ou admirando a lua.  

No século XVII, Robert Burton (a edição consultada foi publicada em 1997) 

surge como a pessoa que mais destrinchou o assunto melancolia. É uma compilação 

de todo material produzido sobre o tema ao longo da história, incluindo Aristóteles, 

Ficino, Shakespeare, Hipócrates, Galeno, assim como os pensamentos religiosos e a 

própria experiência melancólica que o autor vivenciou. Burton compara o corpo 

humano com os aspectos físicos de um relógio, explicando que quando uma peça do 

relógio não funciona, ela afeta o funcionamento de todas as outras.  
Se o sentimento melancólico é inevitável, como Burton argumentava que 
era, o melancólico ‘pode escolher se ele vai longe com isso’. (SCHMIDT, 
2007, p.36) 

 
Para Burton (1997), o homem tem características que por si só não servem 

para definir um diagnóstico, tais como tristeza, convalescente, solitário e insatisfeito. 

Ele também afirma que não faz sentido o ser humano se sentir feliz em todos os 

momentos da sua vida, essas características também fazem parte da existência. De 

acordo com Burton, todos devem saber lidar com a insatisfação, contudo, ele 

percebeu que cada pessoa tolera traumas de formas diferentes. Os melancólicos de 

Burton também eram desconfiados, invejosos, maliciosos, descontentes e prontos para 

revanche; também tinham qualidades para serem filósofos, poetas e profetas. Burton 

conclui que a depressão é uma doença do corpo e da alma, todavia, concorda com 

Laurêncios que não há interferência no racional do indivíduo apenas no imaginário. 

Assim como a maioria dos pensadores que escreveram algo sobre melancolia, Burton 

indica alguns tipos de tratamento e, entre eles, está: conversar com os amigos sobre os 

assuntos que perturbam aqueles que sofrem, e se envolver em atividades prazerosas 

(KEHL, 2007; SCHMIDT, 2007; SOLOMON, 2001).   

Burton (1997) também aborda o assunto do suicídio, que era proibido por lei e 

pela Igreja, no século XVI. A consequência do suicídio era para a família de quem 

cometeu o ato: os membros da família eram obrigados a transferir todos os bens para 

o rei. Burton questiona se fazia sentido a lei tomar conta do homem que se mutilava, 

causando o mal a ele mesmo. O termo suicídio começa a ganhar visibilidade nesse 

período. No livro de Burton, ele fornece exemplos de pessoas que cometeram suicídio 
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não como consequência da doença, mas, sim, por motivos políticos ou insatisfação 

moral. Havia os melancólicos que tinham delírios, o livro de Burton aponta que 

alguns depressivos achavam que eram de vidro, ou que pegariam fogo a qualquer 

momento. O tema vidro era recorrente nos pacientes e na literatura dos autores que 

sofriam de depressão, tanto que um dos termos utilizados na época era o delírio do 

vidro. Atualmente, o tema dos delírios depressivos não é tão específico como naquela 

época; o tema recorrente envolve medo e paranoias.    

A Medicina do século XVII foi transformadora nesse assunto: René Descartes 

escreveu sobre o tratamento de doenças mentais. O filósofo descreveu como a mente 

pode afetar o corpo – e vice-versa – em um momento no qual era difícil definir o que 

era corpo e o que era mente, ou se depressão é um desequilíbrio químico ou uma 

fraqueza humana. Essas questões fazem parte do legado de Descartes. Apenas 

atualmente os pesquisadores sobre o tema conseguiram responder algumas dessas 

antigas dúvidas (SOLOMON, 2001). A primeira publicação que explicava melancolia 

por uma perspectiva química, que não utilizava a teoria dos humores foi de Thomas 

Willis, Two Discourses Concerning the Soul of Brutes (Dois Discursos Sobre a Alma 

de Brutos). Em sua explicação, Willis descrevia que o cérebro e os nervos eram 

afetados por uma chama manchada no sangue, que fazia com que espíritos guiassem 

as sensações e os movimentos. Ele afirmava que a alma era um fenômeno físico que 

dependia da massa sanguínea. Essa chama poderia ser limitada e interferir na 

iluminação do cérebro, causando uma sombra e, por conseguinte, melancolia. Excesso 

de sal também poderia resultar em excesso de pensamentos e pouco exercício; se o 

problema perpetuasse, a melancolia poderia levar o cérebro a sofrer alterações 

(SOLOMON, 2001).        

No século XVIII, a ciência avançou. Consequentemente, surgiram novas 

ciências sobre o corpo, que também estudavam a relação corpo-mente, incluindo 

melancolia. Em 1729, Nicholas Robinson apresentou a causa da depressão como o 

resultado de falhas na elasticidade das fibras cerebrais. Para o tratamento, Robinson 

era contra a terapia na qual o depressivo conversava. A partir da sua fala, esse tipo de 

tratamento começou a ser desvalorizado (SOLOMON, 2001).      

No final do século XVIII, Friedrich Hoffman começou a sugerir, de forma 

coerente, que havia uma relação hereditária da melancolia. Na mesma época, o 

racional estava sendo valorizado. Por isso, as pessoas com depressão perderam a 

posição social que haviam adquirido pela sua condição mental. A melancolia não 
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tinha mais causa demoníaca; era resultado da dificuldade em aceitar autodisciplina 

para controlar a saúde mental. O conceito de razão, na época, não estava ligado à 

lógica em si, mas, sim, ao consenso da opinião pública. Depois da Inquisição, o 

Iluminismo foi a pior época para alguém sofrer qualquer doença mental grave. As 

pessoas que se encontravam nessas condições eram maltratadas por não seguirem as 

convenções sociais e colocadas em lugares equivalentes a hospitais psiquiátricos. 

Nesses lugares, os depressivos eram tratados como os que tinham o diagnóstico de 

esquizofrenia grave, mesmo tendo comportamentos completamente distintos. Os 

depressivos eram mais calmos do que os esquizofrênicos, portanto, sofriam menos 

abuso pelos encarregados das instituições. As estruturas não tinham condições 

sanitárias básicas; os internados eram torturados e viviam em miséria. Bedlam era um 

dos lugares na Inglaterra onde se internavam as pessoas com doenças mentais. Dr. 

John Monro era o médico chefe da instituição nesse período. Ele afirmava que era 

difícil detectar a melancolia e, mesmo com o diagnóstico, ela era intratável, pois 

dependia não só da medicação, como também do enfrentamento do paciente. Isso 

significa que não havia um protocolo que fosse considerado infalível no tratamento da 

melancolia (CORDÁS, 2002, SOLOMON, 2001).     

No século XIX, os americanos continuavam relacionando as doenças mentais 

com aspectos religiosos. Havia diversas opiniões dentro da Filosofia sobre a 

melancolia. Para Kierkegaard, a melancolia era uma condição humana; para 

Schopenhauer, a vida humana era mais trágica e o homem deveria trabalhar para se 

distrair da sua dor; para Nietzsche, doença e saúde não são assuntos muito distintos já 

que a patologia é o desequilíbrio dos fenômenos normais. Foi um século marcado 

como o período de definir classificações sobre a melancolia, debatendo sobre as suas 

causas e critérios para diagnóstico. O médico alemão Griesinger tratava pacientes com 

doenças mentais e associava os sintomas dos seus pacientes ao cérebro. Tanto que ele 

fazia autópsia do cérebro em pacientes que cometiam suicídio. Então, nessa época, o 

vínculo da doença com a religião já não fazia tanto sentido e o que estava sendo 

valorizado eram as questões fisiológicas, logo, os tratamentos eram, principalmente, 

medicamentosos (AMARAL, 2006, SANTA CLARA, 2009, SOLOMON, 2001).   

Foucault também foi um nome bem conhecido e mencionado por Solomon em 

seu estudo sobre a depressão. Solomon (2001) explicou que no século XX, Foucault 

publicou sobre o tema de doenças mentais e a loucura. Ele escreveu que havia um 

esquema de classes responsável por manter as classes mais baixas distante da 
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sociedade, ou seja, os indivíduos das classes mais baixas eram classificados como 

doentes e afastados da sociedade dando espaço para as classes mais altas tomarem 

decisões sobre o funcionamento da comunidade, sem se preocuparem com algum tipo 

de manifestação rebelde das outras classes. Solomon (2001) discorda com a 

interpretação de Foucault, já que compreende o depressivo como alguém que não tem 

energia para as atividades simples diárias, então não teria disponibilidade para lutar 

em uma revolução.    

O tratamento da depressão no século XX poderia percorrer duas vias: uma, da 

psicoterapia e suas diversas abordagens, e a outra, a psicobiologia, onde as categorias 

tinham grande valor. De tempos em tempos, uma via era mais estimada do que a outra 

e ambas em desenvolvimento para alcançar uma precisão no tratamento. Freud foi 

uma grande referência sobre o assunto melancolia. Descreveu sobre o inconsciente e o 

seu papel na origem da doença. Para o médico, algo interno evita que a mente do 

indivíduo funcione bem e a melancolia é uma forma de luto gerando perda da libido, 

desejo por comida ou sexo. A Psicanálise ajuda o indivíduo a elaborar traumas 

reprimidos que estão no inconsciente. A melancolia era vista como uma ferida que 

também estava inconsciente (SANTA CLARA, 2009; SOLOMON, 2001).  

Com uma visão mais biológica, Kraepelin (1921) publicou categorias para as 

doenças mentais e é uma referência utilizada até hoje. Ele dividiu as doenças mentais 

adquiridas ao longo da vida das doenças hereditárias, e afirmou que todas têm base 

bioquímica. Além disso, algumas são classificadas como permanentes, enquanto 

outras, como degenerativas. As definições sobre as características de cada doença, 

assim como o seu possível prognóstico, ainda servem de orientação para os 

profissionais de saúde mental, mesmo que ainda não tenham alcançado uma precisão 

exata sobre origem, sintomas e tratamentos. Depressão foi dividida em três categorias 

(leve, moderada e grave). Os sintomas são: dificuldade em tomar decisões e se 

expressarem, de acompanharem o raciocínio em uma conversa simples, não 

apresentam interesse em nada, pobreza em ideias e com pouca energia. O tratamento 

costuma durar alguns meses, entretanto, existem casos mais graves, onde esses 

sintomas são permanentes. Para Kraepelin, o prognóstico não era favorável. Sua 

indicação era que os pacientes utilizassem ópio ou morfina para lidarem com o 

sofrimento de forma mais amena (CORDÁS, 2002; SOLOMON, 2001).   

Na segunda metade do século XX, os especialistas começaram a estudar mais 

as funções biológicas, principalmente as neurológicas, e isso contribuiu para a 
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elaboração de uma diversidade de medicações para tratar a depressão. Pode-se dizer 

que mesmo com a vasta discussão sobre as causas, sobre a sua definição e como 

tratar, ainda não foi possível concluir precisamente essas informações sobre a 

depressão.   

 

1.2. Depressão pela visão da Psiquiatria contemporânea  
   

 Ao percorrer pela história da depressão, percebemos a interferência da visão 

de homem na definição de depressão. O nome melancolia começou a ser utilizado há 

muitos séculos atrás, pelos gregos, que associavam o comportamento depressivo a um 

componente que eles acreditavam existir, a bile negra. A interpretação da bile negra 

como fator causal da melancolia durou alguns anos até eles concluírem que não 

existia tal característica no corpo humano. Apesar de ser algo irreal, os aspectos 

associados ao comportamento melancólico são vistos, até hoje, como a raiva, a 

tristeza, o desânimo. Houve uma oscilação na definição da causa da depressão; 

variava entre componentes orgânicos, ou vinculados a classes sociais. Também foi 

uma área do divino e, até mesmo, um pecado. A depressão foi estudada durante 

muitos anos e no século XIX, período em que a visão organicista ganhou mais peso, 

conseguiram associar fatores orgânicos à melancolia. Apesar disso ser um fato, ainda 

havia outras teorias que abordavam o ser humano e o seu estado mental, que 

contribuíam para a pesquisa da depressão através de um outro olhar.    

No final do século XIX, havia dois grupos distintos entre os profissionais de 

saúde: um que seguia a visão de Freud sobre o tema melancolia e outro que 

compartilhava a perspectiva de Kraepelin. O primeiro tinha uma perspectiva que 

avaliava a psicodinâmica e os sintomas patológicos resultados de uma expressão do 

inconsciente. A obra mais conhecida do autor sobre o assunto é Luto e Melancolia, na 

qual ele distingue o luto como uma reação normal de uma perda e o segundo como 

um sintoma patológico. Isso significa que a reação do indivíduo que sofria luto tinha 

uma causa que seria a perda de alguém ou algo que tinha um significado importante 

no seu mundo. Para o melancólico, Freud considerava que o sofrimento não tinha 

“causa” externa, mas que sua perda era de algo no inconsciente. Como vimos na parte 

um deste capítulo, Kraepelin valorizava os aspectos biológicos, portanto, enquanto 

Freud tinha o foco nos sinais do inconsciente, o objeto de estudo de Kraepelin eram os 
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sintomas. Por isso, Kraepelin é visto como uma figura mais importante do que Freud, 

quando o assunto é diagnóstico, pois listava os possíveis sintomas associados à 

depressão, facilitando identificar a sua presença.    

 
Muitos psiquiatras viam a publicação do DSM III em 1980 como uma 
resolução para o conflito entre a visão freudiana e a visão kraepeliana. 
(HORWITZ E WAKEFIELD, 2007, p.72) 

 

Em 1980, foi publicado o Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, DSM-III (Terceira edição do Manual Estatístico de Doenças Mentais, 

desenvolvido pela Associação Americana de Psiquiatria), manual que carregava para 

alguns pesquisadores a esperança de que as distintas definições de depressão 

chegariam em um fim; porém, os critérios para o novo manual não consideraram nada 

dos estudos de Freud e utilizaram um pouco o conhecimento de Kraepelin 

(HORWITZ e WAKEFIELD, 2007). Como foi produzido esse manual e qual era a 

demanda que atendia na sua primeira edição?   

O manual foi produzido na primeira metade do século XX, período em que a 

Psiquiatria americana não mostrava um grande esforço para classificar depressão, 

pois, aparentemente, não havia necessidade de padronizar os conceitos para se fazer 

um diagnóstico. O movimento se intensificou quando os hospitais precisaram de um 

diagnóstico para estatísticas dos atendimentos dos pacientes que ocupavam os seus 

leitos. Isso significa que os primeiros diagnósticos foram fechados com base nos 

sintomas dos pacientes internados, em estado mais grave. O quadro dos pacientes 

internados era claramente mais acentuado do que o das pessoas que sofriam de 

depressão, porém, não necessitavam de internação, portanto, para se concluir a 

presença da patologia, o profissional só tinha olhos para os pacientes que 

apresentavam a doença na sua forma mais severa (HORWITZ e WAKEFIELD, 

2007).      

O primeiro manual de estatísticas de doenças mentais em hospitais americanos 

foi publicado em 1918, descrevendo 22 categorias. O desenvolvimento do manual 

americano foi baseado nos casos hospitalares até 1950, pois, a partir dessa época, eles 

começaram a levar em consideração os casos atendidos nos consultórios, resultando 

em um novo manual para doenças mentais (DSM- I). O primeiro DSM retratou a 

depressão como mecanismo inconsciente e não tanto biológico como era previsto. Ele 

também diferenciava depressão com episódios de psicose (fantasia sobre a 
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interpretação da realidade). Ao longo dos anos, o manual ou os profissionais que se 

dispunham a abordar o tema depressão distinguiam a depressão patológica da tristeza 

natural com um item, a primeira não tinha causa e a segunda estava relacionada a 

eventos que resultaram nesse humor.  

 
O DSM-I, além de conceber a ideia de que a condição depressiva era uma 
forma das pessoas tentarem se defender contra o estado de ansiedade, 
também incluía na definição de depressão que culpa e sentimentos de 
ambivalência eram componentes centrais de tal condição. (HORWITZ E 
WAKEFIELD, 2007, p.86) 

 

Alguns autores levantam a bandeira de que a tristeza perdeu o seu espaço para 

a depressão; acreditam que qualquer traço de tristeza é confundido com o transtorno. 

Os sinais de tristeza podem surgir como reação de alguns eventos na vida do ser 

humano como perdas de emprego, relacionamentos, saúde. É natural que a pessoa 

fique triste por esses acontecimentos. O problema é que essa reação, muitas vezes, 

tem sido identificada como depressão.  Como já visto, se é depressão, muitos lutam 

para remover esses sintomas. (HORWITZ E WAKEFIELD, 2007).  

Com o tempo, a teoria de Kraepelin de relacionar as patologias mentais ao 

biológico e também a tentativa de desenvolver categorias sobre a patologia foram o 

ponto de partida para muitos pesquisadores. No século XX, alguns profissionais que 

estudavam seres humanos não conseguiam determinar uma divisão entre o que era 

depressão endógena ou reativa. Essa foi – e ainda é – uma das discussões mais 

indefinidas quando tratamos de depressão. Tanto que alguns profissionais não se 

preocupam tanto em definir esse aspecto, pois ele envolve muitas variáveis que nem 

sempre podem ser avaliadas ou mesmo detectadas.  

Apesar de diversos estudos terem sido concluídos entre 1920 e 1970, não 

houve uma definição sobre causas específicas da depressão. No entanto, muito foi 

definido sobre os critérios para se fazer um diagnóstico preciso. A partir de 1980, 

junto com a publicação da terceira edição do DSM, depressão tinha uma visibilidade 

que fazia as pessoas buscarem ajuda de profissionais de saúde para fazerem um 

diagnóstico e tratamento.  

Conforme mais estudos clínicos e empíricos foram publicados a partir de 

1980, o DSM começou a ter mais destaque por não depender de uma abordagem: era 

considerado uma teoria neutra (HORWITZ E WAKEFIELD, 2007). Uma definição 

que não dependia de linha teórica ou conceitos específicos. Quem buscava tratamento 
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para depressão ou tratava pacientes não precisava compreender Psicologia e os seus 

termos; simplesmente poderia consultar o manual e seguir os critérios definidos para 

identificar o transtorno.   

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde estima que entre 2013 e 2020 

cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofrerão com depressão (OMS, 2016). O 

número de pesquisas sobre depressão tem aumentado: em 1966, foram detectados 703 

artigos científicos com a palavra depressão; em 1980, o número alcançou 2.754. Esse 

índice tem se elevado ao longo dos anos (HORWITZ E WAKEFIELD, 2007). Até a 

presente data, 2017, podemos encontrar 348.283 trabalhos no site de busca PUBMED. 

O que estamos nomeando de depressão nos dias de hoje?       

A depressão é considerada um transtorno do humor (afetivo), de acordo com a 

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (OMS, 

1993). A classificação não é didática, já que ela é apresentada como uma lista de 

subgrupos e os seus sintomas, resumindo o sujeito a esses itens, sem abrir espaço para 

exceções. Claro que uma classificação deve ser específica, sem brechas, contudo 

acaba sendo apenas um aglomerado de itens. A OMS apresenta algumas variações 

dentro do transtorno afetivo, como: episódio maníaco, transtorno afetivo bipolar, 

transtorno persistente do humor (afetivos), outros transtornos do humor (afetivo) e 

transtorno do humor (afetivo) não específico. O último DSM publicado foi em 2000; a 

definição de depressão do DSM IV não ficou muito diferenciado da versão anterior 

(OMS, 1993; HORWITZ E WAKEFIELD, 2007).   

Uma dificuldade quando se trata de depressão é a ausência de uma descrição 

de quais são as possíveis causas desse transtorno afetivo. Esse é um dos assuntos que 

não são definidos universalmente sobre essa patologia. Além da etiologia, a OMS não 

reconhece um número de pesquisas com evidências suficientes que determinam os 

processos bioquímicos na presença da depressão, respostas ao tratamento e nem a sua 

evolução. Apesar de pesquisas apontarem para uma diminuição dos principais 

neurotransmissores responsáveis pelo humor e emoções do depressivo: a serotonina, a 

noradrenalina e a dopamina (GUARIENTE 2000), aumentar essas substâncias no 

organismo não é garantia de um tratamento bem-sucedido. Outro fator que contribui 

para essa afirmação é que a alteração da quantidade de neurotransmissores não é uma 

característica apenas dos depressivos; também pode ser detectada em pessoas com 

ciúmes patológico, com esquizofrenia, ou que sofrem de fobia ou compulsões 
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(DAHLKE, 2009). 

Essa falta de definição é decorrente do fato de cada caso de depressão ser um 

caso específico. Isso significa que nem todo mundo que sofreu uma perda importante 

reagirá com uma depressão, ou nem todo mundo que toma uma dose específica de tal 

medicação estará curado em um número determinado de semanas (VARGAS, 2005). 

 
Reação de luto e aflição geralmente são reações normais a perdas de um 
objeto de afeto – isso pode ser uma pessoa, dinheiro, prestígio do 
indivíduo, esperança, sua saúde – e não é sempre possível distinguir 
reações normais de luto da depressão patológica baseando apenas em 
fenômenos. (HORWITZ E WAKEFIELD, 2007, p.93) 

 

Alguns estudos refletiram sobre a relação da tristeza como uma reação de 

algum tipo de perda na vida do sujeito, considerando que pode haver controvérsia 

nesse assunto pois a reação a algumas vivências depende também de aspectos 

culturais. Diversas culturas, e principalmente dentro de religiões distintas, o luto pode 

ser visto negativamente, causando muita dor, ou pode ser visto como uma passagem 

de plano que deve ser compreendida como parte do processo da vida e não como um 

fim. Quando a pessoa enxerga da primeira maneira, o sofrimento pode ser mais 

intenso do que aqueles que vivenciam o luto como parte do processo. Isso também 

não significa que apenas a religião ou a cultura definem o quanto o indivíduo vai 

sofrer; a história pessoal também interfere. Isso é relevante pois é o fator que dificulta 

avaliar se os sinais que a pessoa tem de tristeza são exacerbados ou não, já que não 

existe uma definição de normalidade para esse sentimento. Esse é um dos motivos 

pelo qual o foco do diagnóstico permanece em torno da descrição dos sintomas e não 

na etiologia (HORWITZ e WAKEFIELD, 2007). 

Pesquisas dividiram as síndromes depressivas em subtipos: episódio ou fase 

depressiva e transtorno depressivo recorrente, distimia, depressão tipo melancólica, 

depressão psicótica, estupor depressivo, depressão agitada ou ansiosa, depressão 

secundária (DALGALARRONDO, 2000). Além desses subgrupos, a depressão pode 

ser avaliada a partir do número de sintomas presentes no tipo da depressão, assim 

como na sua gravidade, que serão fatores para definirem se a depressão é leve, 

moderada ou grave (OMS, 1993). Guariente (2000) sugere uma avaliação da 

depressão a partir do impacto que ela teve na vida do indivíduo. Para o autor, leve é 

quando a pessoa consegue desenvolver as suas atividades e orientar-se; moderada é 

quando existe dificuldades em suportar situações estressante, a produtividade é 
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comprometida e existe uma falta de clareza na sua percepção; grave é quando há um 

rompimento com tudo e com todos, podendo chegar até a morte. Na quarta edição do 

DSM, a depressão grave é quando o indivíduo tem por mais de duas semanas cinco 

dos seguintes sintomas: humor depressivo, diminuição no interesse ou prazer nas 

atividades, alteração de peso ou apetite, alteração no sono (excesso ou insônia), 

agitação motora ou retardo motor, fatiga, culpa excessiva ou sentimento de 

desvalorização e pensamentos suicidas recorrentes (HORWITZ E WAKEFIELD, 

2007). 

Os sintomas de um indivíduo depressivo podem ser: humor deprimido; perda 

de interesse e prazer; concentração e atenção reduzidas; ideias de culpa e inutilidade; 

visões desoladas e pessimistas do futuro; ideias ou atos auto lesivos ou suicídio; 

desânimo, apatia, insegurança, inércia, choro persistente, desesperança, irritabilidade. 

É possível notar: energia reduzida; cansaço após pouco esforço; sono perturbado 

(insônia ou hipersônia); apetite diminuído (de OMS, 1993) alteração no apetite 

(GUARIENTE, 2000); ganho ou perda de peso; diminuição do desejo sexual (libido), 

lentidão ou agitação psicomotora. Além dos aspectos biológicos, o depressivo sofre 

impacto na vida social: retraimento social, perda ou rebaixamento da produtividade, 

desinteresse por atividade recreativa e de lazer.  

Esses sintomas podem estar presentes na vida de qualquer ser humano, em 

algum momento da sua trajetória, portanto, para se definir um diagnóstico de 

depressão, esses sintomas devem prevalecer durante, no mínimo, duas semanas 

consecutivas (OMS, 1993). Mesmo assim, alguns quadros de tristeza normais são 

diagnosticados como depressão, ou seja, quando o indivíduo tem razões para se sentir 

sem esperança, com culpa, vontade de chorar, ele é rotulado de depressivo 

(HORWITZ e WAKEFIELD, 2007). Os autores definem tristeza normal como a 

reação que o indivíduo pode ter quando enfrenta uma situação de perda ou algo 

doloroso. Frequentemente, a pessoa poderia ter um acompanhamento para se sentir 

acolhida e ter ajuda para lidar com a situação. Depressão era definida quando os 

mesmos sintomas da tristeza aconteciam independentemente da situação do indivíduo, 

sem ser uma reação de algum evento. Quando o caso é depressão, há uma necessidade 

de um cuidado profissional para a questão. Horwitz e Wakefield (2007) afirmam que, 

atualmente, não há espaço para a tristeza, que é frequentemente confundida com 

depressão. Para eles, o fato do DSM III não distinguir tristeza normal da patológica 

pode estar relacionado ao risco dos profissionais não diagnosticarem casos que 



	   23	  

necessitam de tratamento, levando à extrema consequência, o suicídio.  

A causa da depressão foi por muitos anos – e ainda é – um assunto que gera 

curiosidade. Alguns pesquisadores levantaram hipóteses sobre possíveis causas da 

depressão. A própria OMS (1993) não detecta algo que ative o transtorno, contudo, 

ele geralmente está relacionado com eventos ou situações estressantes (OMS, 1993). 

Vargas (2005) associa o aumento do número de depressivos com um ambiente 

ameaçador, competitivo, cheio de exigências e expectativas pode ser mais que o 

necessário para que o ser humano responda com doenças depressivas, pânico, 

angústias e fobias (VARGAS, 2005). Kehl (2009) sugere uma relação entre o 

aumento do número de pessoas depressivas com o comércio da indústria 

farmacêutica, que facilitou o diagnóstico e o acesso aos antidepressivos. A 

pesquisadora também afirma que a busca dos depressivos por consultórios de 

psicanalistas pode estar relacionada com o fato deles não aguentarem mais a 

superficialidade vivida apenas com os antidepressivos ou que o efeito que os fármacos 

surtiram no início do tratamento já não é mais o mesmo (KEHL, 2009). Outro ponto 

importante sobre a ponderação de se a depressão tem causa ou é sem causa estava 

relacionado ao tratamento; discutir se a depressão era consequência de algo não era 

relevante na hora de decidir o rumo do tratamento dos sintomas. Isso não significa 

que ter ou não uma origem era ignorado, pois, em alguns casos, essa definição 

facilitava no tipo de medicação indicada (HORWITZ e WAKEFIELD, 2007). 

Apesar de cada caso ser um caso, algumas questões são universais quando 

lidamos com depressão. Ela é “uma condição mental caracterizada por sentimentos 

severos de desânimo e abatimento, frequentemente acompanhado de sentimentos de 

culpa e inadequação, tipicamente com ausência de energia e perturbação no sono e 

apetite.” (Oxford). Para se caracterizar patologia, esses sintomas devem estar 

presentes na vida do indivíduo por, no mínimo, duas semanas. O número de sintomas 

define sua gravidade. 
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1.3. Carl Gustav Jung 

 
 O estudo do ser humano e seus aspectos mentais ganhou espaço na ciência e, a 

partir dele, diversas perspectivas emergiram. Pela necessidade de compreender o 

homem e o seu comportamento, nos deparamos com uma variedade de teorias que 

almejavam explicar quem somos e porque somos. A depressão entrou nesses estudos 

e começou a virar estatística por uma necessidade de organização dos hospitais. 

Mesmo com o auxílio de um manual produzido especificamente para definir 

diagnósticos, profissionais não chegam no mesmo resultado entre eles. Isso acontece 

pois ainda existem diferentes formas de olhar para o ser humano e o seu 

comportamento. Nesta parte da dissertação, apresentaremos o ponto de vista de Carl 

Gustav Jung. 
Quando a maioria das pessoas pensa em Psicologia, Jung e Freud são os 
nomes que aparecem em primeiro lugar, e suas ideias foram amplamente 
disseminadas nas artes, nas humanidades, no cinema e na cultura. 
(SHAMDASANI apud JUNG, 2009) 

 

Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra suíço, é considerado o pai da 

Psicologia Analítica. Seu pai era Pastor da Igreja Suíça Reformada, todavia, ele 

mesmo não seguia os passos do pai dentro do dogmatismo religioso. Foi 

profissionalmente buscar um caminho dentro da Medicina incluindo as humanidades. 

Foi influenciado pelas obras de Nietzsche, Schopenhauer, Swedenborg, Kraeplin, 

Wundt Bleuler, entre outros. Foi estudando Medicina e se interessando por obras 

sobre comportamento humano, incluindo fenômenos “espirituais” sem explicações 

empíricas, que ele descobriu que a Psiquiatria seria o seu espaço (DOUGLAS, 1988; 

SHAMDASANI apud JUNG, 2009).  

Dentro da Psiquiatria, Jung foi ampliando os seus conhecimentos. Além de 

estudar pesquisadores que desenvolviam estudos sobre o comportamento humano e a 

visão de indivíduo, ele também fazia experimentos para testar algumas hipóteses. 

Contemporâneos, Jung e Freud, apesar de terem visões distintas, ambos tentavam 

formular uma nova Psicoterapia baseada em uma Psicologia científica. Parceria que 

durou pouco tempo, pois a incompatibilidade de ideias levou à ruptura da ligação 

entre os dois, cada um continuando no seu caminho. Um dos motivos pelo 
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rompimento entre Freud e Jung foi o fato de Freud não concordar que Jung 

considerasse a Religião em seu estudo do ser humano.  

Jung ampliava seus conhecimentos e testava sua teoria a partir da sua 

experiência dos atendimentos dos seus pacientes em seu consultório e a partir da sua 

autoanálise. Atualmente, encontramos diversas obras que o psiquiatra escreveu, assim 

como textos de suas palestras ao longo da sua carreira. Durante sua vida, desenvolveu 

textos sobre a visão de ser, sobre a psique, sonhos, símbolos, alquimia, entre outros 

conceitos que serão abordados adiante. Algumas pessoas o confundem com místico 

ou ocultista. Um dos fatores que contribui para essa visão é a importância que Jung 

deu para a religiosidade em seus estudos (Shamdasani apud JUNG, 2009).  

“Em vez de proclamar uma nova revelação profética, seu interesse estava na 

Psicologia das experiências religiosas.” (SHAMDASANI, 2009, p. 212). Jung se 

interessava pela função psicológica dos símbolos presentes nas experiências 

numinosas, assim como a vivência dos credos e dogmas religiosos. Para Jung, o 

numinoso não estava restrito ao religioso; seria um estado de transcendência do 

indivíduo que pode ser alcançado pela Religião ou outro processo. Isso significa que 

ele considerava importante a observação desses credos e a função deles na vida das 

pessoas, mas não estava empenhado em criar um próprio credo. Longe disso. Ele fazia 

observações das experiências paranormais que sua mãe tinha e, também, a partir das 

suas próprias vivências (DOUGLAS, 1988).   

Esse tipo de experiência não era o único conteúdo pessoal que Jung utilizava 

como fonte de conhecimento. Ele observava os seus sonhos, os seus desenhos, tentava 

ouvir o seu íntimo e fez viagens para ampliar o que sabia sobre ele mesmo. 
Quando viajo pela África, a fim de encontrar um lugar psíquico exterior ao 
europeu, meu desejo inconsciente é encontrar em mim essa parte da 
personalidade, tornado invisível sob a influência e a pressão do fato de ser 
europeu. Essa parte está em oposição inconsciente comigo mesmo, e, de 
fato, tento reprimi-la. De acordo com sua natureza, ela quer tornar-me 
inconsciente (mergulhar-me na água) de modo a me matar; inversamente, 
eu desejaria torná-la mais consciente para que possamos achar um modus 
vivendi comum. (JUNG, 2006, p.290-291) 

Alguns pesquisadores trataram Jung como preconceituoso em relação aos seus 

comentários sobre o povo africano, todavia, sua preocupação não era julgar o bom ou 

ruim, mas, sim, observar vivências que não tinham contato em outros lugares e 

culturas do mundo. Ele se interessava pelos ritos e cerimônias, assim como analisava 

os medos e pensamentos das diversas culturas; e percebeu a riqueza e o respeito que 

os povos tinham pelos símbolos que os rodeavam. A sua busca não era 
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necessariamente ao povo tribal, mas, sim, pelo nativo dentro dele mesmo, por um lado 

selvagem do seu interior que não conseguiu o seu espaço dentro do seu contexto 

europeu. Isso não significa que o homem europeu não seja selvagem, não vamos 

entrar nessa discussão, entretanto, o objetivo das viagens de Jung era “encontrar as 

origens coletivas de fenômenos que estava observando em seu estudo do inconsciente 

do homem moderno”. (SAMUELS, 1988, p. 81). 

1.3.1. Jung e Religião 

 
Diversas abordagens psicológicas descartam a religião dos pacientes nos 

consultórios, porém, Jung observava a religião como um fenômeno psicológico. 

Produziu diversos textos sobre o assunto e, ao longo das suas análises, incluiu textos 

sobre o simbolismo de algumas escritas religiosas. Exemplo: a passagem sobre Jó. 

Como já mencionado anteriormente, os temas religião, religiosidade e espiritualidade 

ganhavam destaque aos olhos de Jung. Contudo, qual era o papel desses temas no 

desenvolvimento de sua obra?  
Num dia de sol, quando Jung tinha doze anos, ele atravessava o 
Münsterplatz na Basileia, admirando o sol batendo nos azulejos recém-
restaurados do teto da catedral. Então, sentiu a aproximação de um 
pensamento terrível e pecaminoso, que tentou mandar embora. Ficou 
angustiado por vários dias. Finalmente, após convencer a si mesmo de que 
era Deus que quis que Adão e Eva pecassem, permitiu-se contemplá-lo e 
viu Deus em seu trono despejar um poderoso monte de excremento sobre a 
catedral, arrasando seu novo telhado e um alívio como nunca tinha sentido. 
Sentiu-se sozinho perante Deus e sentiu que sua real responsabilidade 
começava ali. Percebeu que foi precisamente tal experiência direta e 
imediata do Deus vivo que está fora da Igreja e da Bíblia, que faltava a seu 
pai. (Shamdasani, 2009) 

 

Essa é uma passagem conhecida na vida de Jung expressando a forma que 

Jung lidava com os dogmas religiosos, principalmente quando não faziam sentido 

para a vida dos indivíduos. Em alguns dos seus textos, Jung comparou o indivíduo 

cristão a um paciente de carcinoma, querendo dizer que ambos se seguram a uma 

ideia fixa com autonomia própria. No consultório, Jung escutaria o cristão da mesma 

forma que escutaria tal paciente, levando a sério cada detalhe de sua experiência 

relatada sem confrontar o pensamento. Ambos são vistos como manifestações do 

inconsciente que não conseguem ser totalmente decifradas pelo consciente (JUNG, 

1971). Além de acolher a religiosidade em terapia, Jung apreciava outros fenômenos 

cuja base não é encontrada na consciência. Desde a época de faculdade, Jung se 
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interessava por autores espiritualistas que discutiam o cultivo de transe, glossolalia, 

habilidades mediúnicas, entre outros. Ele entrava em contato com autores que 

estudavam fenômenos espiritualísticos, como William James e Théodore Flournoy.  
 

[...] independente de supostas experiências espiritualítiscas serem válidas, 
tais experiências proporcionaram insights muito profundos sobre a 
constituição do subliminar e, portanto, da Psicologia humana como um 
todo. (SHAMDASANI, 2009, p. 267) 

 

 Não importa qual é a religião, ou quanto o indivíduo pratica suas regras, pois o 

mais importante, segundo Jung, é o quanto a experiência religiosa fornece espaço para 

um conhecimento mais amplo de algo maior do que já se conhece. Para Jung, a 

religião é uma expressão universal da alma humana, por isso afirma que todo tipo de 

Psicologia humana deveria considerar a religião como um aspecto importante do ser 

humano (SAMUELS, et al., 1988). Para o psiquiatra, aqueles que estudam o indivíduo 

apenas valorizando a objetividade e o material não conseguirão uma visão do todo. Na 

época que Jung estudou, não era possível comprovar alterações no cérebro quando se 

tratava de subjetividade, de emoções, de processos psíquicos, no entanto, isso não 

significava que eles tinham menos valor do que aquilo que era visto fisicamente. 

Religião pode ser vista como uma atitude do espírito humano, no qual tem respeitosa 

consideração a algo que pode gerar alteração de consciência. O termo religião era 

considerado como “uma existência ou um efeito dinâmico não causado por um ato 

arbitrário” (JUNG, 2012, p. 19), como algo numinoso independente da vontade do 

sujeito. A referência ao numinoso é quando existe uma “influência de alguma 

presença invisível que causa alguma alteração na consciência” (JUNG, 1971, p.9). 

Essa alteração de consciência pode ser a amplificação da mesma ou, também, uma 

falta de controle. 

Esse descontrole pode ser gerado por ausência de conexão com o inconsciente, 

seja coletivo ou pessoal. Muitas vezes, uma conexão com o inconsciente coletivo 

pode ser feita pela mitologia ou pela religião. O indivíduo que mantém uma conexão 

com o inconsciente coletivo é considerado saudável psicologicamente. Para Jung, 

quando o indivíduo segue os dogmas de uma religião “ele não está dando atenção à 

sua psique”, mesmo assim, ele está saudável psicologicamente por ter uma imagem de 

Deus projetada. Nesse caso, Deus pode ser visto como sinônimo de Si-Mesmo. 

Enquanto a estrutura da religião fizer sentido para o indivíduo, ele não necessitará de 

uma Psicologia profunda (EDINGER, 2004). 
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Nise da Silveira (2007) escreve, em sua biografia de Jung, que em seu 

consultório, ele notava que muitos dos pacientes em crise estavam nessa situação por 

terem perdido o que uma religião oferecia. Essa religião podia ser por meio de algum 

credo, como também a ligação do consciente com o inconsciente, como mencionada 

antes. Com esse olhar, Jung concluía que a religião era uma função natural à psique. 

Através da Psicologia, é possível “estabelecer ligações entre as verdades contidas nos 

símbolos religiosos tradicionais e [a] experiência psíquica.” (ULANOV, 1997, p.282).  

Jung considerava esses processos psíquicos de espírito e alma aquilo que faz a 

conexão entre consciente e inconsciente. A energia do Self (arquétipo da totalidade 

que será descrito adiante) pode ser tão forte que a experiência desse arquétipo pode 

ser tão intensa que alguns a chamam de Deus (SILVEIRA, 2007). Jung explica esse 

fenômeno, pois também a partir da vida religiosa, o indivíduo se conhece em 

momentos numinosos quando o Ego (conceito que será definido adiante) e o Self se 

comunicam (ULANOV, 1997). É por esse motivo que o significado dos termos 

religio ou relegere pode estar se referindo a uma forma de ligação com o ‘eu’ mesmo, 

o indivíduo com ele mesmo. 

Jung relata que quando o indivíduo avalia a sua existência a partir apenas da 

consciência, ele próprio se sente como Deus, dono de si, todavia, quando o indivíduo 

percebe que existe um lado seu que está inconsciente, ele pode se sentir com medo 

(JUNG, 2008). O inconsciente pode se expressar na vida da pessoa de forma que a 

pessoa não o veja como o próprio conteúdo, mas, sim, como algo causado por um 

espírito, que tenha autonomia. Para Jung, os complexos inconscientes podem ter essa 

autonomia, podendo causar alteração nas intenções do eu (JUNG, 2012). Os 

complexos permanecem inconscientes, pois o indivíduo pode ter dificuldade em 

aceitar alguns aspectos como parte do próprio ser; às vezes, é mais suportável deixar 

esses conteúdos distante da consciência por termos medo dos perigos da alma (JUNG, 

2013). A crença na religião pode aliviar esse contato com conteúdos das trevas 

internas, pois o indivíduo com um credo, geralmente, projeta os conteúdos sombrios 

fora de si, seja em uma força maior ou em outras pessoas. 

Pelos aspectos psicológicos, Jung analisa as almas como formas de expressão 

do inconsciente pessoal e o espírito como expressão do inconsciente coletivo. Assim 

sendo, não podemos analisar sintomas físicos sem valorizarmos a realidade psíquica 

do indivíduo, o seu espírito. Espírito que se expressa por meios de símbolos, símbolos 
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que podem representar o lado sombrio de cada um, que quanto mais entrarmos nas 

trevas será possível um encontro com espírito perdido (JUNG, 2008).  

Hillman, um psicólogo pós junguiano, declara que, para um trabalho de 

Psicologia profunda, é necessário penetrar nas profundezas da alma. Logo, o caminho 

da Psicoterapia é “viajar pelo labirinto da alma” (HILLMAN, 2013, p.49). Nesse 

caminho das trevas, a alma seria o guia para nos encontrarmos, para entrar em contato 

com a outra polaridade para, dessa forma, alcançarmos a totalidade. “Segundo Jung, o 

esquecimento destas experiências [religiosas], ou pior, abjurá-las agindo como se não 

fizessem diferença, nos expõe ao risco da insanidade” (ULANOV, 1997, p.283). 

Para quem estuda psicopatologias, a depressão frequentemente é analisada 

como um aspecto sombrio da vida do indivíduo. Com essa colocação em mente, 

resolvi me aprofundar nessa psicopatologia, ou melhor, nessas trevas, para 

compreender melhor essa totalidade do ser humano. Isso condiz com a visão de cura 

dentro da Psicologia Analítica, que enaltece a ligação do indivíduo com o 

transcendente nele mesmo a ponto de auxiliar no encontro do seu próprio caminho, 

sem precisar ser arrastado pela psicopatologia (ULANOV, 1997).  

Antes de entrar na definição de depressão dentro da abordagem da Psicologia 

Analítica é importante que alguns conceitos sejam definidos. 
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1.3.2. Conceitos desenvolvidos por Carl G. Jung  
 

 Jung utilizou o termo Ego para se referir a tudo o que o indivíduo conhece 

sobre ele mesmo; é a parte consciente de todo o ser. Ego pode ser visto como 

sinônimo de consciência, pois o Ego é o centro da consciência composto por uma 

noção geral de quem somos, a partir do nosso corpo e nossa existência (JUNG, 1985). 

Não nascemos com o Ego pronto, ele se desenvolve ao longo da vida inteira, já que a 

noção de ‘eu’ muda conforme a pessoa vive. O Ego assume características pessoais 

como desejos, vontades, reflexões e ações, porém, não permite que tudo seja 

consciente (STEIN, 1997). O Ego define o que permanece na consciência e o que irá 

para o inconsciente, ou seja, o Ego tem a função crítica da consciência. Essa 

determinação sobre quais conteúdos ficam ou não na consciência depende de quanto 

intolerável ou desagradável tal assunto é para o Ego. Consideramos um Ego forte 

aquele que consegue obter e movimentar um alto número de conteúdos conscientes, já 

um Ego fraco perde o controle para impulsos e reações emocionais. Isso acontece, 

pois, embora o Ego seja composto de uma identidade pessoal, ele também é uma 

mediação entre os conteúdos conscientes e inconscientes, respondendo a uma 

necessidade de algo maior que ele mesmo (SAMUELS, et al., 1988). 

Considerando a definição de Ego, é possível compreender o que Jung entendia 

como Consciente. Para ele, a consciência é o conhecimento e a forma que o indivíduo 

vê os eventos internos e externos. A consciência, por si só, não é psique; é apenas 

uma parte da psique, a parte consciente (JUNG, 1982). Estar consciente significa estar 

desperto e atento ao que está em volta; o oposto disso é o sono profundo sem sonhos, 

quase um estado de morte.  

Esse estado de sono profundo, que é o oposto de estar consciente, está 

vinculado ao conceito do Inconsciente. Não são todas as abordagens psicológicas que 

consideram o inconsciente, contudo, para a Psicologia Analítica, o Inconsciente é um 

aspecto significativo. O ser também é composto pelo Inconsciente, mas essa é uma 

parte desconhecida. O Inconsciente é constituído de conteúdos psíquicos que não 

estão na Consciência, não se sabe o porquê ou quanto tempo estão lá, não obstante, 

ele é todas as possibilidades da vida psíquica (JUNG, 1982). O Inconsciente pessoal é 

conteúdo interno, por exemplo, aquilo que foi esquecido ou aquilo que reprimimos 

(JUNG, 2001; SAMUELS, et al., 1988). Diferente da teoria freudiana, Jung 

considerava o Inconsciente um leque de possibilidade de ser e não somente “um 
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repositório da experiência pessoal, reprimida e infantil” (SAMUELS et. al, 1988, p. 

51). O papel do inconsciente pode ser compensar o que o Consciente excluiu ou 

omitiu, resultando em novas perspectivas, já que o conteúdo Inconsciente pode se 

manifestar de forma que o Ego não controla. Jung acreditava que “o material que 

emergia do inconsciente servia para trazer luz à sua ‘escuridão’ inata” (SALMAN, 

1997, p. 118). Esses podem ser vistos como escuridão pelo fato de não estarem 

conscientes, ou seja, não estão na luz para poderem ser identificados.  

Ainda falando sobre o Inconsciente, é importante destacar que Jung descreveu 

dois tipos de Inconsciente presentes em todos os seres: um é o inconsciente coletivo e 

o outro é o inconsciente pessoal. Esse segundo também é conhecido como Sombra. A 

Sombra é o oposto do Ego, pois o Ego não reconhece esses aspectos que também 

fazem parte do todo. O Ego não reconhece essas características, pois é todo o 

conteúdo que foi reprimido pela sociedade, considerado imoral ou contrário às 

convenções sociais. Apesar de haver possibilidade de alguns aspectos da Sombra se 

tornarem conscientes, ela nunca é eliminada, pois o Ego não consegue assimilar tudo. 

Frequentemente, a Sombra é projetada no outro como figura de demônios, de ladrões 

ou dos famosos irmãos malvados (JUNG, 1982; JUNG, 2013; SALMAN, 1997; 

SAMUELS et. al, 1988; STEIN, 1997). 

Como mencionado antes, além do inconsciente pessoal, Jung descreve o 

Inconsciente Coletivo. Esse é constituído pelos instintos e Arquétipos (ver descrição 

abaixo) (JUNG, 2001). Ele é a matriz de onde o indivíduo se forma, ou seja, o 

Inconsciente Coletivo é a herança do que o indivíduo se torna, a partir da sua vivência 

pessoal (JUNG, 2013). É possível perceber aspectos do Inconsciente Coletivo na 

cultura e nas estruturas sociais como características universais (SAMUELS et. al, 

1988). Sabendo a definição de Inconsciente e Consciente, é possível compreender o 

conceito da Psicologia Analítica de Self (Si-Mesmo).  
O Si-mesmo, no início da vida, inclui a totalidade potencial da 
personalidade, mas como uma semente ou projeto genético, ele também se 
desenvolve com o tempo. (SALMAN, 1997, P.80) 
 

O Self é a totalidade da psique, composto por aspectos inconscientes e 

conscientes. Todos os conteúdos de uma pessoa estão imersos no Self (SAIZ, 2006). 

Estudos relacionam o Self com a imagem de Deus, por ser responsável na produção de 

símbolos e imagens que expressam o necessário, criando espaço para um 
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desenvolvimento. O Self é uma estrutura que se constitui de tudo o que existe, sendo 

notável ou não (YOUNG-EISENDRATH, DAWSON, 1997).  

Jung também notou outros aspectos importantes na constituição do indivíduo e 

resgatou o significado de uma palavra grega para descrever mais uma característica da 

psique. A palavra Persona tem origem grega e era designada à máscara que o ator 

utilizava nas apresentações. Adaptada à vida psíquica, a Persona, em termos 

junguiano, é a forma como o indivíduo se relaciona com o mundo social, 

inconscientemente e conscientemente. A Persona está em evidência; é como o 

indivíduo está à mostra ao público. É atrás da Persona que o sujeito esconde os 

pensamentos e sentimentos conscientes. Isso pode ser benéfico, pois pode evitar que a 

pessoa passe por constrangimento ou outras dificuldades no seu meio social. Persona 

se forma tanto pelas condições sociais quanto pelas expectativas que o próprio 

indivíduo tem dele mesmo. Uma forma concreta da Persona ser é expressa por meio 

das roupas que cada um veste; as roupas indicam o papel social ou como aquela 

pessoa escolhe ser vista pelo mundo (STEIN, 1997; SAMUELS, et. al, 1988; HART, 

1997; YOUNG-EISENDRATH & DAWSON, 1997).  

A Persona não é um conceito tão popular como os Complexos. Os Complexos 

fazem parte de todas as pessoas; cada indivíduo tem mais de um complexo e eles, 

frequentemente, são inconscientes. O Complexo contém um núcleo central e é 

irrigado por diversas associações. Cada Complexo é composto por conteúdos, ideias e 

emoções que estão ligadas a alguma experiência do sujeito (JUNG, 1983). 

Para Jung, além dos Complexos serem inconscientes, ele percebeu outras 

características desconhecidas do indivíduo. A partir das suas observações, Jung 

afirmou que todo homem tem aspectos femininos no seu inconsciente, assim como 

toda mulher tem aspectos masculinos. Frequentemente, de forma estereotipada, ele 

descreveu os homens com características de individualidade, agressividade e 

autonomia, e a mulher com zelo, dedicação e empatia (YOUNG-EISENDRATH & 

DAWSON, 1997). O termo Anima é para se referir ao lado feminino nos homens e o 

Animus, os aspectos masculinos na mulher. 

Esse lado do gênero oposto é o que conecta o Ego com o mundo interior, é a 

ponte do Ego para o Inconsciente, assim como a Persona é a conexão para o mundo 

exterior. A partir da Anima, o indivíduo entra em contato com as imagens do 

Inconsciente Coletivo (JUNG, 2001; STEIN, 1998). 
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O Inconsciente Coletivo é composto pelo Arquétipos, que são imagens 

primordiais que estão no Inconsciente. São impressões que não têm determinada 

forma. Por exemplo, o Arquétipo da Grande Mãe: só obtém forma a partir da 

experiência do indivíduo e da sociedade, a partir da nossa Consciência. (JUNG, 1985, 

2001; ADAMS, 1997). Podemos dizer que os Arquétipos são uma parte universal 

herdada que são ativadas ou não de acordo com a experiência individual de cada um. 

Existem alguns tipos de maneiras que os Arquétipos se manifestam e elas podem ser 

como instintos, afetos, imagens ou Símbolos nos sonhos, nas religiões ou na 

Mitologia, assim como padrões de comportamento (ADAMS, 1997; JUNG, 2013, 

2009; YOUNG-EISENDRATH, DAWSON, 1997).  

O Símbolo não é um termo exclusivamente da Psicologia Analítica, porém, é 

um conceito importante para entender melhor a psique e seu funcionamento. Como 

comentado anteriormente, os símbolos são expressão do Self dando sentido a essa 

totalidade (BYINGTON, 2007). A elaboração de símbolos faz parte do processo 

individuação, ou seja, faz parte do processo de desenvolvimento psicológico, é o que 

torna a pessoa única. O processo de individuação engloba a síntese de elementos 

conscientes e inconscientes. A finalidade desse processo é a união do Ego e do 

inconsciente, fazer com que o Ego se pareça mais com o Self (SAMUELS et. al, 1988, 

STEIN, 1998). O símbolo tem uma função reguladora entre Inconsciente e 

Consciente, pois é a partir dele que se permite uma comunicação do conteúdo 

inconsciente.  

O símbolo pode ter significado individual ou coletivo. Pode ser uma imagem 

ou mesmo uma ideia. Todavia, não é qualquer imagem que é um símbolo, pois se não 

tiver significado, a imagem é simplesmente um sinal. É muito comum encontrarmos 

símbolos, rituais e dogmas religiosos que faziam sentido para diversas civilizações 

durante muitos anos; “Jung via o nosso como um século que não estava mais em 

contato diário com o significado de ser que ocupa o centro da vida” (ULANOV, 1997, 

p.278). Pesquisadores afirmam que o fato do ser humano ter usado tempo para nos 

apropriarmos de recursos da consciência fez com que perdêssemos contato com a vida 

simbólica que sustenta e alimenta as raízes humanas. Para Jung, a falta de simbolismo 

na vida pessoal pode resultar em neurose ou a psicose, e a falta de simbolismo na 

sociedade pode levar a genocídio, holocausto, entre outros. 

O termo psicopompo, que não é um dos conceitos mais universais de Jung, 

pode ter um significado relevante durante a análise da obra Coração das Trevas e na 
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reflexão sobre depressão. Psicopompo é “a figura que guia a alma em ocasiões de 

iniciação e transição” (SAMUELS, 1988, p.88). Um exemplo dessa figura na 

Mitologia grega é Hermes, que conduzia as almas mortas, pois tinha capacidade de se 

mobilizar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Além da Mitologia, 

existem algumas figuras que representam o Psicopompo, como o sacerdote, xamã, 

feiticeiro e médico, pois elas também podem ser procuradas para guiar, orientar ou 

mediar. Dentro dos conceitos da Psicologia Junguiana, a Anima e Animus têm esse 

papel para a psique humana (SAMUELS, et al., 1988).  

O conceito mais utilizado na compreensão da depressão na visão da Psicologia 

Analítica é o de Energia Psíquica. A partir da física quântica, Jung utilizou a teoria da 

energia para descrever a vida psíquica. O termo Energia Psíquica se refere à força que 

a psique tem. É o que justifica o movimento psicológico ou a motivação; “é o que faz 

a diferença entre estar ‘aceso’ e estar ‘apagado’, para usar uma metáfora elétrica.” 

(STEIN, 1998, p.61). 

A motivação nos olhos da Psicanálise costuma ser a sexualidade. Para a 

maioria dos psicanalistas, ela é responsável pela dinâmica e por alguns conflitos 

psicológicos. Por outro lado, a Psicologia Analítica afirma que o que move os seres 

humanos vai além do desejo sexual, pois ela está relacionada a qualquer tipo de 

desejo. Esse movimento psíquico é o que resulta na produção artística, por exemplo, 

como a música. (STEIN, 1998).  

Jung questionava o que dirige essa força. Para isso, ele foi buscar a física e a 

teoria de energia, percebendo que o estudo da energia não era estudo sobre os objetos 

em movimento e, sim, sobre a relação dos próprios objetos. Existem duas formas da 

física observar as coisas: uma é causal e a outra é finalista. A teoria física mecanicista 

observa o objeto que se move (teoria causal). A teoria de energia observa as relações 

dos objetos que se movem (teoria finalista) (JUNG, 1983; STEIN, 1998).  

A lei de conservação de energia também se aplica à energia psíquica, que 

afirma que energia não é criada e nem destruída. Energia psíquica não pode ser 

observada em si, nós podemos apenas observar os seus efeitos. O movimento da 

energia psíquica é explicado de forma finalista e não a partir de uma perspectiva 

causal-mecanicista. Isso significa que não olhamos pensando que “a causa b, b causa 

c, e assim por diante”, que na Psicologia seria aplicado como o trauma causa o 

complexo que causa sintomas. Já na visão finalista (JUNG, 1983), os objetos a, b, c 

são instrumentos das transformações energéticas.  
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A energia é transferida de um estado menos provável para um mais 
provável, deslocando-se ao longo de um gradiente de intensidades até 
terminar em equilíbrio. (STEIN, 1998, p.70) 

 
O mais importante desse movimento seria o final, ou seja, o alcance do 

equilíbrio, e não enfatizando o que causou esse movimento (JUNG, 1983).  Essa 

dinâmica é a autorregularão da energia. O que é dado como fato pronto pela visão 

causal é visto como símbolo do ponto de vista finalista (JUNG, 1983).  

A causa não possibilita uma evolução, pois seria substância imutável que 

continuaria a agir sem parar. Aquele seria o fim, então, não tem aonde ir depois do 

fim (JUNG, 1983). O movimento de energia pode colaborar quando o sistema 

psíquico está em desequilíbrio, mas isso não significa que os complexos são apenas 

reativos, pois eles também são capazes de canalizarem essa energia que está neles 

para ser criativa. O ambiente pode estimular a canalização da energia do complexo, 

entretanto não é a causa. Isso significa que algum fator externo pode, sim, colaborar 

para uma ação do indivíduo, contudo, sua energia vai de dentro para fora (STEIN, 

1998).  

Stein (1998) afirma que há duas formas da energia psíquica ser acolhida por 

um complexo: através de novos traumas e pelo poder magnético do núcleo arquetípico 

do complexo. Um complexo que toma conta da consciência expressa que o Ego não 

conseguiu aguentar o fluxo de energia do Complexo. O Ego é o que pode direcionar 

essa energia para a criação de estruturas e projetos, no entanto, isso acontece se o Ego 

for forte o suficiente e determinado. Se isso não ocorrer, a pessoa pode ficar 

disfuncional no plano emocional.  

A energia pode ir de um lugar para o outro de acordo com o interesse da 

pessoa, pode ser um interesse inconsciente. A energia tem o movimento de regressão 

tanto como o de progressão. A progressão ocorre para a pessoa se adaptar ao mundo. 

Esse movimento é positivo, pois o indivíduo utiliza essa energia para fazer atividades 

que ele decide fazer (STEIN, 1998).  
 

1.4 Depressão pela visão da Psicologia Analítica 
 

A depressão é explicada pelo conceito de energia psíquica descrito 

anteriormente. Quando a energia desaparece da consciência, o indivíduo fica 
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deprimido. Isso acontece, pois, a energia que estava na consciência foi para o 

inconsciente. Dizemos que a energia retornou para o inconsciente. Esse processo é 

denominado regressão de energia. Quando a energia está no inconsciente, ela ativa 

complexos que não estão relacionados com o que o Ego está valorizando no 

momento. Então, há uma batalha de valores, na qual um lado está no inconsciente e 

do outro lado está o Ego. Essa luta interior deixa o indivíduo paralisado externamente 

(HARDING, 1970; SAMUELS, 1988; STEIN, 1998).  
Quando a energia não é consumida num processo de adaptação ao mundo, 
nem está se movimentando de forma progressiva, ela ativa os complexos e 
eleva o potencial energético destes no mesmo grau em que o Ego perde 
energia ao seu dispor. A energia não desaparece do sistema; antes, ela 
desaparece da consciência. (STEIN, 1998, p.77)  

 

O estado de depressão surge a partir desse movimento de energia, assim como 

incertezas, dúvidas e perda de motivação. Por outro lado, quando a energia está no 

processo de progressão, ela está sendo utilizada para a adaptação do indivíduo no 

mundo, como já foi dito. Dessa mesma maneira, funciona o movimento de regressão. 

Quando a energia está no inconsciente, ela ativa o mundo interior e a pessoa é 

obrigada a lidar com seu conteúdo interno. O fato de a pessoa ter que entrar em 

contato com os conteúdos internos que não estava entrando em contato, faz da 

regressão de energia uma possibilidade para o desenvolvimento do ser. É nesse 

momento que a pessoa tem a oportunidade de renovar sua adaptação ao mundo 

interior. Quando o valor consciente de energia diminui, ou desaparece, isto pode ser 

uma possibilidade de um novo valor surgir em outro lugar. Esse novo valor pode ser 

consciente ou inconsciente (JUNG, 1983). Depois que o indivíduo consegue lidar com 

esse processo de autoconhecimento, de entrar em contato com seu conteúdo interno, 

ele está mais maduro para enfrentar o mundo externo. Essa nova relação com o 

mundo externo seria a progressão da energia (STEIN, 1998). 

Compreendendo esses conceitos como o nosso ponto de partida, podemos 

falar sobre o humor e suas polaridades. Humor é um eixo com as polaridades alegria-

tristeza. As duas extremidades são mania de um lado e a depressão no outro. A 

polaridade alegria-tristeza é arquetípica, é um padrão de funcionamento próprio da 

espécie (VARGAS, 2005). Quando um dos polos do eixo do humor está presente e é 

vivenciado na consciência, o outro, com menos espaço estará presente no 

inconsciente. Vários motivos podem resultar na mobilização de um ou outro polo, às 

vezes os dois. O Ego deve ter capacidade e habilidade para entrar em contato com um, 
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sem se desligar do outro oposto, gerando um equilíbrio no humor do indivíduo. 

A ruptura do eixo do humor gera o estado patológico. Nessa situação, o Ego 

terá acesso a uma das polaridades e deixa de ter acesso ao oposto, que não está 

predominando. No caso da depressão, o que predomina é a tristeza e o outro oposto 

que não está ativado é a alegria. 

Para a Psicologia Analítica (FIERZ, 1997), a depressão também tem a 

finalidade de autorregulação. Geralmente, ela acontece quando a pessoa está vivendo 

o extremo de uma polaridade. A depressão é um sinal de que algo não está 

equilibrado.  

Como já foi dito, quando a energia está no processo de progressão, ela está 

sendo utilizada para a adaptação do indivíduo no mundo. Dessa mesma maneira, 

funciona o movimento de regressão. Quando a energia está no inconsciente, ela ativa 

o mundo interior e a pessoa é obrigada a lidar com seu conteúdo interno. O fato de a 

pessoa ter que entrar em contato com os conteúdos internos que não estava entrando 

em contato, faz da regressão de energia uma possibilidade para o desenvolvimento do 

ser. É nesse momento que a pessoa tem a oportunidade de renovar sua adaptação ao 

mundo interior. Quando o valor consciente de energia diminui, ou desaparece, isto 

pode ser uma possibilidade de um novo valor surgir em outro lugar. Esse novo valor 

pode ser consciente ou inconsciente (JUNG, 1983). Depois que o indivíduo consegue 

lidar com esse processo de autoconhecimento, de entrar em contato com seu conteúdo 

interno, ele está mais maduro para enfrentar o mundo externo. Essa nova relação com 

o mundo externo seria a progressão da energia (STEIN, 1998). 

A Psicopatologia, segundo Jung (2013) não pode ser baseada somente no 

estudo das doenças mentais, pois faz parte da Psicologia normal e de toda extensão da 

psique. Quando as estratégias de sobrevivência da espécie não funcionam em certas 

fases da vida, a Psicopatologia toma lugar (SAIZ, 2006). 

Por que devemos levar em conta que a depressão faz parte do percurso normal 

da vida? Para não tentar remover qualquer sofrimento que a pessoa tem, há momentos 

que ela consegue elaborá-lo em tempo normal (normal significando menos de duas 

semanas consecutivas). Se não conseguir elaborar o símbolo que a depressão 

representa, o indivíduo viverá com um aspecto dele que não está sendo produtivo, 

pois sua energia está presa no inconsciente, precisa ser canalizada para fora e 

transformar o necessário que continua fazendo parte do todo. 

  Não existe um fator externo isolado que cause depressão. Por exemplo, não é 
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todo mundo que perde alguém na vida que entra em depressão, não obstante, o 

indivíduo que está desequilibrado internamente pode expressar depressão depois de 

ter perdido uma pessoa. Isso também indica que não tem fase da vida certa para a 

pessoa ter depressão. Qualquer pessoa que não esteja bem estruturada pode vivenciar 

a depressão. Depende de vários fatores, tais como genética, e estrutura egoica. Não 

existe idade certa para depressão. Um bebê pode ficar deprimido, assim como um 

homem adulto.  

Como não há fatores determinantes que causam a depressão, faz sentido 

aplicarmos a teoria da finalidade para uma compreensão melhor do transtorno. Se 

tivermos a perspectiva finalista, a depressão não é causada por nada, mas, sim, é um 

símbolo externo do mundo interno da pessoa. Esse símbolo, por ser interno, depende 

de cada pessoa e expressa uma necessidade individual que deve ser elaborada por 

cada um. 

As estruturas depressivas defensivas se formam através das vivências 

simbólicas que não são elaboradas. Essas estruturas são expressas como sintomas, tais 

como: abatimento, desinteresse, desesperança, isolamento, decepção e indignação, 

fúria, hostilidade e agressividade contra si mesmo e com os outros, e como culpa e 

morte.   

James Hollis (2008) afirma que o indivíduo precisa aprender a recorrer aos 

seus próprios recursos internos e que, às vezes, somos forçados a encontrá-los e usá-

los, porém, para isso, é preciso entrar em contato com o lado escuro, que pode gerar 

uma falta de controle. Essa falta de controle pode estar relacionada ao fato da energia 

estar no inconsciente, já que depressão é uma regressão da energia psíquica, como 

mencionado previamente.  

A partir da visão da teoria de energia causal, o indivíduo não pode evoluir, 

pois o produto é aquele que já está lá, é causado por algo. Já a visão finalista 

possibilita que o indivíduo perceba que a depressão tem sentido e que a forma que ele 

estava vivendo não estava sendo completa e de acordo com o seu Self. Depende do 

próprio Ego canalizar essa energia para formas criativas. Quando isso acontece, 

podemos denominar a depressão de criativa, pois o ser conseguiu elaborar seus 

conteúdos e se relacionar com o mundo externo a partir da sua centralização do eixo 

Ego-Self (BYINGTON, 2006). Já quando o indivíduo não consegue ser criativo, 

paralisa e expressa os sintomas do transtorno.  

Clinicamente, se faz uma distinção entre dois tipos de situação no estado de 
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depressão. Uma é a criativa e a outra defensiva. O termo criativo não está se referindo 

somente à produção artística, mas, sim, a elementos inconscientes, que estão prontos 

para serem reconhecidos pela consciência (HARDING, 1970). O criativo é quando o 

processo de depressão traz transformação e crescimento para o indivíduo (VARGAS, 

2005). Quando é criativa, há ampliação da consciência, que estimula construção de 

uma nova atitude e estilo de vida. O paciente elabora simbolicamente as 

dependências, perdas e sofrimentos. Assim, o desejo pela morte pode ser elaborado 

como um novo rumo e sentido de individuação (SAIZ, 2006). Já no polo defensivo, 

há fixações, repetições e prejuízos (VARGAS, 2005). 
Depressão não é quando você está no abismo (que logo faz com que você 
morra), mas chegando perto dele, se aproximando aquele momento de 
medo quando você já foi muito longe, quando a tontura tomou conta de 
toda a sua capacidade de se equilibrar. Entre outras sensações, você teme 
que irá morrer, mas não seria tão ruim. (SOLOMON, 2001) 
 

O psicólogo americano David Rosen, autor de Transforming Depression 

(2009), relata o processo do trabalho com depressivos de forma inédita. Ele mostra 

como a depressão pode ser um chamado para mudança. Trabalhou com sobreviventes 

de tentativas de suicídio na Golden Gate Bridge, em São Francisco (EUA). Muitos 

pacientes conseguiram alcançar essa morte seguida de renascimento no pulo e 

superaram o desejo de morrer com o desejo de transformação. Rosen introduziu o 

termo egocídio, que significa que um aspecto do indivíduo morre. Isso condiz com o 

psiquiatra junguiano Fierz (1997), que relata que as tendências suicidas estão 

relacionadas a uma necessidade de morte e renascimento que resultam em mudança, 

porém, os depressivos apenas enxergam a morte como caminho.  

Na depressão, há o confronto do Ego com o inconsciente e tem como 

finalidade o autoconhecimento, o equilíbrio do Ego com o Self, assim como sua 

integração; é uma oportunidade da pessoa se desenvolver. É imprescindível notar que 

a depressão é um processo dentro do processo de individuação, que colabora para esse 

último. O fato de o indivíduo depressivo ter que entrar em contato com partes do seu 

interior que não está enxergando, faz com que seu Ego se aproxime mais do seu Self, 

se tornando único, se integrando com si mesmo. A depressão ganha espaço quando o 

indivíduo esquece da necessidade de encontrar e manter relação com o infinito 

(HARDING, 1970); infinito esse, muitas vezes, ligado à imagem de deus, mas como 

abordado anteriormente, um deus que representa a totalidade mais do que uma figura 

religiosa dogmática. Quando falhamos nessa conexão, abrimos espaço para que a 
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mente alcance estados graves de inércia ou desespero, levando até mesmo ao suicídio.  
O indivíduo cai na selva como consequência de estar alienado dele mesmo, 
da humanidade e dos seus valores mais profundos, ou seja, o sujeito se 
encontra na selva quando ele mesmo se corta, alienado dele mesmo, da 
comunidade e de Deus. (HARDING, 1970, p.6) 
 

A autora (HARDING, 1970) também se baseia nas ideias de Kierkgaard para 

afirmar que a maioria das pessoas que não está em contato com Deus, ou com elas 

mesmas, são assim porque desejam ser alguém que elas não são na vida real. A 

frustração de não ser exatamente o esperado pode resultar em desespero. A solução 

que Kierkgaard oferecia era que as pessoas buscassem o cristianismo para entrarem 

em contato com Deus e não se perderem. Já Jung afirma que o caminho não é 

necessariamente a Igreja, mas, sim, a busca de si mesmo, dos próprios valores e de 

conteúdos que estão no inconsciente.  

O analista junguiano James Hollis (1999) afirma que o sofrimento pode ser 

meio para crescimento. Ele faz uma analogia do sofrimento com pantanais da 

natureza. 
Existem pantanais da alma onde a nossa natureza pretende que vivamos 
grande parte da jornada, e de onde derivarão muitos dos momentos mais 
significantes da nossa vida. (HOLLIS, 1999, p.19)  

 
Para Hillman, o caminho da Psicoterapia é viajar pelo labirinto da alma 

(HILLMAN, 2013). Nesse caminho das trevas, a alma seria o guia para nos 

encontrarmos, para entrar em contato com a outra polaridade para, dessa forma, 

alcançarmos a totalidade.  

Alguns valores atuais fizeram com que os indivíduos buscassem valores em 

objetos materiais, cada vez mais distantes da subjetividade. Como resultado disso, 

nós, psicólogos, nos deparamos com uma desorientação psíquica, uma perda das bases 

de muitos seres humanos, gerada por uma falta de sentido na vida (EDINGER, 1995). 

Para Jung (apud EDINGER, 1995), só a vida simbólica pode exprimir a necessidade 

do espírito. Atualmente, nas sociedades ocidentais, raramente, temos um espaço para 

essa vida simbólica. Essa ausência de espaço tem tido como consequência a angústia, 

uma vida sem conteúdo e, muitas vezes, a depressão. 

A função estruturante depressiva é uma função vital como todas outras. Sua 

finalidade é fazer com que o indivíduo tome tempo para se concentrar no apego à 

elaboração das feridas e no desapego ao que deve ser ultrapassado. Isso, em si, não é 

patológico. Quando essa função estruturante se fixa, a depressão se torna patológica e 
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o indivíduo não elabora os conteúdos internos, ele paralisa. É importante termos em 

mente que o extremo da polaridade do humor não é patológico em si; se torna 

patológico quando o indivíduo fixa naquela extremidade (BYINGTON, 2007). 

Durante a depressão, é como se o que está desequilibrado toma-se lugar, 

todavia a pessoa não está conseguindo elaborar seus símbolos internos e acaba não 

tendo energia para se relacionar com o mundo externo, com o outro.  

Com a contribuição da Alquimia, Jung associava a depressão com o estado 

nigredo1. Foi identificado que quando o alquimista trabalhava com esse estado, o seu 

estado psicológico também se encontrava na escuridão interna.  
O nigredo trouxe não apenas decadência, sofrimento e morte, assim como 
os tormentos do inferno visivelmente para os olhos do alquimista, ele 
também pode dar espaço para a sombra melancólica no lugar da sua alma 
solitária. Na escuridão e no desespero que não eram dele, e aquilo que ele 
simplesmente testemunha, ele experimenta como tudo se torna um dragão 
venenoso (JUNG in HARDING, 1970, p.5).  
 

É nessa fase que o alquimista sente como se a luz perdesse força enquanto que 

a lua aparece; a lua, nesse caso, simbolizando a presença do conteúdo inconsciente. 

Harding (1970) associa a lua à Eros, nesse caso um estado de emoção ligado 

principalmente ao Self, como se o indivíduo estivesse se abraçando, finalmente 

aceitando as suas características que foram rejeitadas até então. De acordo com os 

alquimistas, após essa mesma etapa, o sol ocupa espaço gerando consciência.  

A partir da teoria causal, explicando a energia psíquica e a sua dinâmica, é 

possível descrever a depressão dentro da Psicologia Analítica. A abordagem 

desenvolvida por Jung conclui que a depressão é um movimento para dentro, no 

momento em que o indivíduo necessita reconhecer alguns conteúdos internos que 

rejeitou até então. Conteúdos esses que não são agradáveis, e que, por consequência, 

podem ser comparados com trevas, pantanais, escuridão, mas que, através do sofrido 

contato com esses aspectos, o indivíduo pode se tornar quem ele é de forma mais 

integrada.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  Significa	   escuro	   em	   latim	   e	   significa	   o	   primeiro	   estado	   da	   Alquimia,	   que	   é	   a	   morte	  
espiritual. 
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1.5. Símbolos da Depressão 
 

O contato com a arte visual, literatura, Mitologia, entre outros tipos, são 

formas de nos aproximar do inconsciente. Alguns trechos da Mitologia podem ser 

associados à depressão. Olhar para essas imagens míticas pode nos auxiliar a 

compreender a depressão em outro nível, além do intelecto (MACDONALD, 2013).  

Uma passagem da Mitologia grega, que é associada à depressão, é a história 

sobre Urano-Cronos-Zeus. Esses três deuses têm em comum a característica 

devoradora, que é o aspecto associado à depressão, principalmente com 

predominância patriarcal. Eles são pais devoradores que governam de forma 

indiscutível, resultando em um aprisionamento dos demais indivíduos. Urano, por ser 

o mais velho, está associado ao arcaico, porém, ele não é um devorador convencional, 

já que sua forma de devorar é armazenando os seus filhos em Gaia (Terra). A 

associação do Sol Níger com o destrutivo pode ter tido origem do mito de Saturno, no 

qual ele devora os filhos recém-nascidos de Rhea. Além do mais, Saturno é 

frequentemente associado à melancolia, por ser devorador (MARLAN, 2009).  

Fazendo um paralelo do mito com as pessoas depressivas, os sujeitos estão 

imersos no inconsciente materno (representado pela terra) sem noção das suas 

atitudes, com pouca consciência sobre si mesmo. Esses indivíduos podem apresentar 

sintomas físicos que manifestam sinais de um filho sufocado, como tumores, 

distúrbios gástricos e sintomas histéricos (GIGLIO, 2007; SAIZ, 2006). Cronos, filho 

de Urano e Gaia, consegue matar o seu pai com uma foice, por uma revolta motivada 

pela mãe. Pela perspectiva da Psicologia Analítica, essa etapa reflete em uma 

transformação em que o novo (puer) assume o lugar do velho (senex). Cronos se torna 

um pai devorador por manter os filhos em seu estômago e, depois, Zeus manteve 

Metis em sua barriga enquanto ela estava grávida (GIGLIO, 2007; SAIZ, 2006). Esses 

trechos da Mitologia (Urano-Cronos-Zeus) também simbolizam a relação arquetípica 

puer-senex. A figura paterna representando um senex (velho) estagnado nas suas 

ideias, impedindo que o novo ocupe espaço, traço comum nos depressivos que, 

frequentemente, se paralisam com medo de mudança e sem esperança de um novo 

melhor (GIGLIO, 2007; SAIZ, 2006). Existe uma luta entre as polaridades puer-

senex. Enquanto algumas depressões são associadas ao senex, existem depressivos 
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que vivem a extremidade da polaridade puer. As depressões puer são aquelas em que 

o indivíduo inicia diversas atividades, contudo, não sente satisfação em nenhuma, tem 

dificuldade em se comprometer com algo a médio e longo prazo por medo de 

estagnar. O puer representa nascimento de algo necessário para o desenvolvimento, a 

transformação, no entanto, será impedida pela figura oposta (senex) que significa 

rigor, dureza e necessidade de ter uma forma definitiva. No mito de Urano e Cronos, o 

que abre espaço para uma transformação é a mãe representando a anima, já que é 

Gaia quem oferece recursos para Cronos (puer) matar Urano (senex) (GIGLIO, 2007; 

SAIZ, 2006). Essa morte não precisa significar predominância do puer, mas, sim, uma 

síntese entre puer e senex, de forma que ambas as energias se mantenham em 

equilíbrio. Essa síntese pode resultar em uma transformação do puer em herói, através 

da morte ou sacrifício. Não obstante, para isso é necessário uma anima como 

mediadora entre o velho e o novo. O ser humano se depara com essa luta entre senex e 

puer em algumas etapas da sua vida, principalmente em momentos de transição, como 

na adolescência, na meia idade ou também quando precisa lidar com mortes ou 

separações e se adaptar ao novo (MACDONALD, 2013). Seria possível encontrar na 

obra de Conrad algum elemento que represente essas figuras arquetípicas do senex, 

puer e anima?  

Quando falamos sobre o mundo das trevas, não podemos deixar de lado a 

figura mitológica de Hades, que era o deus do mundo inferior. Hades também tem 

sido associado à depressão por ser um deus do submundo e por ter características a 

introversão. Essa última sendo importante por propiciar momentos de reflexão, 

autoconhecimento, um mergulho na própria escuridão. Esse recuo costuma ser 

criticado ou temido por nós, seres humanos, que, frequentemente, valorizamos mais 

os movimentos para frente, que resultam em produtividade externa (MACDONALD, 

2013). Acontece que o mundo de Hades é repleto de conteúdo; certamente, conteúdos 

que podem não ser tão agradáveis de reconhecer, principalmente como parte de nós 

mesmos. A ida até o submundo, para a Psicologia Analítica, faz parte do processo de 

individuação, proporcionando uma ampliação de consciência mesmo num processo 

árduo. A depressão tem como sintoma a falta de energia, diminuição na libido que, 

como abordado na visão da Psicologia Analítica, é consequência do movimento da 

energia psíquica para o inconsciente. Existem as histórias que representam uma ida 

voluntária ao mundo de Hades, como a de Dionísio em busca de sua mãe, e outras que 

exemplificam idas involuntárias, como a de Perséfone, que foi raptada. 
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Simbolicamente, essas jornadas são perigosas, pois colocam o indivíduo frente à 

morte e podem não ter retorno. Por outro lado, a morte também pode representar a 

morte do ponto de vista materialista, libertando o ser humano para uma vida poética e 

de imagens em movimento para as profundezas da psique (MARLAN, 2009). Fora da 

Mitologia, o encontro com os aspectos inconscientes pode também ser voluntário ou 

involuntário. Esse último pode acontecer depois do indivíduo ter vivenciado uma 

experiência de quase morte, como um acidente ou uma depressão, que forçam o 

sujeito a parar e olhar para alguns aspectos até então ignorados. A forma voluntária de 

entrar no Hades psíquico pode ser por Psicoterapia, já que nesse processo existe um 

espaço para a pessoa começar a acender alguns conteúdos sombrios (MACDONALD, 

2013). Descobrir que existe um outro eu não é fácil, pode ser monstruoso, todavia, 

pode despertar uma curiosidade para entender quem é aquele outro, ou até onde ele 

vai (MARLAN, 2009). 

Além de ser associado às trevas e destruição, Hades era um dos poucos deuses 

com quase nenhuma representação física de si mesmo e do seu reino; outro aspecto 

próprio só dele era que raramente seu nome era pronunciado (HILLMAN, 2013).  
A irmandade de Zeus e Hades diz que o mundo superior e o mundo 
inferior são os mesmos; apenas as perspectivas diferem. Há somente um e 
o mesmo universo, coexistente e sincrônico, mas um irmão o enxerga de 
cima e através da luz, e o outro vê de baixo a sua escuridão. (HILLMAN, 
2013, P.56)  
 

Quando aplicamos os aspectos de Hades na Psicologia profunda, podemos 

dizer que o encontro com Hades é o encontro com a alma, como se o processo de 

individuação estivesse indo para a morte, porém, uma morte que não significa o fim e 

sim um propósito.  

Quem faz a conexão dos outros seres com Hades é o mensageiro Hermes. 

Conhecido como Mercúrio na Mitologia romana, Hermes transitava entre o mundo 

superior e o mundo de Hades no papel de mensageiro ou guia das almas. O seu papel 

para a experiência depressiva é auxiliar no percurso consciência e inconsciência (um 

psicopompo) de forma que o indivíduo consiga lidar com as mortes internas 

necessárias e se desenvolva como um novo ser, ao lidar com o mundo externo, sem se 

perder no mundo sombrio. Ele também tem um significado de puer, um puer que 

permite transformar o senex sem anulá-lo, gerando uma harmonia entre as duas 

polaridades. Outra conexão de Hermes (Mercúrio) é a partir da Alquimia, onde ele 

também expressa a dualidade. Mercúrio pode ser metálico e líquido, ou pode curar ou 
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matar (MACDONALD, 2013). Na Alquimia, a mortificação leva à putrefação e é 

nessa transição de um processo para o outro que acontece a transformação, pois é por 

meio da experiência de morte e decomposição que se dá o novo (MARLAN, 2009). 

Hermes tem o papel de levar a alma para o mundo de Hades, muitas vezes confundido 

com um herói, entretanto, o segundo tem o objetivo de trazer as almas para o mundo 

superior (HILLMAN, 2013).  

Apesar de Hermes ser o mensageiro que conseguia transitar entre o mundo 

superior e o mundo inferior, existiam outras figuras que fizeram essa travessia para o 

reino de Hades associadas à depressão. Ele faz uma visita ao mundo das trevas e 

encontra figuras que simbolizam a psique, como Ajax, Anticleia e Agamenon. 

Ulisses, personagem que exemplifica como trajetória pelo mundo das trevas, pode ser 

transformadora, inclusive de forma enriquecedora, na qual acontece uma amplificação 

da consciência de vida (HILLMAN, 2013).  

Outro herói associado à depressão é Hercules, por ter atravessado o mundo das 

trevas de Hades. Antigamente, estudiosos de Mitologia utilizavam o termo hero para 

expressar ctônico, ou seja, aos deuses ou figuras do mundo inferior. “O herói 

arquetípico continua, pois o deus do qual ele é metade composto não morre.” 

(HILMMAN, 2013, p.167). Diferente de Ulisses e Eneias, Hércules não desce para o 

mundo inferior com o intuito de aprender algo, mas, sim, de combater. Utilizando sua 

força mais do que a razão, Hercules não discrimina o que destrói, resultando numa 

extinção daquilo que pode ser produtivo, como a imaginação. Dessa forma, pode se 

dizer que ele é mais vilão do que Hades em si. O Ego parecido psicologicamente com 

Hércules é um Ego que confronta “as imagens como demônios ou alucinações, 

criando aquilo que ele chama ‘a selva do inconsciente, sua civilização egocêntrica’ 

com uma Psicologia sem alma.” (HILLMAN, 2013, p.172)  

Uma característica comum entre Ulisses e Hércules é que ambos escolhem 

descer ao mundo de Hades, diferente da deusa Perséfone. Na história de Perséfone, 

ela era uma menina que vivia apenas com a mãe, que a tratava de maneira infantil, 

impedindo o crescimento da filha. Perséfone é raptada por Hades e se torna sua 

esposa, contudo, ganha permissão para circular entre o submundo e o mundo superior. 

Em linguagem psicológica, ela transita entre o consciente e o inconsciente. Além de 

ter um aspecto destruidor, por ser uma figura superior do mundo de Hades 

(HILLMAN, 2013), existe uma semelhança entre a história de Perséfone e a transição 

da adolescência para a fase adulta, já que ela adquire um conhecimento mais amplo, 
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percorrendo pelo submundo. Esse é um dos motivos pelo qual Perséfone, que retorna 

para o mundo superior, não é a mesma que desceu, já que sua visão ingênua e pueril 

da vida morreu com o contato com o outro mundo (MACDONALD, 2013). Ela 

também exemplifica a sensação que o depressivo tem quando se sente puxado para 

baixo, sem ânimo, sem motivo, algo sem compreender o que está acontecendo com 

ele mesmo (HILLMAN, 2013). 

Perséfone não é a única representante feminina do mundo inferior: Kali e 

Hécate são deusas das trevas. A divindade Kali, figura do hinduísmo, carrega uma 

espada e uma cabeça em suas mãos e decora o seu pescoço com caveiras, 

representando o processo de morte (MARLAN, 2009). Hécate está relacionada ao 

noturno e, também, por salvar os resíduos da alma. Hécate recebe o que o indivíduo 

não utiliza no mundo diurno, mas que, para ela, são essências. Sua imagem, 

frequentemente, possui três cabeças, por ter característica de olhar diversos ângulos 

ao mesmo tempo. Hécate é uma figura que não é arrastada para o mundo das trevas, 

como Perséfone, no entanto, ela vive lá (HILLMAN, 2013). 

Duas outras figuras também podem ser vinculadas aos sintomas depressivos: 

as figuras da noite, como Thanatos (morte) e Hipnos (sono), que são associadas ao 

reino de Hades. Por que ambos estão relacionados à depressão? Os sonhos, durante o 

sono, podem representar ilusão ou conflitos, assim como lamentações do 

envelhecimento. O pensamento da morte como destino certo também é causa de 

alterar o humor para tristeza, uma introspecção depressiva (HILLMAN, 2013).  

A depressão não é simbolizada apenas pelos deuses ou heróis. A Mitologia 

grega utilizava a palavra skia para denominar as criaturas do mundo das trevas. Parece 

não haver forma definitiva para o que chamavam de skia, como se as pessoas fossem 

sombras que se movem num mundo sem luz. Em termos de consciente e inconsciente, 

podemos dizer que perceber a sombra onde não tem luz simboliza notar a presença 

dos instintos (HILLMAN, 2013). 

 Características do inconsciente e das trevas também são encontradas na 

imagem da selva. A depressão pode ser representada pela selva, pois o indivíduo 

depressivo vive uma sensação parecida com a experiência de estar perdido em uma 

selva, em uma região inóspita. Além do ambiente não ser receptivo, a selva e o seu 

conteúdo selvagem remetem a um espaço livre de domesticação; e seus habitantes são 

considerados bárbaros, selvagens. A relação da selva com a depressão continua 

quando falamos em tratamento, pois se a pessoa depressiva consegue viver na selva, é 
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na selva que ela vai entrar em contato com Mãe Natureza. Esse contato com a 

natureza pode ser fértil, no sentido de acolher o indivíduo e depois permitir que ele 

siga a sua vida (HARDING, 1970). 

 Chegar na selva nem sempre é fácil e produtivo. Alguns textos descrevem a 

dificuldade da travessia do mundo da consciência para o inconsciente. Nekyia é a 

passagem do livro Odisseia, de Homero, na qual acontece a travessia do mundo 

superior para o mundo de Hades (JUNG, 2012b). Jung nomeia a descida às trevas de 

nekyia (EDINGER, 2006) e exemplifica com trechos da Mitologia sobre a jornada ao 

Hades, ou na literatura, com a experiência de nigredo de Dante. E, também, na 

história de Fausto (JUNG, 2012b). O contato interior não é apenas individual, já que 

o encontro é com o inconsciente coletivo. A nekyia é um caminho que diminui a luz 

do Ego, às vezes, resultando em morte, por ser perigosa, todavia, ela não representa 

uma queda no abismo e, sim, uma entrada significativa (JUNG, 2016; MARLAN, 

2009).     

Hillman (2013) faz uma distinção entre a jornada do herói no mar à noite, da 

descida ao mundo das trevas. Ele afirma que o herói retorna da jornada noturna em 

melhor forma para lidar com as tarefas da vida, porém, a nekyia leva a alma para as 

profundezas e não retorna. A destruição do Ego é um processo individual e doloroso, 

mas que pode levar até uma transformação. Entretanto, Jung não faz essa distinção e o 

termo utilizado para explicar essa descida é a jornada noturna no mar, que 

representa uma travessia de uma margem (consciente) para a outra (inconsciente), 

tema frequente em histórias de heróis (JUNG, 2012b).  

 Os pesquisadores que utilizam os conceitos da Psicologia Analítica e da 

Alquimia para estudar a depressão, apontam para o Sol como uma figura significativa 

na compreensão desse tema. Quando exploramos o Sol Níger, nos deparamos com a 

intenção arquetípica de levar o Self para um estado próximo às transformadoras trevas 

e distante de julgamentos. Muitos artistas tentam expressar essas trevas, no entanto, é 

um processo que demanda desprendimento do Ego, um egocídio. O termo lumen 

naturae é utilizado na Alquimia para denominar a luz escondida dentro das 

trevas/escuridão. A perspectiva alquimista sugere uma visão diferente da ocidental, na 

qual luz e trevas são separados. Isso acontece, pois, alguns pensadores afirmam que 

luz não deve ser associada apenas ao Sol, mas, sim, com iluminação. O significado do 

Sol Níger na Alquimia é parecido com o Self para Jung, já que ambos representam 
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opostos como luz e trevas, vida e morte, espírito e matéria. Para Jung, o Sol simboliza 

a fonte da vida e o todo do ser humano (MARLAN, 2009). 

 Além do Sol Níger, a Alquimia pode servir como contribuição para 

aprofundarmos o conhecimento sobre a depressão. A nigredo é um estado no processo 

alquímico no qual os psicólogos junguianos afirmam representar a escuridão interior, 

o estado depressivo. As trevas internas fazem com que o indivíduo se sinta diante do 

inferno, remetendo a sentimentos de desespero e solidão (HARDING, 1970). 

Frequentemente associado a figuras como o diabo, o dragão, o velho enfermo e a cor 

negra, nigredo é um estado que pode gerar sofrimento no ser que está nessa etapa do 

processo que os alquimistas denominam mortificatio (representando um norte 

espiritual). Associado à “tortura, à mutilação, à morte e ao apodrecimento” 

(EDINGER, 2006, p.165), nigredo representa a morte para o Ego, de um Ego 

identificado apenas com a luz e desconsiderando a própria sombra. A figura do velho 

enfermo, vinculada ao nigredo, expressa uma condição que antes dominava, porém 

que não representa mais a totalidade de forma equilibrada; uma imagem de retrocesso 

da psique, que deve morrer para dar espaço a uma nova configuração (EDINGER, 

2006).  
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Capítulo 2: Joseph Conrad  

 
 No primeiro capítulo, abordamos a história da depressão, indicando pela 

primeira vez que foi registrado uma perspectiva sobre o tema na história da 

humanidade. Depois, alcançamos os conceitos e definições atuais da depressão, 

publicadas em manuais psiquiátricos. Percebemos que a visão de homem é diferente 

em cada abordagem usada para estudar o homem e os seus comportamentos; 

consequentemente, a descrição de depressão altera de acordo com a opinião sobre o 

homem. Carl G. Jung é um dos interessados em compreender o ser humano e dedicou 

sua vida para isso. Concluiu que a depressão é uma maneira do indivíduo se equilibrar 

considerando a sua totalidade. No capítulo dois, apresentaremos quem era o autor por 

trás de Coração das Trevas, para entender as suas raízes e conseguir diferenciar, na 

sua obra, o que foi influência individual, ou o que pode ser explicado pelo 

inconsciente coletivo e arquétipos.     

 

Todo romance contém algum elemento autobiográfico – e isso raramente 
pode ser negado, já que o criador pode apenas se expressar em sua criação. 
(CONRAD, 2015, p.8)    
  

É possível notar elementos da vida de Joseph Conrad em sua obra. Porém, 

antes de analisar Coração das Trevas, é importante compreender em que contexto o 

autor viveu, levando em conta algumas de suas características pessoais e influências. 

Não são esses elementos exclusivamente que determinam a obra, contudo, podem 

auxiliar no momento de se aprofundar na análise dos símbolos encontrados. Este 

capítulo contextualiza o autor, começando pela infância, descrevendo fatos e 

interpretações de pesquisadores que publicaram sua biografia. A infância e a 

personalidade de Conrad ganharam forma por meio da história conturbada da Polônia 

e pelo idealismo político do seu pai (MEYERS, 2001).   

 

2.1 A herança polonesa: O contexto histórico e geopolítico do berço 

de Conrad 
A cidade em que Conrad nasceu não tinha uma fronteira definida: Bierdchiev 

foi invadida pelos romanos católicos em 1024 e depois por suecos, húngaros, turcos e 
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russos. Mais para frente, em 1772, a Rússia foi dividida entre Áustria, Prússia e 

Rússia. Vinte anos depois, houve uma nova configuração para o território e a Rússia 

ficou com a menor parte da distribuição. Nessa fase, a Polônia perdeu uma certa 

estabilidade e foi dividida entre a Áustria, Prússia e Rússia. No século XIX, a história 

da Polônia se caracterizou por suas tentativas fracassadas de obter independência 

nacional.   

O avô paterno de Conrad lutou com a tropa de Napoleão para a independência 

da Polônia contra a Rússia. No entanto, o Tratado de Versalhes fez Napoleão perder a 

batalha, resultando na unificação entre Polônia e Rússia, governadas pelo Czar. Em 

1830, os poloneses se reinventam a partir da poesia nacionalista e ganham forças para 

invadir a Varsóvia, invasão que ganhou participação do avô de Conrad. Assim sendo, 

Conrad tinha em seu sangue e em sua história um lutador político, alguém que vivia o 

problema nacional como o problema pessoal. A luta do seu avô paterno influenciou o 

caráter do seu pai, que também batalhou por interesses políticos. Todavia, não eram 

todos os poloneses que tinham essa motivação para combater.  

Com o fracasso da luta, muitos poloneses, principalmente a elite intelectual e 

política, foram morar em Paris. Eles ganharam a fama de quem abandonou o serviço, 

de traidores. Essas características fizeram parte da imagem polonesa em literaturas 

desde o século XIX (MEYERS, 2001).    

Na época em que Conrad nasceu, Bierdchiev era uma cidade de 50.000 

habitantes e pertencia à Polônia no século XVI. Em 1812, a cidade fornecia 

mantimentos para as tropas de Napoleão e desenvolveu bastante o mercado de gado e 

grãos, assim como roupas e sapatos. Bierdchiev também era conhecida como uma 

área de publicações, entretanto, essa era reprimida pelas forças russas. A segunda 

maior comunidade judaica estava na cidade, 80% judeus; o resto era szlachta (classe 

dos nobres da Polônia) católicos. O idioma era russo. Pessoas acreditavam que 

Conrad era judeu pela probabilidade alta, porém, ele não tinha religião (MEYERS, 

2001; STAPE, 2009). A pluralidade podia resultar em um potencial sem limites para 

quem nascia na cidade. Não obstante, no ponto de vista psicológico, também poderia 

ser a origem de uma falta de identidade. No caso de Conrad, pode-se atribuir uma 

falta de raiz ao longo da sua história a essa ausência de delimitação de identidade, 

agregada também a outros fatores. Aqui, começamos a perceber fatos que 

contribuíram para uma estrutura egoica frágil, de alguém que não tinha uma base 

firme como ponto de partida para um desenvolvimento.    
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A cidade natal de Conrad tinha quatro tipos de línguas: russo, polonês, 

ucraniano e idish. Também era possível encontrar quatro tipos de religiões diferentes: 

igreja ortodoxa, católicos romanos, eastern uniat church e os judeus. Tal 

heterogeneidade proporcionou a Conrad uma facilidade em se adaptar a diferentes 

culturas no percurso de sua vida, sendo vantajoso na fase em que era marinheiro. 

Quem fala sobre Conrad, muitas vezes o considera polonês, mas isso está atribuído à 

linguagem e aspectos culturais e não por uma identidade política (MEYERS, 2001; 

STAPE, 2009).   

Além da pluralidade cultural, existiam quatro tipos de atitudes dos poloneses 

em relação ao governo russo: fidelidade, conciliação, resistência e emigração. O tio de 

Conrad, Tadeusz, escolheu conciliação; o pai, Apollo, a resistência, e Conrad, a 

emigração. Conrad carregou uma culpa ao longo de toda a sua vida por ter negado 

seguir os passos de seu pai e por ter se exilado voluntariamente em 1874.   

Conrad possuía diversos livros sobre a história de Napoleão, suas memórias e 

campanhas, mais do que qualquer outro assunto. Enredo que teve impacto nas suas 

obras literárias, como The Rover e Suspense, contudo, em sua autobiografia, Conrad 

não retrata como um momento heroico; ele afirma que a fase de Napoleão foi uma 

escola de violência. O autor também culpa Napoleão pela falsa esperança que ele 

passou aos poloneses por conta da sua ambição (MEYERS, 2001). Essa raiva vai 

além do fator político, já que Conrad é um homem que perdeu o pai e outros 

familiares que lutavam por ideais.  

 

2.2 Os Korzeniowski 

 
A família de Conrad participou ativamente dessas lutas, sacrificando sua 

fortuna, liberdade e vida em nome da causa. O pai de Conrad, Apollo, nasceu em 

1820, em uma família de patriotas. Aos 20 anos, entrou na universidade para estudar 

literatura, línguas e direito. Estudou durante seis anos e saiu sem um diploma, pois 

não concluiu nenhum curso. Apollo era visto como um rapaz feio. Era pessimista, 

temperamental e suas ideias políticas eram fortes. A mãe de Conrad, Evelina, também 

era conhecida como Eva, treze anos mais jovem que Apollo, distinguia-se por sua 

beleza. Apaixonou-se pelo patriotismo e simpatia do futuro marido. Os pais de Eva 

eram contra a união por razões pessoais e políticas, já que eles se tornaram ricos por 
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terem se afastado das rebeliões políticas. Ambos foram introduzidos para potenciais 

pares, no entanto, nenhum aceitou as sugestões (MEYERS, 2001).   

A mãe da noiva gostava da companhia de Apollo, porém não achava que ele 

tinha qualidades para se casar com sua filha, pois ele não trabalhava. A família de 

Apollo era vista como instável, impulsiva, visionários irresponsáveis e incompetentes. 

O pai de Apollo, avô de Conrad, era visto como um utópico que se considerava um 

grande político e patriota. O irmão de Eva descrevia a própria família como 

conservadora, estável e confiável. O pai de Eva discordou da relação dela com Apollo 

até morrer, quando Eva tinha 19 anos. Depois que seu pai faleceu, Eva estava um 

pouco doente e ainda dividida entre a vontade do pai e seu próprio desejo de se casar 

com Apollo. Não existem relatos com uma definição dos sintomas de Eva, entretanto 

parece uma combinação de aspectos físicos e emocionais. Essa dinâmica de Eva, de 

ficar doente em momentos emocionalmente difíceis, aconteceu em outro momento de 

sua vida e também foi algo recorrente na vida de Conrad. Uma anima frágil, que não 

conseguia cuidar de si mesmo foi uma bagagem que o autor herdou para a sua vida 

adulta.   

Respeitando o pai, Evelina resistiu se relacionar com Apollo, período no qual 

mostrou instabilidade emocional. Ressaltando o fato de que quando existia obstáculos, 

a mãe de Conrad sofria com o impacto emocional, contribuindo para a visão de uma 

mulher frágil. Após 5 anos do falecimento de seu pai, Evelina e sua mãe viajaram 

para uma cidade perto de onde Apollo trabalhava. Quando Apollo soube, ele 

convenceu a mãe de Evelina a permitir que eles se casassem. Essa era mesmo a 

intenção que a própria mãe tinha quando fez a viagem, pois ela acreditava que o 

casamento poderia curar o estado mental da sua filha. Casaram-se oito anos após se 

conhecerem (seis após a morte do pai de Eva). Apollo tinha 36 anos e Evelina 23. Um 

ano após se casar, Eva engravidou (1856) e o casal se mudou para Berdichev 

(atualmente, a quarta maior cidade da Ucrânia) para ficarem perto da mãe de Eva 

(MEYER, 1967; MEYERS, 2001).  

 

2.3.  A Infância  
 

Nasceu, no dia 3 de dezembro 1857, Józef Teodor Nałęcz Konrad 

Korzeniowski, em Berdichev, Ucrânia.  Como dizia ele: “que época e que lugar para 

nascer – a cidade era um ponto de partida impossível” (texto traduzido por mim, de 
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Conrad apud STAPE, 2009, p. 1). O nome Teodor, recebeu em homenagem a seu avô 

paterno e Nałęcz era o nome szlachta2. O nome Konrad foi influência de dois 

personagens das obras de Adam Mickiewicz, posteriormente anglicizado e adotado 

como nome. Apesar de ter morado pouco tempo na cidade onde nasceu, ela tem um 

papel importante no aspecto psicológico de Conrad, por ser uma cidade pequena, 

marginal. Por algum tempo, não era precisa a informação de onde ele realmente tinha 

nascido. Isso ocorria principalmente pelas afirmações duvidosas fornecidas pelo 

próprio escritor.   

Um fato curioso é que Conrad foi batizado duas vezes quando criança. Meyer 

(1967) associa a um medo que os familiares tinham por sua vida. Medo, muitas vezes, 

coadjuvante na trajetória do autor.   

A vida da família era instável financeiramente. Mudaram-se bastante e tinham 

pouco para comer. Em 1859, mudaram-se para uma cidade onde Apollo investiu em 

uma editora e desenvolveu sua escrita. A mudança foi resultado de um desejo de se 

envolver em atividades políticas clandestinas. Antes disso, em 1850, Apollo já 

escrevia sobre os trabalhadores rurais da Ucrânia. Apollo também traduziu Dickens e 

Victor Hugo, mas nunca foram publicados.  

 

Não me lembro como aprendi a ler, mas me lembro do processo que o meu 
pai pedia para eu ler livros em voz alta. Tenho orgulho do que o meu pai 
me ensinou, pois, além dele dominar literatura, ele me introduziu a grandes 
autores como Shakespeare. (CONRAD, 2015, p.121) 

 

Conrad foi influenciado pelo trabalho de seu pai, gerando interesse na cultura 

francesa e inglesa. A literatura também foi uma herança e o seu lado escritor pode ser 

um resgate de laços afetivos que sofreram rupturas na sua infância. A influência de 

seu pai também impactou o comportamento do autor, ambos céticos e pessimistas, 

apesar de Apollo ter falecido quando Conrad tinha apenas onze anos de idade 

(MEYERS, 2001; STAPE, 2009). 

Até 1860, Apollo perdeu todo o dinheiro que tinha e um pouco do dinheiro da 

família de Eva. O lado político falava mais alto e Apollo publicou diversos artigos 

sobre a situação social e política do país. Na casa da família, frequentemente, 

ocorriam reuniões clandestinas sobre o nacionalismo polonês. Sempre em luta, ele 

fugiu da morte diversas vezes, porém, se machucou muitas outras. Era ousado e não 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Classe dos nobres na Polônia 
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se preocupava com sua segurança. Percebemos algumas dessas características no 

protagonista de Coração das Trevas, Marlow, que conseguiu enfrentar os mistérios do 

Congo e lidar com as atrocidades que encontrou no caminho. Apollo tinha a 

característica de colocar seus ideais políticos acima da sua família. As autoridades 

russas perceberam o movimento político clandestino e fecharam a editora, o que 

causou mais instabilidade financeira e diversas mudanças.  

Em 21 de outubro de 1861, quando o Conrad tinha quase 6 anos de idade, a 

casa foi invadida pela política russa e Apollo foi preso por 6 meses. Conrad se lembra 

de visitar o pai junto com sua mãe, vestida com roupas preta de luto, lembrando da 

frágil estrutura emocional de Eva para lidar com eventos difíceis. A ideia de perda 

estava frequentemente presente na vida de Conrad e sua família, seja financeira, 

territorial e, mais para frente, emocionais. O trágico da família ainda estava por vir. 

Em 8 maio de 1862, Apollo, Evelina e Conrad foram exilados para o norte da 

Rússia. No caminho, Conrad ficou muito doente (talvez pneumonia), mas isso não 

interrompeu o caminho, pois as autoridades não se preocuparam com a criança. 

Evelina também ficou doente durante o trajeto a ponto de ter que ser carregada de 

posto em posto (MEYER, 1967).  

Os três se mudaram para Perm3, onde Conrad ficou mais doente e preocupou 

os pais. Depois, foram para uma cidade chamada Vologda, local escolhido por 

diversos exilados poloneses e russos. Os Korzeniowski faziam questão de não manter 

contato com os locais, apenas com os exilados, contribuindo para um comportamento 

de isolamento social adquirido por Conrad ao longo da sua vida adulta. A temperatura 

em Vologda era baixa e, por isso, agregando às condições precárias, as pessoas 

permaneciam doentes. Não havia muitas crianças na comunidade para Conrad brincar. 

A saúde de Evelina deteriorou por conta do inverno e sua família fez uma 

intervenção, permitindo que ela e Conrad fossem para outra cidade se recuperar. Eles 

conseguiram se mudar para a cidade na qual o irmão de Evelina (Tadeusz) habitava e 

onde Conrad, pela primeira vez, pôde brincar com outra criança, sua prima. Conrad 

aprendeu francês com uma tia, seu segundo idioma, e nunca esqueceu a língua 

(MEYER, 1967; STAPE, 2009). Ele tinha lembranças desse período e afirmou que “o 

melhor período da minha existência foi quando passamos um tempo com o meu tio e 

a minha prima, para a minha mãe se recuperar.” (CONRAD, 2015, p. 33). Isso aponta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cidade localizada no nordeste da Rússia. 
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para a necessidade de Conrad de se relacionar, apesar de ter buscado distância social 

quando resolveu ir para o mar. 

Eles ficaram alguns meses na casa do tio. Porém, quando o período de 

permanência expirou, Eva não tinha se recuperado. Mesmo assim, o governo a 

obrigou a partir. Quando chegaram onde Apollo estava, o médico disse que ela 

precisava de uma operação, contudo, estava muito fraca para passar pelo 

procedimento. Isso significa que Conrad teve pouco tempo saudável para interagir 

com a figura materna presente em sua vida, construindo uma imagem de mulher frágil 

e distante. No momento em que ele precisava de cuidados por ser criança, ele teve que 

prestar atenção na saúde da mãe, dificultando o aprendizado infantil sobre o cuidar.    

O ano de 1863 foi difícil para os Korzeniowski. Mudaram-se mais duas vezes, 

com dificuldade de se adaptar ao frio. O irmão de Apollo foi preso. Um irmão de Eva 

foi assassinado e outro preso. Logo depois, o pai de Apollo morreu e o casal se sentiu 

desamparado, sentimento que acompanha Conrad mesmo na fase adulta. Tanto o pai, 

quanto a mãe, pareciam sofrer de depressão. Não havia esse diagnóstico na época, 

mas biógrafos utilizam esse termo e podemos identificar alguns comportamentos que 

indiquem sintomas depressivos, como a falta de autocuidado. Eva não se cuidava 

como deveria. Assim, sua saúde foi deteriorando e ela faleceu de tuberculose aos 33 

anos de idade, em 1865. Conrad, com sete anos, presenciou a degradação da saúde da 

sua mãe e ficou arrasado com a sua perda. Apollo também teve dificuldade com a 

situação. Muitas vezes, se sentia culpado por ter sido uma das causas da prisão de Eva 

e a sua coragem deu espaço para o seu desespero. Deste modo, após o exilio, a morte 

da mãe foi o segundo ponto mais importante na infância de Conrad, ambos 

manifestando um desamparo. Ele ficava doente frequentemente, tinha crises de 

epilepsia e problemas nos pulmões (CONRAD, 2015; MEYER, 1967; MEYERS, 

2001; STAPE, 2009).    

Com isso, a tristeza de Apollo intensificou e, consequentemente, sua 

tuberculose também, se preocupando como criaria um menino de sete anos sem 

condições financeiras, nem emocional. Nessa época, Apollo ensinava o filho 

matemática, francês e polonês. Liam poesia polonesa romântica juntos. Ao mesmo 

tempo, chamava o filho de pobre órfão, dando a impressão de um homem arrasado e 

nulo. Apollo tentou se dedicar ao filho, no entanto, não ensinava muitas coisas. 

Tentou afastá-lo das influências russas por um ideal, não obstante, percebeu que não 
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podia privá-lo de uma vida normal. Apollo se via como um homem em desespero e 

tristeza, que não tinha nada.  

Em 1866, Conrad foi passar o verão com o seu tio Tadeusz novamente. Ficou 

doente e foi cuidado pela sua avó materna. Sua doença era indefinida. O pai relatava 

que era uma doença rara de criança; outros descreviam como enxaqueca e problema 

no sistema nervoso (algo como epilepsia). Mesmo com dúvida sobre o seu 

diagnóstico, era claro que a sua infância não foi saudável e o seu quadro o impedia de 

brincar e fazer atividades como qualquer criança da sua idade. Além do corpo frágil, a 

personalidade também se definia dessa forma, já que não haviam figuras fortes 

positivas em sua volta no início do seu desenvolvimento. Esse histórico teve um 

impacto na estrutura egoica de Conrad, por não ter se fortalecido a partir das 

experiências que teve, já que os adultos em sua volta não favoreciam um acolhimento. 

Conrad não teve espaço para elaborar as emoções negativas que teve na infância e 

elas permaneceram com ele ao longo da vida adulta. 

  Em 1867, Apollo ficou muito doente com tuberculose. Foi, então, cedida 

permissão para sair do exílio e conseguiu se encontrar com o filho. Neste período, 

Apollo não melhorava da tuberculose, pois, provavelmente, não tinha se recuperado 

emocionalmente da morte da esposa. Todo aniversário da morte de Evelina, Apollo 

sentava em silêncio em frente à foto da sua falecida esposa por horas e horas 

(MEYER, 1967; MEYERS, 2001; STAPE, 2009). 

 

Eu tinha permissão para entrar nas pontas dos pés no quarto doente para 
dizer boa-noite para a figura inclinada na cama, que, frequentemente, não 
percebia a minha presença, mas com um movimento devagar dos olhos, 
colocava obedientemente os meus lábios nas mãos deitadas na colcha e 
saía novamente nas pontas dos pés. Depois ia para a cama, no quarto no 
final do corredor, e, frequentemente, não sempre, chorava até dormir. 
(Conrad in STAPE, 2009, p. 17) 

 

Esse era o clima em que Conrad conviveu com o seu pai. Não havendo uma 

figura paterna para ampará-lo, ou simplesmente estar presente, ele tinha a referência 

de um doente. Apollo faleceu em meados de maio de 1869. Políticos, que tinham o 

mesmo ideal de Apollo, estiveram no enterro. Alguns sabiam que o ideal de Apollo 

era o que o tinha matado e destruído a família. Conrad descreve a vida do seu pai anos 

depois: “um homem assombrado por uma ideia fixa insana [...] mesmo que essa ideia 

seja de justiça” (STAPE, 2009, p. 18). 
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2.4. A Adolescência 
 

Sua avó o levou para a Alemanha para se curar nas águas. Foi sua primeira 

viagem pela Europa. O que podia ser uma possibilidade de acolhimento materno, 

apenas contribuiu para o sentimento de abandono de Conrad, pois quando ele foi 

morar com sua avó, ficava em um internato no período de aulas, ou quando sua avó 

não queria cuidar dele. Pouco se sabe sobre sua educação, todavia era fato que ele 

deixava de estudar o que era exigido para explorar mapas e geografias por conta 

própria. Conrad colocou o dedo no meio da África e declarou: “Quando crescer eu irei 

para este lugar” (CONRAD, 2015, p. 33). Alguns afirmam que o desejo de conhecer o 

desconhecido no meio do nada podia ser uma fuga do passado e do presente (STAPE, 

2009). Pela visão da Psicologia Analítica, podemos dizer que existia um chamado do 

inconsciente para esse encontro com o desconhecido; no caso, o que era misterioso 

era a África, entretanto, a necessidade era do Self com o Ego, que não tinha 

consciência de si mesmo. O fato de Conrad não ter olhado para dentro na infância, 

forçou que ele olhasse para a sombra, literalmente quando executava suas viagens em 

terras que nunca havia visitado.  

Conrad ficou com o seu tio Tadeusz Bobrowski, que era dono de uma grande 

plantação. O tio havia perdido a esposa no parto e depois de 13 anos, a filha com 

quem Conrad brincou na infância. Acolhendo Conrad, Tadeusz deu vazão ao afeto 

que tinha por sua família e por sua irmã (Eva). A educação do autor foi através de 

tutores que iam até a sua casa e depois na escola, porém ele não se adaptava à rotina e 

disciplina de estudo, o que o fez largar a escola sem terminá-la. 

Em 1873, depois de expressar o desejo de ir para o mar, Conrad viajou com 

um tutor para a Alemanha e Suíça. O tutor foi instruído a tentar convencer Conrad a 

mudar de ideia sobre navegar. Por que o mar? Conrad não queria ser um ativista 

político (como o pai) e também não queria ser um fazendeiro, como o tio. O mar 

também poderia ser um empecilho de desenvolver vínculos e, consequentemente, 

evitaria perdas dos vínculos. 

O plano não funcionou. Conrad encontrou um grupo de marinheiros que 

acendeu mais a chama do seu desejo. Para Conrad, essa ação significava cortar tudo o 

que lhe era familiar após a morte do seu pai e, também, uma tentativa de mudança. 
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Para sair de uma vida na qual poderia leva-lo à morte, Conrad buscava uma vida 

nova, de ação, de aventura, do mundo dos homens e vitalidade, num mundo no qual o 

homem é imortal (MEYER, 1967; MEYERS, 2001). 

 

2.5. O marinheiro e as suas viagens 
 

Sua primeira viagem, sozinho, aos 16 anos, foi para Marselha, pois o seu tio 

tinha contatos lá. Conrad descreve o trajeto como romântico e libertador. Estava 

aproveitando a vida e a juventude com entusiasmo. Como resultado desse 

distanciamento do peso familiar e a proximidade do mar, a saúde do autor teve uma 

melhora significativa. O contato com o desconhecido abriu espaço para o encontro 

Ego-Sombra, resultando em um comportamento saudável. Conrad viajou por 

diferentes países e continentes, experiência que rendeu muita influência nas suas 

obras literárias. Conrad lia bastante e adotou o apelido de Young Ulysses (Jovem 

Ulisses) em suas jornadas. Para alguns psicólogos, o personagem Ulisses era um 

exemplo de um herói que enfrentou uma experiência depressiva, já que ele confronta 

monstros e sombras no submundo para depois subir transformado ao mundo superior.  

Em 1877, foi impedido de executar uma viagem devido a uma infecção. 

Enquanto estava em terra, estudou inglês, assim como algumas habilidades de 

marinheiro e técnicas em jogos com dinheiro. Em 1878, sem poder trabalhar em um 

navio francês, Conrad perdeu muito dinheiro jogando em um casino em Monte Carlo. 

Alguns dizem que foi por isso que tentou tirar a sua vida (esse fato será explorado 

adiante). 

Durante a visita do seu tio, Conrad recusou o pedido do mesmo para retornar à 

Polônia. O escritor precisava mudar de nacionalidade para evitar cumprir obrigações 

do exército russo. Assim sendo, ele escolheu se tornar um cidadão britânico, 

trabalhando como marinheiro.  
Fui fazer o exame para um trabalho em um navio e o médico se 
surpreendeu por eu ser polonês. Não haviam tantos poloneses nesse tipo de 
trabalho, mas eu disse para ele que se era para me tornar marinheiro, seria 
inglês. (CONRAD, 2015, p. 196) 

 

Aos 20 anos (1878), Conrad foi para a Inglaterra, mal dominando a língua 

inglesa. Mesmo assim, passou no exame para Capitão 8 anos depois. O jeito de 
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Conrad era diferente dos outros marinheiros. Ele tinha tido educação, se vestia bem, 

tinha uma herança cultural e intelectual diferenciada, resultando em solidão. 

Além de viver um esforço físico, Conrad também tinha dificuldades 

econômicas, intelectuais e psicológicas durante o período de marinheiro. O salário era 

baixo e raramente havia promoções. A instabilidade era grande. Sem apontar para a 

dificuldade de fortalecer qualquer tipo de vínculo afetivo, inclusive de ter uma 

família, já que fazia muitas viagens. A solidão que o acompanhou durante a infância 

foi também sua companheira na juventude (MEYERS, 2001; STAPE, 2009). O que 

poderia ser uma oportunidade para desenvolver autonomia, autocuidado e estrutura 

psíquica saudável, não passou de um reforço para continuar a dinâmica do 

comportamento infantil. 

Apesar de ter verbalizado o desejo de ser marinheiro desde sua adolescência, 

não é possível afirmar que Conrad se entregou solenemente à sua vida marítima e nem 

que a realização de um sonho resultou em serenidade. Pelo contrário, pulava de navio 

em navio e brigava com capitães; considerava executar outras atividades ao longo da 

sua vida. Frequentemente com dificuldade financeira, Conrad não tinha uma meta 

específica para conquistar. Tentava outras atividades, como secretário de negócios 

canadenses. Essa instabilidade era herança do seu pai, mas, também, do contexto em 

que se encontrava, um homem sem família, sem bens, sem rumo.  

Nessa época, descobriram que os papéis russos que permitiam que ele 

trabalhasse na França tinham vencido, por isso, ele não pôde embarcar. Fazia 

trabalhos clandestinos e diminuiu as saídas aos restaurantes, cafés e óperas. Começou 

um esquema ilegal que não deu certo, por isso, teve que recorrer ao seu tio 

novamente. Um ponto marcante na sua vida, que influenciou na escrita de Coração 

das Trevas, foi em 1881, quando em uma de suas diversas viagens pelo mundo, tio 

Tadeusz apresentou o Professor Kopernicki para Conrad. O professor pediu para 

Conrad coletar os crânios de nativos que encontrasse por onde passava e escrevesse 

de quem era o crânio e o local de origem. Em Coração das Trevas, o personagem 

Kurtz tinha uma cerca produzida de crânios (MEYER, 1967; MEYERS, 2001; 

STAPE, 2009).   

Navegou durantes 11 anos em navios britânicos. Em uma de suas viagens, 

Conrad começou a ter dores inexplicáveis, que o fizeram ir para o hospital em 

Singapura, no qual permaneceu por um mês em tratamento. Era impossível definir 

exatamente o que aconteceu com Conrad, porém, isso podia ser uma manifestação 
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emocional e não um sintoma físico, gerada pela sensação de impotência e uma dor 

misteriosa, sem origem. Para o biógrafo com uma visão da Psicanálise do autor, o 

quadro é parecido com uma histeria, que, de acordo com o biógrafo, seria uma 

condição motora estranha, resultado de um fenômeno emocional. Geralmente, seguida 

de um trauma não elaborado e, portanto, teve efeito no corpo. Um relato sobre a 

estadia de Conrad no hospital em Singapura foi que ele tinha tiques que iniciavam 

com algum barulho, como uma porta batendo. Um evento traumático pode ter 

diversas respostas, depende do estado emocional da pessoa e da sua estrutura psíquica 

para lidar com o evento (MEYER, 1967).  

Quando Conrad foi para a China, suas histórias eram parecidas com a história 

do livro The Shadow Line. Os temas que abordava em sua escrita eram: transgressão 

(canibalismo, assassinato), experiência iniciatória, alienação e solidão profunda. O 

sentimento de solidão condiz com o fato de que, aos 30 anos, Conrad não tinha laços 

afetivos e se comprometeu com uma profissão que era instável e que demandava que 

ele se ausentasse muito (STAPE, 2009).     

Em 1888, durante sua viagem de dois meses para as Ilhas Maurício, 

localizadas no Oceano Índico. Conrad conheceu algumas pessoas que o definiram 

como O Conde Russo, pois ele era educado, falava com elegância e carregava uma 

bengala de ouro. Em Port Louis, uma cidade da ilha, ele conheceu uma família 

francesa, Renouf, à qual pertencia Mademoiselle Eugenie, sua inspiração quando 

escreveu A Smile of Fortune. Antes de partir, Conrad pediu a mão de Eugenie em 

casamento para o seu irmão, que avisou que ela já estava noiva e se casaria em dois 

meses. Essa notícia abalou Conrad. Dois dias antes da sua saída, ficou recolhido no 

barco e escreveu uma carta de despedida para o irmão de Eugenie, Gabriel, avisando 

que nunca mais voltaria à Ilha. Decisão provavelmente tomada pela humilhação que 

sentiu e por sua frustração. O comportamento de Conrad frente a esses sentimentos é 

de distanciamento e isolamento. 

Esse episódio chama atenção e levanta um questionamento de como Conrad 

poderia pedir a mão de uma menina que não conhecia muito e que, por sinal, não 

tinha noção de seus planos de casamento. Essa situação revela a imaturidade e timidez 

do Capitão, como que se ele tivesse juntado suas forças para convidar a amiga 

adolescente para dançar. O interessante é que anos depois, quando ele pediu a mão de 

Jessie George, o comportamento do autor foi parecido. Alguns pesquisadores acham 

bem improvável que Conrad tenha se envolvido com mulheres em pouco tempo de 



	   61	  

estadia no lugar. Por isso que alguns críticos acreditam que A Smile of Fortune não foi 

uma autobiografia, mas, sim, uma fantasia para compensar a humilhação e derrota que 

sentiu em sua vida amorosa. A necessidade de um encontro com anima acompanhou o 

escritor junto com o medo do abandono. A história de Conrad com Eugenie não foi 

mencionada por todos os biógrafos de sua vida; aliás, um deles só mencionou essa 

passagem na segunda edição, em 1947.    

A Smile of Fortune envolve morte, chamado para uma nova vida, sobretudo 

uma história de resgate. Uma investigação psicanalítica sobre o romance revela uma 

fantasia de desejo de resgate com alusão ao Complexo de Édipo. Na obra, alguém 

mais fraco espera um resgate, contudo, deve se contentar com um resgate de outra 

pessoa, geralmente representante de um pai, frequentemente mais velho e, às vezes, 

maldoso. (MEYER, 1967).   

 

2.5.1 O Congo 
Em 1868, quando tinha 9 anos, eu estava olhando um mapa e coloquei o 
dedo na África e nos seus mistérios não revelados e disse: ‘quando eu 
crescer eu irei para lá’. Anos depois, o sonho audacioso da minha infância 
se tornou realidade. (CONRAD, 2015, p. 33) 

 

Conrad relatou que por volta dos 9 anos de idade, colocou a mão no mapa e 

disse que iria para aquele lugar em algum momento da sua vida, esse lugar era África. 

Episódio repetido pelo protagonista Marlow, em Coração das Trevas, adicionando a 

fala de que aquele lugar era um espaço de mistério, um caminho das trevas, o qual 

continha um rio que se perdia nas profundezas da Terra (CONRAD, 1995).  

A fantasia de sua visita à África ganhou vida em 1889, quando os noticiários 

publicavam a informação de que o Congo estava sendo explorado por Henry Morton 

Stanley, o fundador de Dr. Livingston (1871).  Em 1887, Stanley viajou pelo rio do 

Congo para resgatar Emin Pasha, um governador do Sudão, mas que nasceu na 

Alemanha. O noticiário publicou diversas matérias sobre o retorno de Emin Pasha, 

como se fosse um alívio para ele ter retornado; episódio que influenciou no enredo do 

romance de Conrad. A imagem de Stanley ficou legendária mostrando o impacto das 

suas descobertas geográficas do Congo. Esse mar de notícias, certamente, motivou 

Conrad a retornar à Inglaterra e procurar trabalho no Congo. Em Coração das Trevas, 

Marlow comenta que Kurtz, às vezes, apresentava um comportamento infantil, pois 

desejava conhecer os reis de todas as nações, com intenção de conquistar grandes 
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coisas. Para o biógrafo Meyer (1967), Conrad falava sobre ele mesmo, quando, antes 

de viajar para o Congo, jantava com reis e rainhas em busca de sucesso, com grande 

ambição de se tornar um herói. 

Em 1889, Conrad sentiu a necessidade de provar para si mesmo e restabelecer 

um senso de audácia e segurança própria, que sentia aos 9 anos de idade, mas que não 

achava que eram características de sua personalidade no momento. Em 1890, Conrad 

foi para Bruxelas encontrar a viúva de um parente distante, sua tia Madame 

Poradowska, para ajudá-lo a ir para o Congo e obteve sucesso em seu pedido. A ajuda 

da madame também foi mencionada na obra, quando Marlow revela que necessitou 

recorrer às mulheres para conseguir o emprego no Congo. Novamente, o papel da 

anima de auxiliar na conexão com o interno aparece na imagem de uma mulher 

madura, em luto com influências.  

O seu chamado para viajar foi inesperado: ele foi substituir o Capitão 

dinamarquês Johannes Freiesleben, que havia sido assassinado por africanos numa 

disputa por galinhas, e recebe o nome de Fresleven em Coração das Trevas 

(CONRAD, 1995). A intenção do Conrad era introduzir a luz da civilização para o 

continente escuro, contudo, percebeu que não seria possível, depois que chegou ao 

Congo. Além de notar o resultado devastador da exploração geográfica e humana do 

local, ele também ficou atento para a alta taxa (60%) de trabalhadores das empresas 

belgas que rompiam o contrato com apenas 6 meses de trabalho por disenteria e febre.  

Durante a sua viagem, Conrad conheceu Casement4, um homem que o escritor 

referiu como o único a ser respeitado na África. Eles compartilharam um quarto no 

Congo, o que fez eles se conhecerem muito bem e o jeito corajoso surpreendeu 

Conrad. Casement se envolveu em denúncias sobre a exploração geográfica e humana 

no Congo. Não era muito bem visto pelas autoridades belgas, não obstante, resultou 

na extinção das crueldades do colonialismo (BRADLEY, 2003; MEYER, 1967; 

STAPE, 2009).  

Conrad conheceu diversas pessoas pelo seu trabalho. Outra figura marcante foi 

Alphonse Kayaerts (alguém cujo nome parece ter sofrido mutação e se tornado 

Kurtz). Se o Congo era para ser uma aventura na qual Conrad mostraria sua 

masculinidade e onipotência, se tornou um fracasso. Além de lidar com os europeus 

que não o agradavam, Conrad ficou muito doente. Foi a primeira vez que manteve um 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Roger	   David	   Casement	   (1864-‐1916),	   foi	   um	   patriota,	   poeta,	   revolucionário	   e	  
nacionalista	  irlandês.	  
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diário sobre a sua jornada, o que nos faz concluir o quanto se sentia sozinho. Além do 

mais, o diário foi interrompido no meio sem explicação. Nesta época, Conrad teve 

disenteria e depressão. Começou a se arrepender de ter ido à África. Também não se 

entendeu com os seus colegas de trabalho e não tinha perspectiva de melhorar 

fisicamente. Conrad assumiu a capitania de um barco e, neste barco, um marinheiro 

morreu de disenteria. Em outubro, viajou em uma rede, pela sua condição física, pois 

quase morreu. Em dezembro, conseguiu romper o contrato de 3 anos e retornou à 

Inglaterra (MEYER, 1967; MEYERS, 2001).  

Esta viagem preparou o tom para Coração das Trevas com sua famosa 

expressão: “o horror, o horror”. Expressão que está relacionada ao genocídio, 

atrocidade e profundidade da degradação humana. O personagem Kurtz foi inspirado 

pela história de um sujeito chamado Arthur Hodister, torturado e morto junto com 

companheiros e suas cabeças foram colocadas em postes, como as vítimas de Kurtz.  

Chegou de viagem com aparência de morto. As enfermeiras não acreditavam 

que ele pudesse sobreviver. A febre causada pela malária contraída no Congo causou 

danos irreparáveis na saúde de Conrad, contudo, os efeitos psicológicos causaram 

mais estragos. “Minha saúde não ficou boa e eu não sabia se estava morrendo ou o 

meu corpo aguentaria; sinceramente eu pedia para morrer.” (CONRAD, 2015, p. 121). 

O desejo de morte, normalmente, acompanha os depressivos como necessidade de 

acabar com tal sofrimento. Estaria Conrad com necessidade de um egocídio? Quando 

retornou, seu médico sugeriu que fosse buscar cura nas águas. Entretanto, Conrad 

tentou adiar. Como não encontrava trabalho e sua depressão ainda o acompanhava, 

seguiu o conselho do médico e foi se tratar com a ajuda financeira do tio.  

Em seu retorno, Conrad encontrou conforto em trocar correspondência com 

Madame Marguerite Poradowska, quase como uma figura materna, que abriu um 

caminho para Conrad não se sentir sozinho. Mesmo com a saúde física em dia, 

Conrad sentia melancolia, expressada em suas cartas para Marguerite e para seu tio 

Tadeusz. Depois de retornar, Conrad recebeu duas ofertas de trabalho no mar, ambas 

aceitas pelo marinheiro/autor. Em uma dessas viagens, mostrou, pela primeira vez, o 

manuscrito de Almayer’s Folly. Um homem de Cambridge, chamado Jacques, foi o 

primeiro leitor da escrita e o encorajou a publicar (MEYER, 1967; MEYERS, 2001; 

STAPE, 2009). 
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2.6. Casamento, família e vida social 
 

Em 1892, viveu o luto da morte do seu tio, aos 64 anos, e nunca mais retornou 

à Polônia, atual Ucrânia. Morte que afetou profundamente Conrad: “parece que tudo 

em mim está morto” (CONRAD apud STAPE, 2009, p. 63). Foi uma perda muito 

grande para Conrad, que sentiu como se sua alma tivesse ido com ele, relatou o 

escritor para a tia Marguerite. A morte do tio foi como se uma parte sua tivesse 

falecido, pois o tio passava segurança nos momentos que Conrad precisou de ajuda 

financeira e emocional. Como se o tio fosse uma extensão de uma estrutura que 

Conrad não conseguiu desenvolver de forma independente.  

O dinheiro que herdou do tio foi suficiente para Conrad ter uma segurança 

financeira e contribuiu para que ele pudesse se dedicar a escrever. Depois da morte de 

Tadeusz, Conrad e Marguerite ficaram mais próximos. Ela era o único vínculo afetivo 

que Conrad tinha na época. As cartas de Conrad para Marguerite expressavam cada 

vez mais amor e admiração pela senhora. A relação ganhou caráter profissional. No 

final, Marguerite lia as obras de Conrad e opinava. Por um tempo, a troca de cartas foi 

interrompida em 1895, durante o período em que Conrad cortejava Jessie (STAPE, 

2009). 

Jessie George era 16 anos mais jovem do que ele; na época ela tinha 21 anos. 

Jessie tinha acabado de perder o seu pai, lembrando a história da mãe e do pai de 

Conrad. O pedido de casamento de Conrad chamou a atenção, pois ele avisou Jessie 

que não tinha muito tempo de vida e que não queria ter filhos, mesmo sem nenhuma 

evidência desses fatos. 

Conrad se casou. Como não tinha religião, não houve cerimônia religiosa. 

Alguns insinuam que sua esposa teve um aborto natural durante a lua de mel, o que 

justificaria o pedido de casamento instantâneo e a viagem distante e longa como lua 

de mel. Logo no início da viagem, Conrad ficou doente e com delírio, amedrontando a 

sua esposa, pois só falava em polonês e depois fazia acusações morais em inglês. Essa 

imagem não reflete um encontro amoroso, e, sim, um nervosismo e um desconforto 

com a intimidade física. Essa hipótese de que Conrad tinha algum tipo de perturbação 

com os aspectos sexuais do casamento ganha peso com um conto escrito por ele nos 

primeiros meses da sua estadia em Ilê Grande, na França. 
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Alguns acreditam que o tempo que ele passou na África foi um ataque para 

sua saúde, resultando em episódios de doença ao longo da sua vida. Alguns também 

relacionam esta saúde frágil como consequência de fatores psicológicos, já que ele era 

propenso a sintomas depressivos. Seu estado de saúde piorava e ele teve um coma por 

causa da febre. Conrad teve tanta febre que não reconhecia sua esposa. A crise 

também tinha origem psicológica; teve febre alta e tremedeiras que permaneceram por 

semanas. Na época, não era possível tratar gota como se trata atualmente. Ele só tinha 

o iodo e luvas como recurso. Melhorou desse estado, entretanto, alternou entre doença 

e escrever (MEYER, 1967; MEYERS, 2001; STAPE, 2009).  

Em 1896, os Conrads retornaram à Inglaterra por causa de uma crise 

financeira. Arranjaram uma casa para morar sem muita extravagância e, desde o início 

do casamento, Jessie estabeleceu um relacionamento de mãe, oferecendo amor e 

carinho para o menino órfão. Até mesmo a forma de chamá-lo remetia a uma relação 

mãe e filho, pois o chamava de querido garoto. Os amigos de Conrad não 

suportavam Jessie; tinham a opinião de que ela era chata, entretanto, ela acreditava ser 

querida por eles. Apesar da esposa tentar agradar o marido, ele ainda se sentia 

solitário, mesmo estando casado.  

Jessie chamava algumas de suas irmãs para ajudar, porém, na verdade, ela 

também desejava companhia, pois se sentia muito sozinha. Jessie engravidou. Conrad 

teve dificuldade de receber um filho, pois tinha medo de perder o amor de Jessie e, 

provavelmente, de não dar conta das responsabilidades. 

 Em janeiro de 1898, nasceu o filho de Conrad, Alfred Borys Leo Conrad. 

Junto, apareceu o desejo de Conrad de fugir de qualquer obrigação doméstica. Na 

mesma noite em que Conrad começou a escrever Youth, alguns dizem que foi por 

falta de dormir por estar nervoso. A história marca o nascimento de Marlow, 

personagem que Conrad gostou da sua maneira de contar histórias e que o incluiu no 

Coração das Trevas, Lord Jim e Chance. Uma análise psicológica afirma que Youth 

expressa a vida do jovem Conrad se despedindo da inocência. O enredo com uma 

explosão e o naufrágio de barco marca uma reviravolta na vida do personagem 

Marlow. Alguns biógrafos ligaram o fato de Conrad ter se tornado pai com essa 

destruição, renascimento e descoberta, descritos no enredo (MEYER, 1967; 

MEYERS, 2001; STAPE, 2009). 

Outra grande mudança marcou o período: Conrad decidiu não voltar mais para 

o mar e se dedicar apenas à escrita. Nesse mesmo momento, conheceu Ford Madoz 
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Hueffer e sua esposa Elsie, algo que teria um efeito no destino de todos, tanto na vida 

profissional, quanto na vida pessoal. Hueffer e Conrad firmaram uma relação de 

amizade e uma parceria literária.  

A vida adulta de Conrad foi marcada pela depressão. Em algum momento, 

mencionou que desejava tirar a própria vida. Não se sabe o que é chamado de 

depressão na vida do autor, no entanto, frequentemente, parece estar relacionado a um 

desânimo, medo, pouco movimento, tristeza, como se ele tivesse necessidade de se 

recolher. 

Na época, sua amizade com Hueffer foi aumentando. Eles faziam muitas 

atividades juntos. Ambos com necessidade de um relacionamento, pai-filho saudável 

e admiração por mulheres mais velhas. No começo, também tinham o mesmo desejo 

de fugir das esposas e dos filhos recém-nascidos. A amizade entre os dois parecia de 

dois solteirões. Discutiam literatura e atiravam em ratos pela rua. Conrad foi gostando 

cada vez mais de ficar perto de Hueffer, transferindo os seus sentimentos de um 

relacionamento duradouro familiar para o seu amigo, como um substituto de pais.  

Enquanto a amizade crescia, dentro da casa dos amigos, a situação ficava 

complicada: havia doença, acidentes e queixas hipocondríacas. Conrad sofria de gota 

e paralisia iminente, enquanto Hueffer tinha intolerância a alguns alimentos. Elsie e 

Jessie sofreram quedas e ambas ficaram parcialmente inválidas até o fim de suas 

vidas. Hueffer teve um ataque de nervos após a queda de Elsie e dizem que coincidiu 

com o período no qual discutiu com Conrad. Hueffer foi buscar cura na Alemanha, 

distanciando-se da família e do amigo, período no qual lançaram um livro que 

estavam escrevendo enquanto se falavam. A amizade perdeu forças também quando 

Conrad se sente traído por Hueffer, por ele ter encontrado um amor “maternal” que 

buscou durante a sua juventude em uma amante. Porém, outros biógrafos não 

apontam esses motivos para o distanciamento (MEYER, 1967). Em 1909, depois de 

quase uma década de amizade com Hueffer, eles discutiram e cortaram relações por 

dois anos. A briga começou quando Ford publicou uma nota explicando que o livro A 

Personal Record estava atrasado pelo estado físico de Conrad; outra questão divisória 

era que Conrad não tinha boa relação com o irmão de Hueffer, que interferia nas 

publicações. Ele e seu irmão insistiam para que Conrad entregasse mais capítulos, 

todavia, o escritor não queria aquela obrigação com eles ou ninguém. 

No mesmo ano, Jessie deslocou a cartilagem de ambos os joelhos, tornando-se 

parcialmente incapaz, condição que durou o resto de sua vida. Em 1905, a saúde de 
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Jessie expressa fraqueza novamente, quando foi ao médico com sintomas de crise 

nervosa, causada pela vida com Conrad. Nessa época, Jessie comia muito doces e 

bebia muito, ganhando quilos a mais (MEYER, 1967; MEYERS, 2001; STAPE, 

2009).  

Em 1905, a família Conrad resolveu viajar para Capri para tirar férias, Jessie 

havia se recuperado da cirurgia dos joelhos e Conrad havia terminado Nostromo. 

Apesar de não achar que conseguia produzir fora de casa, Conrad resolveu fazer o 

passeio para estimular alguma mudança. Em 1905, Jessie engravidou novamente 

gerando uma tensão já conhecida por Conrad durante a primeira gravidez. Jessie 

acreditava que Conrad estava mais satisfeito com a segunda gravidez do que com a 

primeira, mas não era real. Depois de seis meses em Capri, retornaram à Inglaterra e o 

seu segundo filho, John, nasceu. Jessie afirmava que sentia Conrad mais no papel de 

pai do que fez com o primeiro filho. Mal ela sabia que enquanto ela estava grávida, 

Conrad escreveu The Secret Agent, obra caracterizada por grande agressividade. 

Logo depois, Borys, aos nove anos de idade, ficou doente com bronquite, 

febre, reumatismo e suspeita de tuberculose. Lidar com outro membro da família 

doente afetava o emocional de Conrad, que não superou a perda dos pais. Foi 

necessário levar Borys para Champel, espaço onde era fornecido tratamentos com 

água, onde Conrad foi se recuperar quando retornou do Congo em 1891. Quando 

regressaram, os médicos sugeriram que eles mudassem de cidade, pois aquele lugar 

estava influenciando negativamente a saúde de todos os membros da família. Dessa 

forma, mudaram-se para uma cidade que ficava a 45 minutos de Londres. 

Em 1908, Borys não passou nos exames para ingressar na universidade. 

Conrad tinha grandes frustrações em relação à falta de estudo do filho e o enviou para 

uma missão no mar. Com pouco recurso financeiro no final de 1909, Conrad pediu 

dinheiro para Pinker, o chefe da editora. Entretanto, Pinker recusou entregar dinheiro 

antes de Conrad terminar a obra, que não tinha previsão para ficar pronta (MEYERS, 

2001).  

John foi enviado para um internato aos 11 anos de idade, o que fez Jessie 

sofrer muito com sua distância. Conrad estava conseguindo produzir, mesmo que 

lentamente. Nesse momento, Conrad já não se pressionava se não estava produzindo 

tão rápido quanto gostaria.  

Nesse período, Borys serviu o exército durante os anos de guerra. A saúde de 

Conrad estava equilibrada, tirando a piora da gota quando Borys partiu para a 
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trincheira no período da guerra. O filho ficou ferido durante um combate, porém, o 

impacto maior foi psicológico, resultando em dificuldades em se inserir novamente na 

sociedade como um cidadão comum. Na mesma fase em que Borys retorna à casa dos 

pais, os joelhos de Jessie ficam em piores condições do que estavam. Ela já havia se 

submetido a três cirurgias; mesmo assim, necessitava das muletas para se locomover, 

deixando o clima tenso na família Conrad (MEYERS, 2001; STAPE, 2009).  

Os pais de Borys não perceberam os danos mentais do filho. A mãe não viu a 

depressão do filho, algo muito comum na época (1918). Depois de um ano de retorno 

da guerra, Conrad internou o filho para tratar de neurastenia (termo usado na época 

para classificar doenças com um conjunto de sintomas: fatiga, confusão mental, 

relacionadas ao estresse). Borys ganhava uma pensão mensal por ter ficado inválido 

pela guerra e continuava sem trabalhar. 

As diversas mudanças na infância de Conrad se repetiam ao longo da vida 

adulta. Com dificuldade de encontrar uma casa para morar, mudaram de cidade mais 

uma vez. Em 1920, mudaram-se para uma casa, pois não aguentavam mais morar em 

hotel. 

Em 1922, Pinker faleceu. Conrad sentiu como a morte de um pai, com quem 

conviveu por 20 anos e o ajudava nos momentos de necessidade. 

O filho mais velho de Conrad, Borys, adquiriu muitas dívidas. Conrad 

ajudava, contudo, ele também não tinha muito recurso, afirmava que seu filho não 

tinha noção de moral e nenhuma ideia do valor do dinheiro. Conrad não percebia que 

esse comportamento de Borys era consequência da sua doença mental causada pela 

guerra (MEYERS, 2001; STAPE, 2009).  

Em 1923, recebeu um convite do seu editor americano para visitar os Estados 

Unidos devido ao sucesso das suas obras. Um pouco antes de Conrad embarcar para o 

outro continente, Jessie descobriu que Borys havia se casado secretamente. No 

entanto, decidiu esperar para contar para o marido quando ele voltasse para a 

Inglaterra. Decisão sábia, já que a visita do escritor ao país americano foi um triunfo 

pessoal, pois conseguiu desfrutar de uma saúde boa, mesmo com tantos 

compromissos.  

Quando retornou à sua casa, Conrad recebeu a notícia sobre o casamento do 

seu filho. Com a notícia, veio outra crise de gota e Conrad ficou mais decepcionado 

com o filho. Depois que o choque e raiva passaram, o escritor estipulou algumas 

regras, incluindo um almoço dominical com toda a família e aumentou a mesada, 
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provavelmente como uma forma de sentir que ainda exercia algum controle sobre o 

filho traidor.  

Na mesma época, Conrad retomou a amizade com Hueffer para discutir um 

livro que haviam escrito anos atrás, todavia, isso não foi capaz de amenizar a perda do 

filho. Parece que o fato de Borys ter se casado secretamente teve um impacto na saúde 

do pai, acelerando um processo de declínio. Houve uma crise de gota que o impedia 

de escrever e ele era obrigado a ditar as suas cartas e obras (MEYER, 1967; STAPE, 

2009).  

 

2.7. Conrad: o escritor  
 

Em 1894, Conrad enviou seu primeiro manuscrito para a editora Fisher 

Unwin. Enquanto não obtinha nenhuma resposta, Conrad foi ficando nervoso e a 

depressão foi tomando conta. Com esses sentimentos, Conrad pede a Madame 

Poradowska, que já era uma escritora renomada na época, para traduzir o livro em 

francês e colocar o nome como autora, pois ele estava com medo da rejeição. Depois 

de ter enviado o primeiro manuscrito para a editora, Conrad ficou nervoso e sua saúde 

ficou ruim. Foi para Champel para se curar nas águas. É importante enfatizar o papel 

da água na vida do escritor: ela aparece nos momentos em que ele buscou cura física 

e, também, quando ele saiu como marinheiro. O símbolo da água pode representar o 

inconsciente. Muitos psicólogos fazem essa associação, principalmente pela água não 

ter forma, poder acolher sentimentos. Dessa maneira, o fato de Conrad utilizar a água 

como recurso de cura pode indicar um encontro mais profundo do que os aspectos 

físicos. Apesar da tensão, o livro foi bem aceito pelos editores (STAPE, 2009).  

Nessa época, ele estava animado, mas inseguro. Ainda gostava muito do mar, 

entretanto, percebia que se interessava pela escrita. Apenas não sabia sobre o futuro, 

como em muitos outros momentos da sua vida. 

Almayer’s Folly foi publicado em 1895. Sua crítica foi ótima para um escritor 

que não era famoso; alguns diziam que ele havia conquistado o seu espaço. Almayer’s 

Folly levou 5 anos para ser escrito. Sua evolução era de linha em linha (MEYER, 

1967; STAPE, 2009).  

A dificuldade nos primeiros meses do seu casamento não o impediram de 

escrever um dos seus trabalhos mais admirados, The Nigger of the Narcissus. 

Trabalho que lhe rendeu a reputação de escritor sobre o mar, também, uma história 
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sobre um assunto bem conhecido pelo autor, a morte, uma morte lenta observada por 

outros. A escrita podia ser uma forma de reviver os sentimentos que ficaram 

enterrados no seu inconsciente, já que são difíceis de serem reconhecidos. 

Enquanto Conrad escreveu The Return, ele se sentiu amaldiçoado pela obra, 

pois seu desconforto com a vida de casado o influenciava. A noção de estar preso 

ficou mais forte em 1897, quando Jessie ficou grávida, no mesmo mês em que Conrad 

começou The Return. O autor expressou sua hostilidade em relação ao casamento e o 

medo de abandono em algumas de suas obras, como Amy Foster.  

Em 1897, Conrad começou a ser reconhecido pelos seus livros e pelos seus 

contos, porém ainda enfrentava dificuldade financeira. Conrad rendia mais à noite. 

Quando estava nervoso, parecia que tinha mais foco. Nomeou seu escritório de 

câmara de tortura, indicando que o doloroso poderia ser a instrumento para gerar 

algo criativo, como as suas obras. Essa hipótese vai de acordo com a teoria da 

depressão criativa que pode abrir espaço para uma transformação. Não considerava o 

seu inglês perfeito. Conrad tinha dificuldade com a língua e mantinha características 

polonesas na sua personalidade (MEYER, 1967; MEYERS, 2001; STAPE, 2009). A 

sensação de não pertencimento o acompanhou durante a infância, no exílio, por ser 

uma das poucas crianças por lá. Depois, quando a vida o faz órfão e, mesmo durante a 

fase de marinheiro, que não era polonês, nem inglês. 

Os laços que Conrad fez ao longo da sua vida deram um gosto de acolhimento. 

O período no qual Conrad e Hueffer passaram juntos, certamente marcou uma fase de 

produtividade para Conrad. Antes de perder a amizade, Conrad escreveu Coração das 

Trevas, Lord Jim, Typhoon, Nostromo, The Secret Agent, A Personal Record, The 

Secret Sharer e Under Western Eyes. Alguns críticos literários afirmam que essas 

foram as melhoras obras do autor, mostrando que o ambiente acolhedor caracterizado 

pela amizade com Hueffer foi inspirador para Conrad. A influência não foi na 

gramática ou no enredo, no entanto, Hueffer deu apoio, acolhimento; oferecia um 

espaço para Conrad se sentir seguro, uma sensação pouco vivenciada.  

Enquanto Jessie se recuperava da cirurgia, Conrad trabalhava no seu primeiro 

romance ditado. Porém, ele e seu companheiro não estavam entusiasmados com a 

escrita, mesmo conseguindo produzir 600 palavras por dia. O livro que era ditado, The 

Rescue, foi concluído após 20 anos de ter sido iniciado. O outro livro, The Arrow, não 

ia muito bem e Conrad encarou isso com depressão, que se tornou um recurso 

emocional para lidar com frustrações.  
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Conrad conseguiu um dinheiro com um artigo sobre a guerra, o que ajudava 

nas despesas médicas de Jessie. Aparentemente, Conrad era contratado para escrever 

sobre fatos reais, como o naufrágio do Titanic. No final de 1919, Conrad estava muito 

deprimido. Nesse caso, sem vontade, com a gota atacada, acreditava que não 

produziria mais nada.  

Em 1899, Conrad foi criticado por ser um escritor da Polônia que produzia em 

inglês, como se o seu talento não representasse o povo polonês, mas, sim, os ingleses; 

e a razão pela qual ele fez tal escolha foi porque os ingleses pagavam melhor. Conrad 

ficou incomodado com as críticas. Afinal, ele não estava ficando rico e não foi esse o 

motivo de ter ficado na Inglaterra. Esse era um ponto que tocava na vulnerabilidade 

do autor. Em outra perspectiva, pode-se dizer que ele não estava abandonando a sua 

terra natal, mas estava repudiando a causa e os princípios pelos quais os pais lutaram e 

morreram acreditando. Havia um peso em sua consciência em não conseguir retornar 

à sua terra, porém, ele realmente não via possibilidade de vida. Afinal foi ela o terreno 

de muitas mortes. Até mesmo o seu nome Conrad foi escolhido de um poema de 

Mickiewicz sobre um herói polonês, mostrando a expectativa que o seu pai tinha dele. 

Alguns relacionam essa distância com uma culpa em se sentir responsável pela morte 

de sua mãe (MEYER, 1967). 

Um fato curioso aconteceu em 1920, quando eles moravam em hotéis e 

Conrad conheceu muita gente. Ele fez amizade com Henri-Rene Lenormand, que 

ofereceu a obra de Freud para Conrad ler, alegando que o trabalho do psicanalista 

revelava insights importantes para um escritor criativo. Conrad recusou, pois era 

cético sobre explicações técnicas sobre o caráter humano, o qual ele observava através 

dos olhos de um escritor (MEYERS, 2001). 

  

2.7.1. As personagens femininas 
 

Meyer (1967), que tem uma visão psicológica dos fatos, dá destaque para as 

personagens femininas de Conrad. Percebe que elas têm características de bruxas 

devoradoras ou de dragões soprando fogo. Mesmo assim, para ele, as histórias de 

Conrad costumam representar o amor de mãe e filho como uma concepção de amor na 

sua forma mais profunda. 
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Alguns psicólogos analisam os papéis das personagens femininas nas obras de 

Conrad como um desejo inconsciente do autor de lidar com uma mãe que engole, 

devora e prende, como um resgate da posição de filho passivo. 

As personagens femininas como representantes da figura da mãe, geralmente 

mortas, que devem ser resgatadas dessa morte. Frequentemente, o ato de oferecer 

comida e água são marcantes no tema de resgate nas obras de Conrad. Outro tema 

recorrente em seu trabalho literário é o da traição. O biógrafo levanta as seguintes 

questões: se em sua mente o tema de resgate estava associado com reunião entre mãe 

e filho, onde entra o tema de traição? Onde estava a origem de desconfiança em 

relação às mulheres? Ao abordar traição, não significa que a mulher o largou para 

ficar com outra pessoa. É uma questão de lealdade, de se sentir traído por não a sentir 

ao seu lado. 

Apesar de alguns biógrafos afirmarem que Conrad sentia culpa pela morte da 

mãe, outros diziam que ele se sentiu abandonado pela mesma situação. Afinal de 

contas, a explicação sobre morte para crianças é complicada, e pode dar espaço para a 

fantasia de que a sua mãe o abandonou ativamente (MEYER, 1967). 

 

2.7.2. Coração das Trevas 
 

A análise do livro será feita no Capítulo 3 desta investigação, onde há uma 

descrição do contexto em que o livro foi escrito e algumas interpretações feitas pelos 

seus biógrafos. Em dezembro de 1898, começou a escrever Coração das Trevas. 

Terminou em 1899, numa velocidade incrível. O livro remete à sua experiência no 

Congo e vai um pouco além com um significado profundo, pois dedicou um tempo 

para o personagem Kurtz, que se tornou “muito simbólico, ou quase nada simbólico” 

(MEYER, 1967, p. 155). Conrad afirma que na viagem do personagem Marlow, ele 

encontra o que todo homem é obrigado a ver, apesar de não descrever o que é 

(CONRAD, 1995). Uma história diferente de qualquer outra que o escritor produziu, 

Coração das Trevas pode ser interpretada como uma jornada introspectiva para o eu, 

uma tentativa ousada de se encontrar, de transcender os conhecimentos do Ego.  

“A mente do homem é capaz de qualquer coisa, pois tudo está dentro dela, 

tudo do passado, assim como do futuro” (Conrad in MEYER, 1967, p. 157). Nesse 

período, Conrad falou sobre o assunto mais fascinante de todos: homem. Período no 

qual expressou todas as suas inconsistências, complexidades e imprevisibilidades. 
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Conflito psicológico também apareceu em Lord Jim, romance que Conrad trabalhou 

depois de Coração das Trevas; talvez a fase da vida dele remetesse a isso. Nessa 

época, Conrad era pai do seu primeiro filho e estava estabelecendo um vínculo com 

Hueffer, embora a vida financeira e amorosa não rendessem os frutos que desejava. 

Lord Jim seria um pouco mais doloroso que Coração das Trevas, já que, no segundo, 

o protagonista mantém sua integridade depois de encontrar o seu lado mal. Essa é 

uma diferença relevante para os depressivos. Alguns que entram em contato com os 

aspectos sombrios através da depressão não voltam para a consciência, levando ao 

suicídio ou uma ruptura do Ego. Para MEYER (1967) Kurtz era hollow (traduzido 

como ‘oco’) e, por isso, aconteceu a desintegração moral, abrindo espaço para os 

instintos esquecidos e brutais do homem.  

Além da ideia de introspecção, Coração das Trevas foi o primeiro livro a 

questionar a ideia de progresso, que era a propaganda da Europa colonialista na 

época.  Por isso, muitos historiadores e antropólogos se interessam pela narrativa da 

história, para agregar às suas investigações sobre a região na época do colonialismo. 

A obra aponta para os interesses antagônicos e egoístas das civilizações sobre suas 

colônias. O protagonista desqualifica todos os homens brancos com os quais cruza ao 

longo da sua jornada e consegue ter um contato interno maior (MEYERS, 2001).  

Apesar de Marlow não ter mencionado a real razão de todo instinto brutal e 

esquecido, as paixões monstruosas do Sr. Kurtz e a fileira de cabeças humanas 

formando uma cerca também revelam um conto de canibalismo. Marlow descreve 

uma terra na qual qualquer homem com sede de mal se torna um açougueiro da carne 

humana (MEYER, 1967). 

Existem poucas interpretações psicológicas sobre a obra, no entanto, um dos 

biógrafos (MEYER, 1967) escreveu uma frase de Carl G. Jung para análise: “o 

crescimento da civilização e cultura consiste em uma subjugação progressiva do 

animal dentro do homem” (MEYER, 1967, p. 193), então, a deterioração de Kurtz 

representa uma revolta da parte da natureza animal que deseja liberdade, e o caos e 

agressividade, resultados do espaço que a civilização pode abrir para os impulsos 

instintos.  

Outra ideia sobre os homens baseada no livro, também dentro da obra de Jung 

(in MEYERS, 2001) é que: 
A separação do homem e sua natureza instinta leva, inevitavelmente, o 
homem civilizado para um conflito entre consciência e inconsciência, 
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espírito e natureza, conhecimento e fé, uma ruptura que pode se tornar 
patológica, se a consciência não conseguir negar ou suprir o seu lado 
instinto. (Jung in MEYERS, 2001, p. 193) 

 

A fala de Kurtz: o horror, o horror expressa algo sobre ele e sobre as trevas 

que se esconderam na civilização. Quando Marlow encontra a noiva de Kurtz, ele diz 

que ele menciona o seu nome antes de morrer, provavelmente para manter as 

mulheres ingênuas de tanta violência. 

Coração das Trevas não foi a única história com o tema canibalismo. Dois 

anos após sua publicação, o assunto reapareceu em Falk, como mencionado 

anteriormente. Comer algo proibido parece algo que teve origem na infância do autor, 

quando escuta a história de que o seu avô matou e comeu um cão. Conrad responde 

para a avó que nunca poderia executar tal ato, ao que ela retruca: “Talvez você não 

saiba o que é sentir fome (MEYER, 1967)”. Conrad pode não ter noção do que era 

sentir fome e as consequências disso, contudo, certamente, esse foi um tema 

importante na obra, embora não seja o ponto central da obra. 

 

2.8. Comportamento e Depressão 
 

Na adolescência, o tio Tadeusz percebia que Conrad se comportava bem no 

mar. No entanto, em terra, ele gastava acima do limite, roubava armas, ficava doente 

frequentemente e até chegou a perder dinheiro jogando. Apesar de receber uma 

mesada fixa do tio, gastava mais do que o combinado e enviava telegramas pedindo 

mais dinheiro. O tio enviava o dinheiro, porém, reclamava e questionava até quando 

aquele comportamento de Conrad continuaria (MEYERS, 2001). Esse comportamento 

adolescente de pedir resgate e não precisar lidar com as consequências das suas 

atitudes se perpetuou ao longo da vida adulta também. 

Existem partes na biografia de Conrad que mudam de acordo com quem conta, 

por isso não é possível ter certeza de tudo o que aconteceu com o autor. A história da 

tentativa de suicídio é uma delas, que ganha diversas versões, já que não é 

mencionada por todos os autores que escreveram sua biografia. Acredita-se que 

Conrad, dentro da sua questão emocional, perdeu todo o dinheiro que tinha (que já era 

pouco) jogando em Monte Carlo. Depois disso, retornou a Marselha, onde deu um tiro 

no peito, por isso enviou o telegrama para o tio. O tio tentou esconder o fato, 

contando que o sobrinho foi machucado durante um duelo. Esse pedaço da história é 
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um pouco nebuloso, pois os próprios biógrafos não conseguem fatos suficientes para 

provar nem o suicídio, nem o duelo. Na época, suicídio era visto como um crime sem 

perdão, por isso, seria uma causa para a suposta tentativa ser encoberta (MEYER, 

1967). 

A tentativa de suicídio parece inegável e merece um olhar especial. O ato foi 

resultado do momento caótico e desesperador em que Conrad se encontrava. Algumas 

versões sobre sua história contam que como o autor já tinha planejado dar um tiro no 

peito, ele também deixou uma carta em nome do seu tio, que foi informado logo após 

o ocorrido. Quando o tio chegou em Marselha, encontrou o sobrinho bem, 

conversando com o amigo. Assim, contou para as pessoas que Conrad havia se 

machucado em duelo. Nessa época, Conrad entrou em depressão, se sentindo sozinho 

e com a sensação de ter traído o tio, por não cumprir as expectativas dele. A tentativa 

de suicídio, na verdade, foi um pedido de socorro (MEYERS, 2001).  

As histórias amorosas de Conrad também não foram confirmadas. Existem 

especulações de como seus romances influenciaram alguns personagens femininos. 

Um fato sobre a vida afetiva era certo: Conrad não tinha muito sucesso e era muito 

sozinho. Ele era visto frequentemente como o menino em luto, órfão e solitário.  

O noivado com Jessie introduzia uma alusão à exogamia e à relação pai-filha. 

O tema incesto é um pouco recorrente em algumas histórias de Conrad, 

principalmente nos ciúmes de pai para filha. A fascinação assumida de Conrad pelo 

incesto entre pai e filha pode ser, na verdade, o interesse não-declarado pela a relação 

mãe e filho. Isso reflete na escolha amorosa na vida real do escritor, onde ele não 

escolhe Madame Poradowska e, sim, uma moça muito mais jovem. Se o casamento 

com Jessie foi uma tentativa de distância da imagem de mãe europeia, então ele não 

teve muito sucesso, pois ele não conseguiu se desenvolver como um adulto. Estava 

preso nos seus conflitos emocionais da infância.  

O pedido de casamento de Conrad chamou a atenção, pois ele avisou Jessie 

que não tinha muito tempo de vida, mesmo sem nenhuma evidência. Muitos não 

compreendem quais foram suas razões para se casar. Uns dizem que poderia mesmo 

estar apaixonado, ou por pressão social, ou estava solitário. Stape acredita que o 

desejo de Conrad por mulheres mais novas está relacionado ao fato dele se sentir no 

controle por ser mais velho (STAPE, 2009). Para a Psicologia Analítica, vemos, em 

diversos momentos, característica de uma anima jovem, frágil, que precisou de 
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acolhimento e foi através do casamento, com esse tipo de feminino, que esse encontro 

com seus próprios aspectos (na pele da outra) foi possível. 

A reação de Conrad, ao ouvir um sim para o seu pedido, foi uma cara de 

sofrimento e sumiço por três dias. Quando retornou, ele insistiu em casar em seis 

semanas e afirmou que eles deveriam ir para fora do país. Conrad pediu que Jessie 

queimasse todas as cartas por ele enviadas antes do casamento. Ele se atrasou uma 

hora para a cerimônia de casamento, pois estava discutindo com o taxista (MEYER, 

1967).  

Conrad não ficou contente com a primeira gravidez, já que anunciou antes de 

se casar que não desejava ter nenhum filho. Um episódio que chamou atenção durante 

o período de gravidez foi quando Conrad jogou frutas em umas crianças que estavam 

roubando frutas do seu pomar. Essa raiva, provavelmente, foi pelo fato de serem 

crianças e não pelo roubo em si. Tal reação é típica de maridos que não tiveram uma 

relação saudável com as próprias mães e que estão perdendo o lugar de filho único na 

sua relação com sua esposa (MEYER, 1967).  

Depois do nascimento, Conrad relata sintomas de depressão em suas cartas: 

“uma estranheza extrema me pressiona” (Conrad in MEYER, 1967, p. 130). Nessa 

época, Conrad foi para a casa de um amigo, sozinho, mas logo recebeu a notícia de 

que Jessie não queria ficar sozinha com o bebê e precisou retornar. Conrad novamente 

tentava fugir das responsabilidades da vida.  

Conrad era sensível e afetivo, entretanto, tinha dificuldade em expressar 

sentimentos. Sua depressão, às vezes, era causada pela dificuldade na escrita, quando 

esta não estava fluindo: “Quando não estou muito bem, tenho ataque de melancolia.” 

(CONRAD apud MEYERS, 2001, p. 131). Conrad, em uma carta para Marguerite, 

mencionou sintomas melancólicos com suas próprias palavras. Descreveu a depressão 

como: “É como se algo na minha cabeça desse espaço para uma névoa gelada” 

(Conrad apud STAPE, 2009, p. 94). 

Outro comportamento bizarro para um homem adulto acontecia na hora de 

algumas refeições, quando Conrad virava a cadeira de costas para a mesa e atirava 

pedaços de pão em qualquer direção do cômodo. Atitudes que marcaram a 

agressividade do escritor em relação à comida. A tensão também aparecia em outros 

comportamentos orais, como roer unhas e fumar (MEYER, 1967). 

Um jeito que Conrad se acalmava era penteando o cabelo. As pessoas mais 

próximas notaram tal situação, que era também descrita em alguns de seus romances. 
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Lidar com as mulheres não era uma habilidade dominada pelo autor. Ele tentava 

compromisso com diversas moças francesas, mas não tinha sucesso. Essas rejeições 

intensificaram sua misoginia e o medo que ele tinha por mulheres. Foi nesse momento 

que sua atenção por Jessie George aumentou. Conrad parece ter se aproximado dessa 

mulher no ano em que sentiu falta de uma família, com necessidade de afeto de uma 

esposa e filhos. Jessie podia ser dominada pela experiência do marido, assim como 

sua idade mais avançada.  

O tema recorrente em sua escrita era sobre a solidão invencível que estava 

presente em toda parte e em todo ser humano (MEYERS, 2001). Outra obra que 

reflete sua situação psíquica é The Secret Sharer, que, como outras, contém um 

enredo de personagens duplos. Seu cenário é quase um sonho noturno, refletindo em 

uma atmosfera inconsciente do processo psíquico. A noção de estar sendo capturado 

pelo incrível demonstra os pensamentos e sentimentos do consciente serem 

esquecidos, ameaçando o racional. Dessa forma, o homem começa a sentir ansiedade 

e incertezas em relação à sua identidade, gerando uma grande preocupação em relação 

à sua organização mental, que parece coesa. Esses sentimentos, certamente, são 

projeções dos medos do autor. Porém, o interessante é que esses textos sobre luz e 

sombra foram desenvolvidos enquanto ele era amigo de Hueffer. Provavelmente, uma 

amizade que proporcionava um reflexão própria “nas profundezas da sombra do 

imenso espelho.” (MEYER, 1967, p.167).  

Sua vida de casado aconteceu bem diferente de seus planos. Viveu com sua 

esposa por mais 30 anos e teve dois filhos. Em termos de relacionamento familiar, 

Conrad não era um bom pai, muito menos uma figura paterna para filhos homens, 

provavelmente porque não teve um modelo na infância. Em uma carta para um amigo, 

ele relata que desejou ter uma filha menina, pois ela se pareceria mais com ele e o 

entenderia melhor. A razão que ele expõe, justificando seu desejo não é muito 

comum; afinal, implica em ele ser mais parecido com meninas do que meninos. 

Conrad relatava não tolerar o comportamento dos filhos que era inconsistente e 

impulsionado por instintos, resultando em atitudes egoístas. Ainda bem que Conrad 

tinha habilidades artísticas, pois, dessa forma, canalizou esses sentimentos 

perturbados para a ficção. Muitas das suas obras representam uma jornada 

introspectiva; em Coração das Trevas, o protagonista encontra a selvageria no peito 

humano, uma confissão de que o homem é um animal do mal.  
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Conrad também escreveu outros contos como uma forma de compensar a 

culpa pelo sentimento que tinha em relação aos filhos. Em 1906, depois de ter jogado 

a roupa dos filhos pela janela, o inverno foi muito forte e as duas crianças ficaram 

muito doentes. Borys talvez tenha tido tuberculose. Mesmo assim, Conrad foi capaz 

de finalizar dois contos nesse período (MEYER, 1967). 

Jessie via o comportamento do marido como infantil e mentiroso, pois se 

consultava com 3 médicos diferentes, sem avisá-los que passava em cada um. Além 

desses três tipos de tratamento, Conrad jogava fora a medicação receitada e afirmava 

que sabia o que estava errado com ele, não obstante, queria que os médicos fizessem o 

trabalho deles. Baseado em alguns relatos do Conrad e de sua esposa sobre o seu 

comportamento, é quase certo afirmar que ele desenvolveu uma psicose como 

consequência de um processo infeccioso. O quadro era próximo do que chamamos de 

psicose de infecção-exaustão, no qual acompanha sintomas físicos como infecção, 

hemorragia e envenenamento. A quebra de amizade com Hueffer é uma possível 

causa para esse quadro de psicose, contudo, não significa a única contribuição. Afinal, 

Conrad já apresentava um psiquismo desequilibrado. Para o escritor, a literatura era 

uma forma de expressar as forças nervosas em frases. O problema é que literatura tem 

um limite terapêutico, pois ela termina e todo conteúdo de crise pode extravasar. Era 

exatamente isso que acontecia com Conrad, gerando depressão e colapso físico; foi o 

que ocorreu depois que encerrou Under Western Eyes. Em 1910, com o término do 

livro, ele teve uma grande crise psicológica. Durante a escrita, sofria com gota e 

ansiedade pela questão financeira (MEYER, 1967).  

Alguns biógrafos acreditam que o fim de Under Western Eyes pode ter tido 

um efeito maior pela sua natureza, demonstrando uma situação pessoal. Parece que a 

história o ameaçava a engolir para uma imersão interna. Conrad sabia desse risco. Por 

isso, manteve o narrador mais distante do seu leitor. 

Conrad tinha medo da recorrência da sua doença mental. Acreditava que a 

depressão poderia ser rotulada como loucura. O escritor não compreendia de onde 

vinha e nem quando começaria, não tinha hora para acabar e, quando terminava, ele 

sentia medo. Acabava se mantendo em estado de atenção, preocupado se estava 

entrando em crise psicológica que poderia gerar falta de trabalho e deixar a família na 

miséria.  

Alguns críticos literários afirmam que a primeira parte da vida literária de 

Conrad (1894-1910) foi qualificada como inferior com alguns trabalhos interessantes. 
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Já a segunda parte (a partir de 1910 até sua morte) foi inferior à primeira, com 

exceção de The Shadow Line (MEYER, 1967). Críticos descreveram os textos 

desenvolvidos após 1910 como mal escritos e que tinham sido superestimados. 

Certamente, houve uma mudança depois da sua crise psicológica e parece que essa 

diferença está relacionada à direção das suas histórias. Os antigos personagens que 

sofriam conflitos internos, como Marlow, Jim e Decoud, deram espaço para 

personagens com conflitos com o mundo externo. O cenário, agora, era caracterizado 

pelo mal causado pelo ambiente externo e não pelo interno. Pela Psicologia, pode-se 

explicar esse fenômeno como uma projeção que é quando o indivíduo vê no externo 

questões, desejos, atitudes e impulsos que estão em sua mente. Quando no extremo, a 

projeção pode resultar em pensamento paranoico, caracterizado por distorções da 

realidade.  

Os heróis de suas obras tinham muitos significados, mas tinham poucas 

características masculinas, geralmente passivos às mulheres. Seu trabalho 

frequentemente tinha o foco nas figuras masculinas, mas em 1910 A Smile of Fortune 

iniciou-se uma fase na qual as mulheres ganharam mais atenção. Os enredos se 

tornaram histórias sobre mulheres que tiveram sucesso, e nas quais os homens 

terminavam destruídos ou submissos. É indispensável mencionar que o papel de 

mulheres fálicas e homens castrados não ganharam vida a partir de 1910, pois, em 

1897, em The Return, é possível identificar esses traços ao longo da história.  Os 

personagens dessa segunda fase da escrita de Conrad não tinham vitalidade e coragem 

como os personagens anteriores. Faltava individualidade e espírito. Os personagens 

masculinos tinham características de impotentes, sem desejo, sem motivação e sem 

propósito; por outro lado, as femininas eram destrutivas. 

Parece que a visão do ser humano e sua condição que Conrad tinha foi 

expressada por Marlow, um homem pensativo, com uma enorme capacidade de 

simpatia e compreensão. Marlow, em 1912, ganhou outra forma; tornou-se um 

homem com peito cheio, sempre com opiniões, geralmente, em relação à misoginia. A 

mudança de estilo de Conrad após a sua crise foi de um escritor que descrevia 

personagens profundos para um escritor que mostrava o ser humano como marionete, 

com o lado bom e ruim dicotomizados. As alusões a sonhos, antes muito comum nas 

obras de Conrad, perderam espaço depois da doença. O dilema para entender o que 

causou o declínio na qualidade do seu trabalho continuou para biógrafos e críticos que 

estudaram o autor. Alguns encontraram explicação na preocupação financeira que 
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Conrad tinha, porém, seus melhores trabalhos foram produzidos no período de pouco 

recurso financeiro. Outros deduziram que as crises de gota prejudicaram a evolução 

de Conrad, entretanto, alguns livros foram ditados pelo autor e escritos por Hueffer, 

garantindo a continuidade do processo. Para Meyer (este autor), a razão para a 

deterioração da qualidade das obras do escritor foi consequência das defesas 

psicológicas adotadas por ele depois da crise. Como se ele não tivesse mais estrutura 

mental para lidar com tantas jornadas introspectivas e profundas que descrevia em 

suas obras. Depois que perdeu a amizade com Hueffer, Conrad tomou um rumo no 

qual usava a imaginação apenas para sobreviver o dia a dia. Muitas vezes, estava tão 

distante do processo criativo que ele usou plágio em alguns trabalhos (MEYER, 

1967).    

As características da personalidade de Conrad que se sobressaíram depois da 

crise de 1910 não eram novas, mas, sim, intensificações de traços manifestados antes. 

O escritor tinha muita pouca ação, principalmente como resultado do seu problema de 

saúde, a gota. Todavia, não era a única causa da pausa física. Aliás, não se sabe ao 

certo o quanto a gota interferia nos seus movimentos, pois ele tinha atitudes infantis e 

enfatizava a dor que sentia. Havia momentos de crise de gota relacionados aos 

momentos de tensão emocional, quando estava prestes a terminar um livro ou quando 

alguém próximo ficava doente. Conrad parecia não suportar a ideia de que as pessoas 

em sua volta ficassem doentes e ele não; deste modo, quando alguém apresentava 

algum sintoma, ele mostrava que também sofria, para garantir acolhimento. Além 

disso, Conrad não parecia ter muita empatia mesmo com sua família. Em 1914, houve 

um inverno muito forte no qual Conrad vestiu todas as roupas quentes da família, sem 

pensar que os outros também teriam necessidade de usá-las. Conrad expressava em 

suas cartas que estava cansado da invalidez de sua esposa e de todos os procedimentos 

médicos pelos quais ela passava. Provavelmente, a questão de doença o remetia à 

perda dos pais e ao momento de sua infância. A questão da infância era marcante e 

também interferia em momentos como aniversário dos filhos. Um dia, Conrad ficou 

em seu quarto durante a comemoração do aniversário de Borys. Conrad parecia não 

suportar a ideia de não ser a único filho da família e se sentia ameaçado pelo filho, de 

perder o lugar de homem da família. Para o escritor, qualquer tipo de perda era 

intolerável, incluindo a perda da infância de um filho. Outro ponto que chamou 

atenção na relação pai-filho era que Conrad tinha decepção pelo fato dos filhos não se 

interessarem por literatura, nem a sua própria.      
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Conrad se relacionava com pessoas que não ofereciam ameaças, mas, sim, 

despertavam um sentimento de acolhimento familiar (MEYER, 1967). No final de 

1919, muito deprimido e com a gota atacada, Conrad acreditava que não produziria 

mais nada. Depois de ter escrito The Shadow Line, ele parece ter perdido sua energia e 

o seu poder. A partir desse momento, Conrad ditava as suas obras. Nessa época, ele 

ganha reconhecimento do seu trabalho e se torna um autor famoso. Porém, tinha 

dificuldade em apreciar essas conquistas. A infância conturbada, o tempo que passou 

no Congo, os obstáculos da vida de marinheiro foram fases que marcaram sua história 

(MEYERS, 2001). Em 1921, Conrad escreveu uma carta para um amigo, descrevendo 

sua depressão, afirmando que se sentia morto, como se sua cabeça estivesse vazia. 

Para alguns amigos, Conrad fazia alguns comentários sombrios e impertinentes que o 

caracterizavam como inadequado. Ele parecia estranho e não se importava em 

expressar qualquer tipo de comentário condizente com esse atributo.      

 

2.9. Morte  
 

Em um exame médico, foi detectado que o seu coração estava fraco, batendo 

devagar. Jessie percebeu uma piora na depressão, pois Conrad não mostrava interesse 

por mais nada, inclusive se alimentar. Porém, ainda tentava segurar as rédeas da 

família. Fez uma proposta para a esposa para eles retornarem para Polônia assim que 

John estivesse estável profissionalmente. Desejo também demonstrado na narrativa da 

sua última escrita, The Rover, na qual um marinheiro de 50 anos resolve retornar à sua 

terra natal. Essa vontade não foi colocada em prática, pois Conrad permaneceu na 

Inglaterra até o final da sua vida (MEYER, 1967).   

Em 1924, Conrad passeava com um amigo e sentiu dores no peito. Ao ser 

consultado por diferentes médicos, ele teve diversos diagnósticos: má digestão, que 

deveria arrancar todos os dentes e respirar por cilindro de oxigênio, ou um pequeno 

infarto. Colocaram cilindros de oxigênio para ajudar na respiração e chamaram a 

família. Acostumado com insônia e muito trabalho noturno, Conrad passou sua última 

noite acordado, lutando contra o sono. Na manhã seguinte, 3 de agosto de 1924, 

faleceu em sua cadeira, aos 67 anos de idade. Jessie não pôde ir ao velório, devido às 

suas dores físicas (MEYERS, 2001; STAPE, 2007).   

A história de Conrad é marcada por abandonos, sonhos, ideais, instabilidade, 

insatisfação, frustrações, buscas, viagens, fugas, sofrimento. Esse conjunto, entre 
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outros aspectos, contribuiu para um homem com estrutura emocional de um menino 

que sentia um chamado para se desenvolver internamente. Um chamado que 

aconteceu quando perdeu os pais, quando decidiu ir para o mar, quando resolve ser 

escritor e quando tenta se relacionar afetivamente. Todas as etapas pareciam difíceis 

para o menino que frequentemente buscou fuga quando não conseguia enfrentar as 

situações, que teve sintomas depressivos quando não conseguia viver conforme suas 

expectativas de um homem forte. Esse conteúdo foi importante para compreender o 

autor de forma mais profunda e para conseguir diferenciar o que ele escreve como 

autobiografia e o que é criatividade ou inconsciente. Com isso em mente, podemos 

seguir para a análise de Coração das Trevas.  
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Capítulo 3. Amplificação Simbólica do Coração das Trevas 

 
 A experiência que Conrad viveu no período da sua infância teve impacto ao 

longo de sua vida, em suas escolhas profissionais, na maneira como se relacionava 

com as pessoas em sua volta, assim como em suas obras. O Ego frágil que necessitou 

de companhia ou resgastes nos momentos em que enfrentava dificuldade, conseguiu 

abrir espaço para se expressar através da escrita que abordava o que era ser humano. 

O grande percurso como marinheiro também foi inspiração para as suas obras e, 

também, auxiliou a conhecer o que até então era desconhecido para ele e para os 

ingleses. Conrad provavelmente não teve noção da importância das suas obras para a 

humanidade, pois estava preso em seus próprios complexos, não permitindo que ele se 

sentisse significativo por suas conquistas. Coração das Trevas é um romance 

estudado em escolas, em universidades e, até hoje, pesquisadores tentam desvendar os 

mistérios que nem mesmo Conrad sabia estar revelando.   

 

3.1. Pesquisas publicadas sobre Joseph Conrad e Coração das Trevas 
 

A maioria das pesquisas aborda temas relacionados ao período histórico no 

qual Coração das Trevas acontece, englobando o imperialismo, o colonialismo e os 

eventos culturais da época. O próprio posfácio do livro na versão em português, 

enaltece as denúncias sobre o colonialismo mais do que qualquer outro aspecto 

(ALENCASTRO, 2008). Algumas perspectivas sustentam a visão de que o enredo de 

Coração das Trevas conta uma jornada na qual o protagonista penetra na África, 

assim como também narra uma jornada subjetiva para dentro da alma do homem. O 

texto de Conrad remete à experiência que ele viveu no Congo, além de revelar 

aspectos psicológicos do autor. É como se ele tentasse reviver os fatos e tirar 

conclusões sobre selvageria e civilização. Interpretações sugerem que a reflexão feita 

sobre o selvagem e o civilizado ultrapassam o âmbito geográfico entre África e 

Europa, contemplando também a forma que o homem lida com seus aspectos 

desconhecidos (NASSAB, 2006). Coração das Trevas é composto de diversas 

facetas: “uma mistura de autobiografia, aventura, odisseia psicológica, drama 

religioso e texto simbólico” (NASSAB, 2006, p.1). Apesar de algumas análises 

relatarem uma visão racista de Conrad sobre os negros, também existe uma crítica do 
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próprio Conrad ao colonialismo, enfatizando o impacto negativo nos nativos africanos 

e no Congo. O título Coração das Trevas está vinculado às atitudes que os europeus 

tiveram no período colonialista e não se referenciando aos negros da África 

(NASSAB, 2006).  

O que sustenta a visão de racismo é o que no início do romance, os africanos 

são caracterizados como selvagens, primitivos e desumanos. Entretanto, ao longo do 

texto, pode-se perceber, através dos símbolos utilizados, uma mudança de paradigma 

(NASSAB, 2006). Pesquisadores detectaram uma importância na palavra selva 

(ambiente dos nativos) que parece representar um lugar selvagem sem civilização, 

ausente de moral. Todavia, quanto mais Marlow entra em contato com os povos da 

selva, mais ele se depara com o fato de que a selvageria é também uma forma de 

civilização, a civilização primitiva (XIAOXI e CAIE, 2009).     

Outro símbolo que sofre alteração na sua conotação é trevas. Algo explorado 

pelos pesquisadores sobre a obra, perceberam que trevas pode representar a realidade 

da natureza humana que aparece no impacto moral e ético que o Congo tem nos seres 

humanos (DHAIN, 2015). Trevas, também representado pela escuridão no romance, 

pode ser uma representação dos negros da África, caracterizando-os como misteriosos 

e selvagens. Ao longo do enredo, o que era luz, representado no início pelos europeus, 

se mistura com escuridão, levando o leitor a questionar o que é luz e o que é 

escuridão. Assim como trevas, a presença da neblina no romance representa 

escuridão. No caso da neblina, o leitor não tem uma ideia nítida do que está 

acontecendo, ou o que está por vir, já que ela ofusca e distorce. A falta de contato com 

a precisa realidade faz o leitor tirar conclusões que nem sempre são confirmadas, 

remetendo ao fato de que nossa visão de ser humano pode ser um julgamento errôneo 

do que realmente acontece, como vincular a selvageria apenas aos negros (XIAOXI e 

CAIE, 2009).   

Interpretar exatamente o que Conrad estava querendo dizer não é tarefa fácil. 

Talvez seja impossível. Alguns estudiosos da obra recorreram a conexões em outros 

textos. Conrad não deixa explícito, no entanto, parece haver referências de obras 

clássicas da literatura em seu texto Coração das Trevas, fazendo com que 

pesquisadores citem o impacto da obra de Dante, Virgílio e Homero. A descida de 

Dante ao inferno é semelhante à entrada de Marlow no Congo, quando se depara com 

os negros agonizando. Ele mesmo relaciona a sensação de “ter pisado no círculo 

sombrio de algum Inferno.” (CONRAD, 1995, p. 23). Já a própria jornada de Ulisses 
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se assemelha à jornada de Marlow. Associado à Mitologia grega, Kurtz pode ser visto 

como Dionísio, pela intoxicação, indulgência, trevas e selvageria; ao passo que 

Marlow é mais parecido com Apollo, por estar conectado à sabedoria, razão, luz e 

civilização (TAGHIZADEH, 2015). Existem inúmeras formas de interpretar os 

símbolos de Coração das Trevas, já que Conrad descreve tantas imagens, como duas 

mulheres tricotando uma lã negra no escritório da Companhia. Pfiffer (2011) 

relaciona essas mulheres às moiras da Mitologia grega, seria a lã uma referência às 

parcas das moiras na Mitologia grega? 

Existiria uma conexão entre a mulher selvagem e Atena? Atena é conhecida 

por ser a deusa da Guerra, assim como uma imagem que representa sabedoria e 

proteção para a cidade; porém, diferente da Atena, a mulher selvagem não carrega 

armas (VIOLA, 2006). Viola (2006) sugere uma influência da Mitologia na obra de 

Conrad e vincula a imagem mitológica da Medusa com a mulher selvagem. A 

passagem em que Marlow está indo embora do Congo e descreve a cena da mulher 

selvagem olhando com um olhar firme: seria uma conexão ao olhar petrificante de 

Medusa? A imagem da Medusa também está associada ao final do romance na fala de 

Marlow à Prometida, na qual ele troca o horror pelo nome dela. Nesse caso, Viola 

(2006) sugere que as palavras do protagonista remetem ao medo de uma castração que 

pode ser o impacto de uma mulher na vida de um homem. 

Além de Conrad ser visto como racista por alguns comentaristas, ele também 

era rotulado por ter uma visão inferior das mulheres (VIOLA, 2006). A maioria dos 

estudos que aborda esse tema não apresenta a biografia de Conrad para tentar 

compreender a relação pessoal que ele teve com mulheres em sua vida. Lembrando 

que o autor perdeu a mãe quando era criança, a avó o enviava para o internado para 

não ter que passar tempo com ele e Conrad teve dificuldade em se comprometer com 

a esposa. 

As poucas personagens femininas no Coração das Trevas ganharam alguns 

estudos publicados sobre o romance. É importante enfatizar que nenhuma personagem 

na obra tem o nome revelado. Marlow se refere a elas como: tia, a Prometida, as duas 

mulheres da Companhia, a lavadeira do contador e a mulher selvagem (VIOLA, 

2006). As duas personagens com maior destaque nas pesquisas publicadas sobre o 

tema mulheres são a Prometida e a mulher selvagem, reforçando o aspecto binário do 

romance. A Prometida simboliza a Europa civilizada, em luto pelo noivo que estava 

trabalhando para ganhar dinheiro em pró do matrimônio. Distante da sociedade por 
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conta do estado de luto, a Prometida representa as mulheres que são mantidas longe 

pela própria sociedade de forma passiva, em um lugar onde não há conhecimento da 

realidade (SMITH, 2009). A Prometida de Kurtz ocupa o papel de mulher ingênua 

que não tem noção do que está acontecendo (DHAIN, 2015). A mulher selvagem, 

apesar de não ser tratada como uma boneca de porcelana como era a Prometida, 

sugere ser de uma classe superior dentro dos nativos, já que seu pescoço exibe colares 

de marfim. Mesmo sendo de classe superior no Congo, esse status desaparece quando 

a sua terra é invadida pelos colonizadores que se julgam melhores que todos 

presentes. A atitude arrogante dos colonizadores não perturba o orgulho e a 

autoridade da mulher selvagem, pois ela se porta como ponderosa em seu ambiente 

(SMITH, 2009). Smith propõe uma relação entre a mulher selvagem e a personagem 

Lilith, quando compara a selva com o Jardim de Éden. É por isso que para a 

pesquisadora (SMITH, 2008), associar mulheres com serpentes e, consequentemente, 

com o mal é inevitável.    

O personagem que claramente remete o leitor ao mal é Kurtz. Os papéis de 

Kurtz e Marlow são os mais explorados nos artigos relacionados com a obra. O 

personagem de Kurtz vai ganhando forma conforme o leitor avança no texto, já que 

inicialmente nem o seu nome era citado. Assim como o leitor, Marlow não tem uma 

ideia nítida de quem seja esse homem que vai encontrar, porém, indícios revelam que 

algo deu errado com ele (PFIFFER, 2011). Até mesmo no final do romance, a 

percepção que Marlow tem sobre Kurtz não é completa, já que não descobre 

exatamente quais eram as suas ações dentro da selva ou como eram os seus rituais 

(PFIFFER, 2011). Kurtz é frequentemente visto como a faceta do mal que existe 

dentro do homem, representando os europeus civilizados, que, por causa da sua 

essência oca, cedem para a natureza selvagem encontrada nas terras do Congo. A 

origem de Kurtz é relevante pelo fato dele ter um pai francês e uma mãe inglesa, 

representando uma combinação de diversos lugares da própria Europa (NASSAB, 

2006). No final do livro, o leitor percebe que o que contribuiu no desenvolvimento da 

brutalidade de Kurtz foi, na verdade, a Europa e não a África, como suspeitavam 

(XIAOXI e CAIE, 2009). Pesquisadores (CHE-MING, 2010) com uma perspectiva 

psicológica sugerem que Kurtz abriu espaço para a brutalidade como uma forma de 

superar o impacto do trauma de se deparar com o estrago que o colonialismo causou 

no Congo. Ao abandonar o caminho que a Companhia havia planejado para ele, Kurtz 

cria um novo tipo de vínculo no território ao se tornar uma figura similar a deus. O 
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impulso de ir ao contrário do colonialismo foi forte a ponto de levar Kurtz ao que 

alguns estudiosos denominaram de traços esquizofrênicos, por romper com a 

sociedade e por não ser mais humano, já que seu corpo não é a parte importante da 

sua existência (CHE-MING, 2010).   

Estudos também apontam para Kurtz como um herói moderno, caracterizado 

por uma conduta desviante, unido com uma inteligência que resulta em uma 

dedicação peculiar em adquirir experiências proibidas. Kurtz se destaca também pela 

atrocidade que expressa ao longo da obra. Todavia, o que marca é que representa 

todos os homens, ou o mal que reside em todos os homens, mas que está mascarado 

pela civilização (NASSAB, 2006). E qual era a relação de Marlow com Kurtz? 

Alguns pesquisadores sugerem que Kurtz era o alter ego de Marlow (PFIFFER, 

2011).   

O narrador Marlow aparece em quatro dos romances escritos por Conrad. 

Pesquisadores indicam que ele também é o alter ego do autor. A opinião que Marlow 

tinha sobre Kurtz sofre mudanças ao longo da história. Entretanto, como um todo, 

tinha um sentimento de admiração pelo poder que Kurtz obteve para dominar, apesar 

de não concordar com as suas ações. Marlow é um dos poucos europeus que, ao 

penetrar na selva do Congo, percebeu a fragilidade entre civilização e selvageria, já 

que os europeus também tinham comportamento bárbaro ao explorarem os africanos 

(NASSAB, 2006). Conrad descreve ele na mesma posição de um Buda. Isso pode 

representar o impacto que a jornada teve em sua existência. Para alguns 

pesquisadores, Buda é uma figura mitológica que percorre o mundo inferior onde ele 

absorve conhecimento sobre a humanidade, transformação que auxilia na 

transformação dos outros quando ele retorna ao mundo superior (TAGHIZADEH, 

2015).   

Na visão psicológica, as pesquisas sustentam a ideia de que a jornada de 

Marlow para o Congo simboliza a jornada para o inferno e para o seu eu interior 

(DHAIN, 2015). Ao se deparar com a África, com Kurtz e com os colonizadores, 

Marlow pode ter uma percepção mais ampla do que é ser humano, concluindo que a 

civilização pode esconder o lado mal que existe em todos. Em uma visão da 

Psicanálise freudiana, pesquisadores afirmam que Kurtz pode representar o id (o 

desejo de satisfazer o instinto) e Marlow, o Ego (a consciência) (NASSAB, 2006). 

Porém, o que Conrad sabia sobre Psicanálise? O autor não tinha contato com a teoria 

de Freud, que estava sendo divulgada na mesma época em que Coração das Trevas 
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foi escrito. Murray (2008) defende a visão de que Conrad, assim como Freud, 

trabalhava em uma cura através da conversa/texto. Por essa perspectiva, quando 

Marlow descreve sua experiência no Congo e com Kurtz, ele está falando sobre ele 

mesmo, sobre aspectos que compõem o personagem Kurtz, mas que fazem parte de 

quem Marlow é. Um questão importante é que Kurtz não representa apenas Marlow, 

mas também Conrad e todos os seres humanos que estão vulneráveis às missões do 

colonialismo, do imperialismo ou qualquer tarefa que divida a sociedade em 

categorias superiores e inferiores e que dependem da força bruta para alcançar os 

objetivos (MURRAY, 2008). 

A teoria de que Coração das Trevas representa uma jornada para si-mesmo, 

tem sido reforçada em diversos estudos. Na época em que o romance foi escrito, a 

sociedade não mostrava empenho nesse tipo de busca. Atualmente, os indivíduos, 

principalmente das cidades grandes, refletem um comportam de pessoas que estão 

aguardando algo grande acontecer. KOOHESTANIANA e OMARB (2014) sugerem 

que o vazio falsamente preenchido pela televisão, filmes, esportes é consequência de 

uma dificuldade no contato com si-mesmo, aspectos inconscientes. O chamado para 

esse descobrimento é aceito por Conrad e é o que o motiva a escrever sobre aventuras 

marítimas em direção ao que é misterioso. Existe um perigo quando alguém inicia 

essa jornada. O indivíduo pode obter conhecimentos que resultem em um Ego inflado 

no momento em que ele se encontra em experiências que o igualem a Deus. O risco 

que Kurtz correu ao ir de encontro com o seu lado sombrio fez com que a sua queda 

fosse tão alta quanto a sua ascensão (KOOHESTANIANA e OMARB, 2014). Apesar 

de semelhanças entre Marlow e Kurtz, uma das maiores diferenças é que Kurtz não 

suportou o sombrio e morreu, contudo, Marlow conseguiu adquirir o conhecimento 

necessário para amadurecer e voltar para a superfície (KOOHESTANIANA e 

OMARB, 2014).  

Os conceitos desenvolvidos pelo psiquiatra Carl G. Jung são utilizados em 

algumas pesquisas para descrever psicologicamente a jornada de Marlow. Termos 

como Ego, consciência, inconsciente coletivo, sombra e arquétipos são os mais 

aplicados nessas teorias. Ao comparar a obra Coração das Trevas com um mito é 

possível identificar pontos em comum. Como ambos são uma forma de explicar a 

natureza do comportamento humano, são justificativas para explicarem eventos no 

mundo; podem ser ferramentas para viver e buscam um sentido para a vida. Os mitos 

são reflexos de arquétipos, como se os ancestrais estivessem enviando para o homem 
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moderno uma mensagem sobre a experiência humana (TAGHIZADEH, 2015). No 

romance de Conrad, Marlow vive seu próprio mito em busca da sua alma, com 

dificuldade nas trevas em que navega. Como os heróis antigos, Dante e Eneias, 

Marlow também desce ao inferno para ampliar consciência sobre si-mesmo; um 

inferno que simboliza a escuridão do próprio inconsciente. Ao chegar no inferno, 

Marlow se depara com Kurtz que, nesse caso, representa o herói do sacrifício, já que é 

necessário que Kurtz morra para os outros obterem iluminação (TAGHIZADEH, 

2015).   

Tendo em mente os arquétipos, a entrada de Marlow na selva pode carregar 

símbolos sobre a profundidade da psique humana. Os estudos sobre os símbolos na 

obra de Conrad são variados, já que cada pesquisador utiliza referências distintas para 

realizar sua interpretação; isso acontece pelo fato do autor não deixar explícito o 

conteúdo da sua narrativa. Assim como as parábolas, Coração das Trevas carrega 

significados entre as linhas que dependem de uma leitura cautelosa para serem 

compreendidas. Em grego, o termo apocalipse significa desvendar; é um tipo de 

gênero literário utilizado no qual o leitor vê aquilo que o narrador vai desvendando ao 

longo da história, como se um véu cobrisse algumas partes. Nesse estilo de escrita, 

muitas vezes, o véu sai e revela o que está por trás (HOLMES, 2007). O termo trevas, 

por exemplo, não é claro no romance, apesar de ser utilizado na obra inteira, incluindo 

o título. Todavia, uma das interpretações mais utilizadas é de representar o 

desconhecido, o inconsciente. O europeu está vinculado aos aspectos conscientes do 

ser humano, que tentam ignorar o inconsciente por viverem numa sociedade que não 

tem espaço para os instintos da sua própria natureza. O contato com o inconsciente 

em Coração das Trevas é a entrada de Marlow na selva; o lugar onde ele se depara 

com os conteúdos rejeitados sobre si-mesmo e projetados no mundo externo, no outro. 

Como uma forma de defender o Ego, as projeções são um mecanismo psíquico 

utilizadas ao longo de toda a história da humanidade. No romance, o homem arcaico, 

representado pelos africanos, é visto como o inimigo por ameaçar os europeus 

(HOLMES, 2007). Conforme Marlow tem mais contato com esse outro, e até mesmo 

com os europeus, ele começa a recolher essas projeções, e perceber que as 

características negativas associadas aos negros e a Kurtz também faziam parte dele 

mesmo e dos europeus. Kurtz ocupa o papel da sombra de Marlow, em termos 

junguiano, e de todo o mundo ocidental. Ele sente que pode fazer tudo o que deseja, já 

que se encontra em um ambiente onde não tem os limites impostos em uma sociedade 
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europeia, permitindo que ele mate até mesmo por prazer. Poucas pesquisas exploram 

o símbolo dos hipopótamos no romance; Holmes (2007) sugere que eles representam 

a vida instintiva que emerge. Esses animais são, geralmente, encontrados no rio. O 

papel do rio está vinculado à cobra. Dessa forma, penetrar no rio do Congo 

representava o perigo da tentação ao mal que a cobra simboliza (DHAIN, 2015). Se 

analisarmos apenas o símbolo da cobra, ela representa o mal, ou Satanás, indicando 

que a viagem de Marlow no rio do Congo, que se assemelha a uma cobra, o está 

levando para o coração do mal (XIAOXI e CAIE, 2009). O mal, como um dos 

aspectos inconscientes negados pela consciência, lembra que o rio também está 

associado ao inconsciente e é nessa água do desconhecido que o barco navega, o 

barco como se fosse o Ego de Marlow (HOLMES, 2007). É no meio do 

desconhecido, que Marlow encontra o russo, um estrangeiro jovem que se aventura 

em novas experiências, sem medo de aprender com as oportunidades (HOLMES, 

2007). Seria ele um espelho do Marlow mais novo? O marfim não é muito explorado 

por quem estuda a obra de Conrad, entretanto, Dhain (2015) levanta a hipótese de que 

é um símbolo de ganância e da natureza humana destrutiva.   

As pesquisas sobre os símbolos em Coração das Trevas não exploram todo o 

seu potencial e nenhuma delas relaciona a jornada com uma vivência depressiva. As 

intenções de associar a história com imagens arquetípicas da Mitologia poderiam se 

aprofundar mais.   

 

3.2. O enredo de Coração das Trevas 
 

Coração das Trevas é uma obra escrita com ricos detalhes de situações, 

principalmente imagens. Apesar de ser curta em número de páginas (120 páginas), sua 

leitura demanda atenção e um tempo para que o leitor assimile o conteúdo. A história 

conta um narrador ouvindo o protagonista relatar a sua experiência no Congo. 

Marlow, o protagonista, descreve detalhes sobre a época em que desejou fazer uma 

aventura na África, como curiosidade, e conseguiu um trabalho de marinheiro para o 

Congo. A proposta do emprego era para ele navegar até o meio do rio do Congo para 

encontrar e trazer de volta um agente da Companhia belga de marfim. O livro é 

dividido em três partes.  
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A primeira situa onde o narrador está, o chamado para a jornada ao Congo e os 

empecilhos iniciais da sua tarefa, como a necessidade de reconstrução de um barco 

para entrar no coração da África (CONRAD, 1995).   

A segunda parte é sobre Marlow entrando no rio e na floresta com o barco a 

vapor. Nessa parte, acontece o ataque dos selvagens, resultando na morte do 

timoneiro e a chegada do posto onde Kurtz se encontra.  

A terceira parte é composta pelo encontro com Kurtz, a vivência da morte 

desse agente e o retorno para a Inglaterra. Os símbolos foram escolhidos para a 

análise a partir do número de vezes que eram citados na obra; também foram 

analisadas as imagens que o autor gastava mais palavras descrevendo. 

A dissertação apresenta uma análise do livro pela amplificação simbólica, 

portanto, uma primeira parte será composta de interpretações simbólicas, em conjunto 

com associações com símbolos arquetípicos. A partir da análise simbólica, seria 

possível compreender o livro como um mito para explicar a depressão? 

 

3.3. Coração das Trevas: o Título 

  
Começando pelo título, já é possível notar um antagonismo entre um órgão 

vivo essencial para a sobrevivência animal e algo obscuro, frequentemente associado 

à morte. Como coração, frequentemente vinculado a amor, ternura, vida, sentimentos, 

pode ser das trevas? Sobre o que seria essa obra? Sobre o que está vivo ou o que está 

morto? Seria muito dizer que já no título existe uma afirmação de que existe vida nas 

trevas? Não é possível, nem é o intuito de decifrar exatamente a intenção que Joseph 

Conrad tinha sobre a obra, nem mesmo de todos os símbolos utilizados. Até porque, 

pela visão da teoria de Jung (2016), o analista deve observar a obra para compreendê-

la além da personalidade do escritor. Essa maneira, nos permite encontrar símbolos 

arquetípicos que representam a humanidade e não apenas um indivíduo. O coração, 

além de vida, é frequentemente associado ao centro, destarte, o título indica para o 

centro das trevas, que será apresentado ao longo da obra (CIRLOT, 1971). Esse 

também seria um símbolo de sentimentos e emoções, o que nos sugere que o autor 

não vai relatar fatos, que seu relato não será um pensamento lógico sobre a 

experiência, mas, sim, algo visceral, o impacto da jornada pelo Congo na existência 

do ser. Apesar de Conrad não ser uma pessoa que expressasse muito as emoções, nem 
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mesmo parecia ter ampla consciência desse aspecto seu, parece ter se deparado com 

uma necessidade de expressar o que o seu coração estava precisando, como uma 

forma de terapia. Já vimos que a escrita de Conrad, além de ser uma parte do seu 

ganha pão, parecia ser também uma forma de lidar com alguns aspectos emocionais 

da sua vida. Na história da humanidade, o coração nem sempre foi símbolo de 

emoção; era valorizado como a inteligência do homem e estava relacionado ao Sol 

pelos alquimistas (CIRLOT, 1971). O símbolo do Sol será analisado adiante na 

dissertação, pois necessita de uma dedicação maior para a descrição de todo o seu 

significado.  Como pode o coração, que é um órgão interno, estar relacionado a algo 

grandioso e visível universalmente? O coração pode ter essa relação, se pensarmos 

como sendo o Sol o centro do universo; dessa forma, além de ter o mesmo aspecto de 

centro, ele pode iluminar a escuridão interna do indivíduo (ARAS, 2012). O coração 

também aparece em diversas passagens da Mitologia grega. Inclusive, é no coração de 

Pandora que Hermes coloca a curiosidade de abrir o pote de onde saíram todos os 

males da humanidade (HACQUARD, 1996). Para os egípcios, o coração também era 

importante, já que era a única parte interna do morto que deveria ser preservada para a 

mumificação; isso acontecia, porque eles acreditavam ser o órgão que armazenava a 

personalidade, a memória e a vontade (ARAS, 2012; CIRLOT, 1971). Na Mitologia 

egípcia, o coração dos mortos era julgado para conseguirem permissão para entrar no 

submundo. O coração era colocado em uma balança em oposição a pena de Maet 

(deusa da verdade e da justiça) e ele só teria autorização se o coração tivesse o mesmo 

peso que a pena, caso contrário seria jogado para ser devorado por uma criatura meio 

hipopótamo, meio crocodilo (ARAS, 2012). Mas o que seria coração das trevas e qual 

seria o seu peso?   

Quando pensamos em trevas, nossa mente associa a aspectos negativos. Será 

que o autor estava mostrando o âmago dos aspectos negativos nos seres humanos?  

A segunda parte do título, trevas, é um termo recorrente no romance de Joseph 

Conrad. Apesar de haver revelações sobre o seu significado, o leitor pode terminar a 

leitura sem uma definição exata do que aquilo representa. O fato da interpretação ser 

subjetiva, abre margem para inúmeras respostas sobre o tema. Portanto, devemos 

lembrar que essa dissertação terá o olhar da Psicologia Analítica, além de diversos 

dicionários simbólicos, em busca dos arquétipos por trás de cada expressão.      

As trevas, como lugar desconhecido, já ocupavam espaço na vida de Conrad 

desde sua infância, ao olhar mapas com lugares no mundo que ainda eram 
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desconhecidos para os europeus. Assim como o autor, o protagonista Marlow 

descreve o episódio em que era criança e sonhava em conhecer os lugares ainda 

misteriosos no mundo (CONRAD, 2015). As trevas podem estar relacionadas a esse 

aspecto misterioso que a África tinha para o autor, na época. Trevas não foi sempre 

associado à melancolia ou o aposto de luz, mas representa também o caos inicial, um 

caminho desconhecido para o mistério da origem. Antes do universo ser algo, ele era 

escuridão, a mesma composta por todo potencial, já que, na escuridão, não é possível 

definir forma, conteúdo, aspectos negativos ou positivos. Dessa forma, as trevas se 

tornam um poço de projeção dos seres humanos, que depositam nas trevas os aspectos 

negativos que não reconhecemos em nós mesmos. É na escuridão que habitam os 

monstros, as criaturas mais horripilantes da nossa imaginação (HILLMAN, 2013). 

Pela Psicologia Analítica, a experiência do ser humano com a escuridão depende da 

qualidade da sua vivência com a luz, ou seja, quanto mais consciência sobre si 

mesmo, tanto dos aspectos positivos, quanto negativos, menos projeções o indivíduo 

terá no outro (no desconhecido). Pela teoria do Jung, a escuridão pode ser reveladora 

e não apenas obscura (CIRLOT, 1971; ARAS, 2012; FERREIRA, 2013). Na 

Mitologia grega, as trevas e a escuridão são representadas por Érebo. Ele era o filho 

do Caos e irmão gêmeo de Nix, que era a personificação da noite (HACQUARD, 

1996).     

Já no título, o leitor recebe informações direta ou indiretamente, através da 

simbologia por trás das palavras Coração das Trevas. A partir da interpretação dos 

significados que esses termos carregam, podemos dizer que estamos diante de um 

encontro profundo com o que é interno, que atinge as emoções e pode parecer caótico 

e obscuro. Para compreender melhor a jornada do protagonista Marlow, o texto foi 

dividido em cinco etapas: a descida, a passagem para o outro lado, a travessia, o 

encontro e o retorno.  

 

3.4. A Descida 
 

 O que estamos denominando de descida pode ter diversos significados: pode 

ser a descida do mapa geográfico da Inglaterra para a África, pode ser para o mundo 

inferior de Hades, assim como pode representar o movimento da consciência para o 

inconsciente. O inconsciente não é um lugar, todavia, falamos sobre ele como se 
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ficasse embaixo, por ser considerado inferior à consciência. A descida ao inconsciente 

se refere a esse encontro com os aspectos do ser humano que estão ocultos, que 

podem ter sido reprimidos pelo Ego ou ignorados (HILLMAN, 2013). O encontro 

com o inconsciente pode acontecer de diversas formas, seja voluntaria ou 

involuntariamente. Quando existe uma escolha de conhecer esse lado desconhecido, 

essa descida pode ser feita por uma psicoterapia, ou entrando em contato com as 

expressões inconscientes, como sonhos, imagens, sintomas. Nem sempre o indivíduo 

consegue ampliar o conhecimento de si-mesmo de forma voluntária. Quando isso 

acontece, o inconsciente chama o Ego para o encontro dessas duas polaridades. Um 

caminho para isso é a depressão, lembrando que quando abordamos a depressão na 

visão da Psicologia Analítica, afirmamos que existe um regresso de energia psíquica 

que justifique o desânimo no indivíduo, falta de libido, deixando ele para baixo 

(JUNG, 1983).   

 Existe um chamado para uma descida em Coração das Trevas. A narrativa do 

protagonista Marlow descreve como foi o início da sua jornada para o desconhecido 

em busca de Kurtz, com a intenção de beneficiar a Companhia de marfim. Marlow 

responde a um chamado da sua infância através do desejo de conhecer os mistérios do 

continente pouco explorado. Ao ser hipnotizado pelo mapa, com um rio que parecia 

uma cobra, Marlow toma a decisão de seguir sua jornada e busca uma tia para ajudá-

lo (CONRAD, 1995). Apesar de Conrad não ter incluído muitos animais na floresta 

do Congo, percebe-se que os animais que foram mencionados possuem uma 

importância no olhar do protagonista. Não existe a vivência de uma cobra real na 

história, no entanto, a palavra aparece quando Marlow descreve sua visão do rio 

Congo no mapa mundial. Para Marlow, aquele rio que parecia uma serpente também 

tinha um encanto hipnotizando o protagonista e o chamando para perto (CONRAD, 

1995). O chamado para a jornada de Marlow acontece nesse encontro dos olhos com 

o rio do mapa. Nesse início da história, podemos perceber que a natureza pode ganhar 

características atribuídas aos humanos e que existe algo fora do comum incontrolável. 

Será que já estamos diante de um encontro com o inconsciente? Neste caso da 

serpente, que troca de pele de tempos em tempos e mata, seria um encontro com os 

aspectos destrutivos e renovadores ao mesmo tempo? 

Existem diversas associações para cobras e serpentes entre os símbolos 

arquetípicos. Elas frequentemente representam o todo, pois conseguem circular por 

dois ambientes distintos, na terra e na água. Também são elas as figuras guardiãs de 
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templos e tesouros escondidos, característica que colabora para hipótese de que 

Marlow estava entrando em algo importante, sagrado. Se considerarmos a semelhança 

do rio Congo no mapa com uma cobra, podemos dizer que essa cobra estava na 

entrada de um tesouro, um tesouro que guardava o conhecimento sobre nós mesmos. 

A cobra, apesar de ser uma palavra feminina em português, é sem gênero em inglês, 

porém, simbolicamente, tem uma conotação feminina. A figura também lembra 

transformação e renovação. A transformação como uma característica das cobras, pois 

já se sabe que ela troca de pele de tempos em tempos. O que é uma necessidade para 

esse animal, pode ser um desejo para o homem que, muitas vezes, gostaria de trocar 

de pele em algumas situações, para evitar confrontá-las (BACHMANN, 2016).    

Uma das associações mais comuns do símbolo da serpente é a interpretação 

bíblica, na qual ela representa o mal. Já outras culturas acreditavam que a serpente 

também poderia carregar um significado de equilíbrio e homeostase, como imagem do 

caduceu de Mercúrio, que é composto por duas cobras, um equilíbrio entre bom e 

mal, saúde e doença. Dessa maneira, a serpente é vista como parte do processo de 

cura (CIRLOT, 1971). Seria a imagem do rio como serpente um chamado 

inconsciente para Marlow se curar? Se curar no sentido de ampliar a consciência 

sobre si-mesmo e integrar os seus aspectos sombrios, resultando em uma homeostase 

psíquica. Outra representação de equilíbrio que a serpente simboliza é o ouroborus, 

uma serpente mordendo a própria cauda, formando um círculo. Essa imagem é de 

renovação, por meio da destruição, resultando em uma dialética, a dialética da vida e 

morte, luz e trevas (FERREIRA, 2013). Também combinando com o conceito de 

depressão da teoria junguiana, na qual existe uma morte para dar espaço para um 

novo Ego, uma morte gerando vida, uma transformação. Para a Psicologia, não é 

possível remover a sombra de forma cirúrgica, mas o indivíduo deve integrá-la assim 

como a cobra morde o seu rabo na imagem do ouroborus (BACHMANN, 2016). As 

associações ao símbolo da cobra não param por aí; ela também é relacionada ao 

mundo dos mortos. Na tradição indiana, a serpente dorme enrolada na base da espinha 

medular, com a energia feminina adormecida. Essa serpente é acordada através de 

meditação, ou seja, um encontro interior (ARAS, 2012). Para Rosen (2006), a 

serpente representa o medo de morte ou de enlouquecer, que pode ser superado se o 

indivíduo confrontar esse animal. A expressão “um coelho diante de uma serpente” 

representa esse medo da morte que paralisa quando nos deparamos com ela 

(BACHMANN, 2016). Resumindo, os termos associados ao símbolo da cobra são: 
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mal, conexão, guardiã, tesouro, transformação, destruição, morte, cura, renovação, 

homeostase, confronto e novo. Essa combinação leva à interpretação de que a cobra 

representa uma oportunidade de encontrar algo precioso, que pode levar a uma 

renovação e transformação. Entretanto, o caminho para alcançar esse tesouro interno 

passa pelo mal, por destruição e, até mesmo, pela morte. Ao atravessar essa passagem 

difícil, o indivíduo pode superar os seus medos, resultando em uma homeostase 

psíquica.     

Marlow expressa esse medo antes de embarcar para o Congo: “Tive um 

momento – não direi de hesitação, mas de incerteza [...] senti [...] como se estivesse 

prestes a partir com destino ao centro da Terra” (CONRAD, 1995, p.24). Um medo 

universal do desconhecido, seja do novo país ou da nova experiência. Na visão da 

Psicologia Analítica, ele estava prestes a iniciar a jornada ao encontro de si-mesmo. 

Quando o medo é confrontado, o ser humano pode se abrir para a possibilidade de 

transformação através do renascimento.   

Na Mitologia grega, também presenciamos a importância da serpente junto 

com alguns personagens. Um deles é Asclépio, deus da Medicina: ele andava com 

uma vara e, ao longo da sua trajetória, uma serpente se enrolou nela. Asclépio matou a 

serpente, mas, para sua surpresa, outra serpente surgiu com ervas em sua boca e, dessa 

forma, Asclépio percebeu o poder de cura das ervas. Ele foi morto por Zeus, que 

recebeu reclamação de Hades, pois Asclépio curava muitas pessoas e, assim, evitava 

que elas chegassem ao seu mundo. O reino de Hades tinha o quase invencível cão 

Cérebro como seu guardião; ele foi gerado por Equidna, uma figura com tronco de 

mulher e cauda de serpente (BACHMANN, 2016; HACQUARD, 1996; ROMAN, 

2010), mostrando novamente o vínculo da serpente tanto com significado de cura, 

expressado na história de Asclépio, quanto de morte, como a mãe do guardião feroz 

de Hades.  

 Outro animal importante em Coração das Trevas é o elefante, ou melhor, o 

seu marfim. Conrad não menciona o animal nenhuma vez, mostrando que o valioso 

não é a vida, mas, sim, o marfim, a parte morta, lembrando novamente do mundo de 

Hades. A primeira vez que Conrad insere marfim na sua obra sobre o Congo é de 

forma sutil, sem mencionar a palavra, através de um jogo de dominós. Originalmente, 

dominós eram confeccionados com marfim. Um dos quatro elementos do veleiro 

inicial carrega o jogo de dominós, porém, eles não protagonizam uma partida 

(CONRAD, 1995). O dominó simboliza o domínio que os europeus tinham na época 
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sobre a matéria prima africana, mesmo em peças de um jogo. Isso significa que, 

diferente da perspectiva dos europeus de que os nativos eram os selvagens, o aspecto 

racional, representado por números nas peças, também mata e é composto de 

agressividade para alcançar os seus fins. Por causa de um jogo de dominó, 

percebemos que os aspectos negativos projetados no outro também pertencem a quem 

olha. Isso é reconhecido em todo momento no romance. O marfim é inicialmente 

considerado o tesouro que eles devem manter, entretanto, Marlow começa a apreciar 

outros fatores ao entrar no Congo. Ao longo da história, percebemos a visão do autor 

ao mostrar uma expressiva crítica sobre a noção que os europeus tinham de que eles 

representam civilização, enquanto os africanos nativos representam o mal, o 

selvagem, a violência e o irracional. Entretanto, o leitor pode perceber que o outro que 

era considerado sombrio, também está dentro de cada um, como no caso do 

marinheiro dinamarquês Fresleven (CONRAD, 1995). Ele morreu em um confronto 

com um chefe de uma tribo por um motivo banal de uma galinha, mesmo quando 

Fresleven era considerado “a criatura mais gentil e quieta da Terra” (CONRAD, 1995, 

P.23). O personagem, baseado em uma figura real, mostra como a selva poderia 

despertar características do ser humano. No caso de Fresleven, ele foi totalmente 

dominado pelo instinto selvagem, já que seu corpo morto é encontrado coberto pela 

mata que cresceu em cima de seus ossos. Ele é um exemplo do que pode acontecer 

quando entramos em contato com as trevas: o ser humano pode ser engolido por 

aspectos que não haviam sido apropriados até então. Psicologicamente, Fresleven foi 

tomado pela sombra, pelo seu inconsciente, resultando em um comportamento 

agressivo e destrutivo que, até então, não parecia pertencer a esse personagem. 

A discussão sobre galinhas foi o que levou a vida do marinheiro que Marlow 

foi substituir no Congo. Qual é a importância das galinhas? A galinha é, atualmente, o 

ponto final da linha de evolução do dinossauro arqueópterix. A galinha em si não é 

agressiva como eram os animais do início da sua linhagem, porém, consideramos os 

galos violentos, lembrando das rinhas de galos, promovidas pelo próprio homem. 

Outro elemento que nos faz lembrar da galinha é a pergunta existencial: quem veio 

antes: o ovo ou a galinha? Uma questão que não foi resolvida, mas que deixa claro o 

aspecto de fertilidade, vida nova representada pelo ovo (ARAS, 2012; BACHMANN, 

2016). A questão existencial pode estar relacionada à depressão, já que é a apontada 

como uma das causas para os sintomas depressivos. O indivíduo que se depara com a 

falta de sentido na sua vida pode ser levado para o inconsciente, com o objetivo de 
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encontrar respostas mais profundas para sua pergunta. As respostas religiosas podem 

ter esse papel de alimentar um sentido para viver e, também, para aceitar as condições 

nas quais se vive. No caso de Fresleven, sua vida tinha tanta importância quanto uma 

galinha, já que ele se coloca em confronto por causa do animal. Para a Companhia, a 

vida de Fresleven também tinha pouco valor, já que foi trocado por Marlow, assim 

que morreu, e o seu corpo continuou intacto do momento da sua morte. O problema 

do dinamarquês foi mergulhar demais no que era o Congo, pois é necessário entrar, 

sim, mas, também, é importante saber voltar. Ao longo do romance, notamos a 

diferente experiência que cada personagem tem ao entrar no Congo. A vivência de 

Marlow colaborou para ele mudar seus valores iniciais em relação ao lugar e às 

pessoas que o habitavam.    

Apesar do olhar europeu para os nativos ser negativo, era na África que se 

encontrava o valioso marfim. No meio da lama, do caos, da selvageria, estava aquela 

matéria de grande valor para os europeus, que, ainda por cima, tratavam o marfim 

como se fosse propriedade deles e não dos africanos. Afinal, os africanos não 

possuíam nada de bom, de acordo com os europeus. É como se no mundo das trevas 

que o Ego tanto nega e rejeita pudesse ser encontrado um tesouro, contudo, existe 

uma incompreensão de que aquele objeto de valor fizesse parte do que é sombrio 

(HILLMAN, 2013). Para perceber o que a sombra tem de valor, é necessário se sujar 

na vivência com ela. Afinal, o marfim pode ser belo, no entanto, para possuí-lo, 

alguém precisa assassinar o elefante ao qual aquele dente pertence. A referência de 

marfim na Mitologia grega é o portão da entrada do mundo de Hades, que é feito com 

o material (ROMAN, 2010). O símbolo de portas será abordado adiante.      

 É pelo contexto da busca de marfim que Marlow tem uma das experiências 

mais marcantes de sua vida, digna de ser contada no barco em que o narrador se 

encontra (CONRAD, 1995). Uma história intensa, que ganha vida pelos detalhes de 

como é narrada. 

E, finalmente, na sua queda curva e imperceptível, o sol mergulhou ainda 
mais e, de um branco brilhante, mudou para um vermelho baço sem raios 
nem calor, como que prestes a apagar-se de um momento para outro, ferido 
de morte pelo contato com aquelas sombras que pairavam sobre um 
aglomerado de homens. (CONRAD, 1995, p. 11)  

  

Esse é o tom que o narrador expressa para o início da história que Marlow vai 

contar, já sinalizando o papel do Sol, também como um personagem que se 

transforma e segue para a morte. A escala da cor preta, branca e vermelha é conhecida 
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nos processos alquímicos (FERREIRA, 2012). Esses processos são compostos de três 

fases: nigredo, albedo e rubedo: o escurecimento, o branqueamento e o 

avermelhamento. O nigredo é o início ao que denominamos de mortificatio, ou seja, 

tudo que se refere à escuridão e à morte; aqui, a alma e seu encontro sofrido com o 

demônio. Para Jung, a fase nigredo é seguida pela albedo, que seria um estado de vida 

ideal, de algo novo, mas quase é mais um conceito abstrato do que viver em si. Para 

preencher com vida é necessário entrar no estágio rubedo que é composto de vida, 

como se representasse o sangue do corpo (EDINGER, 2006). Com o processo de 

alquimia em mente, pode-se notar que os personagens começam no estado albedo, no 

qual não tinham consciência do que estava por vir, ou sobre a vida mesmo. O Sol 

seguiu para o estágio rubedo associado com sangue, anunciando um contato com 

experiências dolorosas e reais, para terminar no nigredo. Lembrando que esse estado 

está associado à depressão por simbolizarem as trevas internas, a escuridão interior 

(HARDING, 1970). Dessa forma, podemos associar a entrada no Congo ao início de 

um processo depressivo, que pode ser criativo se ele resultar em transformação, ou 

pode terminar com a vida. Na Alquimia, o nigredo é a fase inicial, assim, temos 

indício de que algo está no começo, e de fato está, já que neste cenário Marlow inicia 

sua história sobre a ampliação de consciência, através da sua jornada pelo Congo.    

Como mencionado, o Sol é importante ao longo da história. Sua importância é 

sinalizada na visita de Marlow ao médico, antes de embarcar para o Congo. Marlow 

suspeita que o médico seja psiquiatra, por perceber uma preocupação maior com o 

comportamento e saúde mental, ao perguntar se Marlow tem histórico de loucura. O 

médico, inspirado por um amigo do tio do Conrad, anuncia que tem interesse em 

analisar o efeito do Congo no crânio das pessoas, pois acredita que o crânio possa ter 

uma influência no comportamento. Um conselho que o médico faz é “evite irritação 

mais do que exposição ao sol.” (CONRAD, 1995, p. 23). O que aquilo significava? 

Conrad não responde essa dúvida claramente, entretanto, podemos lembrar do 

demônio do meio-dia, mencionado anteriormente. O demônio do meio-dia era o 

termo usado pelos monges cristãos, para descrever a sensação que tinham quando não 

conseguiam continuar suas práticas meditativas com o intuito de se aproximarem de 

Deus (NAULT, 2004). Se o médico estava preocupado com muita exposição ao Sol, 

talvez ele também esteja se referindo aos efeitos depressivos de demônio do meio-dia.   

 Interpretando o sentido da fala do médico em relação ao símbolo do Sol, entre 

depressão e ampliação de consciência como reações à exposição solar, pode-se dizer 
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que a depressão era mais perigosa do que uma ampliação de consciência. A ampliação 

de consciência é, sim, parte do processo de individuação e acontece quando aspectos 

sombrios são integrados ao Ego. A irritação (ou depressão) sinaliza que essa 

integração não ocorreu, pois, reconhecer as características negativas não é simples e 

quando não acontece, o indivíduo não tem noção o que é dele e o que não é. O fato de 

ficar irritado com o contato da sombra evidencia a dificuldade de aceitá-la como 

conteúdo dele mesmo (SAMUELS et. al 1988). O Sol poderia ser perigoso, pois tinha 

o potencial de quase cegar quem olhasse diretamente para ele, mas, também, era nos 

períodos de Sol que Marlow e sua tripulação sentiam segurança para percorrer o rio 

até a estação de Kurtz (CONRAD, 1995). Como se fosse perigoso entrar diretamente 

na sombra sem um pouco de luz, entrar no inconsciente sem luz seria o equivalente a 

uma psicose, condição na qual o Ego está cindido e não tem noção de si mesmo, está 

mergulhado no inconsciente (FIERZ, 1997). O equilíbrio entre sol e sombra equivale 

a homeostase psíquica, na qual o indivíduo necessita tanto da sombra, quanto da luz. 

Isso significa que muita consciência dos aspectos sombrios de uma vez, só pode 

danificar a estrutura egoica em um ponto que não seja possível um egocídio, apenas a 

morte (FIERZ, 1997).  

O Sol, principalmente o Sol Níger, pode estar anunciando a morte, ou o 

egocídio. Por conseguinte, é também um dos indícios dos símbolos da depressão na 

obra de Conrad. O Sol a que Marlow se refere é o da África, ou seja, o Sol das trevas 

que também remete ao símbolo alquímico do Sol Níger (MARLAN, 2009). Assim 

como na alquimia, o Sol de Coração das Trevas leva uma luz aos personagens no 

meio das trevas, que pode resultar em transformação. Ao longo de sua jornada, 

Marlow percebe que luz e trevas não são tão separados como os europeus acreditavam 

ser. 

A importância da metáfora do Sol é descrita por Mircea Eliade (2001), um 

historiador e acadêmico na área de Religião. Ele lembra que nas religiões e 

civilizações mais antigas, o Sol era um fator predominante, comum estar relacionado 

a algo divino. O Sol, lembrando do deus grego Apolo, também tem sido associado 

frequentemente ao masculino, não na questão de gênero, mas em relação à forma de 

funcionar. As características marcantes de Apolo são a organização, os números, a 

ordem, medida, limitação do que é selvagem (JUNG, 2011). Esses traços são 

importantes na vida do ser humano, todavia, necessitam de equilíbrio com o que 

chamamos de aspectos dionisíacos, que liberta o instinto, o êxtase, o lado animal 
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(JUNG, 2011). A presença do apolínea pode ser positiva, entretanto, também pode 

levar a consequências psicológicas negativas, como a inflação de um Ego imaturo, 

ainda em desenvolvimento. Muito Sol pode gerar uma repressão patriarcal e 

desvalorização dos aspectos sombrios da vida psíquica (MARLAN, 2009). A visão 

narcísica do Sol pode ser comparada ao colonialismo europeu, já que o mesmo 

reprimia o comportamento desconhecido das culturas invadidas e forçava a 

predominância da sua visão de mundo e do que é aceitável ou não.      

Os europeus e a Companhia podem ser representantes do que Jung denominou 

Ego, consciência. Uma consciência que resiste em entrar em contato com o seu 

inconsciente e, como resultado disso, tenta dominar os aspectos que não reconhece. 

Os europeus instalaram centrais de trabalho, tomaram posse da terra, da matéria prima 

da África e se acharam donos de alguns nativos. Eles ocupavam a terra com o intuito 

de levar o seu estilo de vida para o Congo, julgando ser o melhor e para aproveitar os 

benefícios de uma invasão (CONRAD, 1995). Com características apolíneas de 

controlar o marfim, manter regras e reprimir os instintos, os europeus tentaram 

dominar, fazendo de tudo para não se misturarem com o que era destrutivo, selvagem, 

brutal. Ao longo do romance, Marlow começa a ter consciência de que aqueles 

aspectos negativos, dionisíacos, também habitam o coração de cada um dos seres 

humanos (CONRAD, 1995). No final do livro, Marlow parece conseguir equilibrar o 

Sol com as Trevas, a consciência e o inconsciente, a regra e o instinto.    

No início do romance, o leitor começa a ter uma ideia mais definida sobre o 

que era aquele encontro interior misterioso e sombrio que aparece no título. Termos 

como repressão, selvagem e morte aparecem para descrever o que o leitor vai 

encontrar, quando o protagonista chegar no Congo. O sol forte acompanhado pelo 

aspecto sombrio divulga o cenário de trevas, também mencionado no título. No 

entanto, alguns itens revelam um equilíbrio no meio do negativo, como se houvesse 

uma ideia de uma transformação, gerando uma homeostase através de morte.   

 

3.5. A passagem para o outro lado  
 

 Ao se aproximar da estação de Kurtz, Marlow faz algumas paradas no 

caminho que contribuem para a definição de trevas. Um dos personagens que 

representa os europeus, e que também não possui nome, é o contador-chefe da 
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Companhia, no Congo. Marlow afirma que ele só merecia ser mencionado pois foi o 

primeiro a pronunciar o nome de Kurtz. O Contador representa o europeu que 

manteve o pensamento negativo sobre os africanos, como se não fossem pessoas. A 

aparência desse personagem é significativa, pois é o único que consegue permanecer 

no Congo durante anos e ainda manter as roupas brancas limpas.  
[...] encontrei um homem branco, num figurino tão inesperadamente 
elegante [...] vi um colarinho branco alto e engomado, punhos brancos, um 
paletó claro de alpaca, calças cor de neve, uma gravata clara e botas 
envernizadas. (CONRAD, 1995, p. 31) 

 

Apesar do homem engomado, sua estação era suja, os negros ficavam doentes 

e morriam sem ele se abalar. Ele conseguiu treinar alguns negros para lhe servir, 

inclusive a lavar as suas roupas de forma que ele sentisse que nada do Congo o 

penetrasse. Na visão junguiana, esse homem engomado pode representar a persona do 

indivíduo, que é a forma de se relacionar com o externo, auxiliando a pessoa a se 

socializar de forma defensiva para o Self. Chamamos de defensiva pois através da 

persona a pessoa desenvolve características de diversos papéis sociais como filho, 

professor, pai, entre outros. Algumas personas são tão defensivas ao ponto do 

indivíduo não saber quem ele é além dos papéis sociais (YOUNG-EISENDRATH & 

DAWSON, 2002). O contador está nesse nível, já que ele mantém fortemente o papel 

de contador mesmo no meio do caos, sem ser contaminado pela sombra que está em 

toda a sua volta. Se considerarmos o contador como representação interna do autor, 

ele também é uma parte de Conrad. Isso quer dizer, que essa persona “impecável” 

esteticamente, mas com o coração frio, é uma característica do autor, seja consciente 

ou inconsciente. Para uma pessoa manter uma roupa completamente branca ela deve 

ser intocável, pois o toque pode manchar, sujar ou estragar o tecido. Assim como a 

roupa branca, a persona rígida facilita o distanciamento entre o mundo interno com as 

outras pessoas. Distanciamento que vimos na biografia do autor pelo jeito de Conrad 

se relacionar com parentes, amigos, esposa e até mesmo com os filhos (MEYER, 

1967). O que parece evidenciar os aspectos internos de Conrad são suas obras 

literárias que deram vazão aos conteúdos que ele mesmo não expressava de outra 

forma. Apesar do contador-chefe ser uma representação de um lado do autor, Coração 

das Trevas também evidenciou outros traços que podem ser vistos nos diferentes 

personagens do romance. A figura do contador intocável era distinta de Marlow, que 

mudou seus paradigmas ao entrar na selva, e de Kurtz, que mergulhou de cabeça na 
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escuridão. 

Além das trevas, Conrad enfatiza a luz que aparece de duas formas na obra. 

Uma é a chama de velas ou lâmpadas, e a outra pelo Sol e às vezes da Lua. Isso 

significa que uma tem origem de algo manipulado pelo homem e a outra vem da 

natureza. A primeira categoria é causada pelo homem, por isso, encontramos essas 

luzes na cidade ou nas estações montadas pela Companhia. Outro aspecto interessante 

é que quando esse tipo de luz é mencionado, o autor descreve com baixa intensidade, 

diferente da luz natural. Isso, em termos psicológicos, significa pouca consciência de 

si-mesmo em relação aos indivíduos da cidade em contraponto com os nativos que 

habitam a selva. A luz dos africanos é mais intensa, abrange um espaço maior dando 

ideia de mais noção de si-mesmo, afinal eles dão vasão aos instintos. A todo momento 

é evidente o contraste na obra entre sombra e luz que parece representar algo muito 

mais profundo do que um fenômeno da natureza. Clareza pode simbolizar 

inteligência, e luz pode representar a compreensão da essência do ser. Ao mesmo 

tempo que luz significa ampliar o conhecimento ela também está relacionada a 

presença de moral e do intelecto (CIRLOT, 1971). 

Ter contato com a luz não é algo simples, já que simboliza uma consciência 

que até então o indivíduo estava relutando de ver, portanto existem maneiras de evitar 

que a luz penetre (STEIN, 1998). Uma maneira de manter controle sobre o que ter 

contato e o que evitar são as janelas no romance. As janelas e as venezianas no 

Coração das Trevas são compostas por significados distintos. As janelas geralmente 

aparecem em terra, como na casa de Kurtz e ganham destaque quando Marlow retorna 

do Congo e se depara com janelas grandes na casa da Prometida de Kurtz. As 

venezianas aparecem quando o assunto é o contato dos europeus com o Congo, ou 

seja, no escritório aonde fizeram a entrevista de Marlow, no médico e no barco. Por 

que a distinção? A segunda categoria é o que facilita evitar o contato com o que está 

do outro lado, representado pelo Sol ou pelos nativos, o outro lado é visto como 

agressivo. O timoneiro do barco que vai para o posto de Kurtz morre por deixar as 

venezianas abertas durante o ataque dos nativos que evitavam que eles chegassem até 

Kurtz. A janela maior no retorno de Marlow pode representar a ampliação de 

consciência sobre o outro lado, que o protagonista vivenciou ao longo de sua jornada 

no Congo. 

Janelas de vidro geralmente expressam a ideia de penetração, mas é uma 

aproximação mantendo uma certa distância já que ela separa um ambiente de outro. 
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Como as janelas são frequentemente com pontas (retangular ou quadradas) podem ser 

relacionadas ao racional e terrestre (CIRLOT, 1971). A ideia da janela aproximar o 

que está fora com o que está dentro é recorrente na simbologia da janela. A 

transparência do vidro permite que o que está fora também entre como a luz, a 

escuridão, o vento. Quem está dentro também tem influência no fora, já que a visão 

pode ser influenciada por projeções de conteúdos internos. O indivíduo também pode 

controlar algumas coisas que entram como a claridade se ele usar cortinas, por 

exemplo (FERREIRA, 2013, ARAS, 2012).  

Entretanto, o protagonista ultrapassa a barreira das janelas e persianas quando 

atravessa as barreiras para o coração das trevas. A passagem para o outro lado é feita 

de barco pelo rio, entretanto no decorrer da nativa, Marlow descreve algumas portas 

em que ele passa e se refere à algumas como portas para as trevas, se aproximando do 

símbolo mitológico. Na Mitologia grega, a entrada para o mundo de Hades eram 

portões, os mesmo que Hercules atravessou. Psicologicamente o portão representa a 

separação entre o consciente e o inconsciente. Nem todos conseguem transitar de um 

lado para outro de forma saudável como Hermes, mas atravessar portas pode ser um 

rito de passagem, uma iniciação (HILLMAN, 2013). A passagem pela porta também 

tem uma função ritual de entrada no sagrado. Através de uma leitura de símbolos 

arcaicos, a porta representa uma possibilidade de transcendência já que a partir da 

entrada um encontro com o que tem do outro lado, Deus no caso da experiência 

religiosa. É no lugar sagrado que o indivíduo se depara com um ponto de apoio, 

gerando a sensação de orientação (ELIADE, 2001). 

Essa busca não é simples e pode ser acompanhada de muito medo, já que o ser 

humano teme o desconhecido. O porto seguro para Marlow na história é em muitos 

momentos o barco, já que esse auxiliava em manter distância dos selvagens e os 

impedia de ter contato diretamente com água. O narrador do Coração das Trevas 

inicia a sua história dentro de um barco à velas, no qual ele e os outros tripulantes 

esperavam as condições favoráveis da maré para poderem continuar a jornada que não 

tem um rumo explícito (CONRAD, 1995). Ao longo da história, existem diversos 

barcos, e esse continha quatro pessoas: um advogado, um contador, um diretor de 

Companhia e ele. Antes de interpretar o significado de cada personagem, é importante 

ressaltar que esses três homens existiram na vida de Conrad: eram amigos com as 

devidas profissões, o que sugere que Marlow, o quarto elemento, pode se referir a 

Conrad. O número quatro representa uma totalidade, fazendo referência aos quatro 
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elementos da natureza: terra, fogo, ar e água (CIRLOT, 1971). Os elementos que não 

apenas são uma totalidade para a natureza, mas, também, são a totalidade do homem 

(FERREIRA, 2013). Os quatro elementos no barco acompanham toda a história de 

Marlow como ouvinte, apesar do leitor não ter muita informação sobre eles durante o 

percurso. Os outros barcos do Coração das Trevas serviam para transportar as 

pessoas para dentro e para fora do Congo. Além de transporte, os barcos poderiam 

garantir uma distância entre quem estava no barco e os nativos. Essa distância fazia 

com que os europeus se sentissem protegidos pelo barco, já que conseguiam dirigir e 

fechar as janelas quando se sentissem em perigo. É imprescindível falar das condições 

da água ao abordar o barco, já que esse último não tinha autonomia se a selva ou o rio 

interferissem no percurso. Algumas passagens mostram a dificuldade de Marlow, 

quem pilotava o barco, de escolher o melhor percurso ou de fazer com que o barco 

navegasse na velocidade desejada. Outro contratempo, mas que revela a importância 

do barco, é quando Marlow começa a entrar no Congo e percebe que seu barco está 

afundado e precisa de reparos para poder flutuar (CONRAD, 1995). Sem o barco, não 

seria possível ir ao encontro de Kurtz, como se o indivíduo precisasse arrumar a base 

da estrutura psíquica de forma que tenha condições para entrar em contato com a 

sombra. A ferramenta necessária para essa estrutura ficar firme eram os rebites, ou 

seja, não adianta ter partes disponíveis, se elas não estão vinculadas uma na outra. 

Ainda em termos psicológicos, para entrar no mundo das trevas com uma certa 

ordem, o Ego não pode estar cindido, pois, dessa forma, não haveria uma estrutura de 

base que suportaria psiquicamente se transformar, uma transcendência em relação aos 

paradigmas antigos (YOUNG-EISENDRATH, DAWSON, 1997).    

No Coração das Trevas, o barco parece ser o representante dessa estrutura 

egoica. Existem diversas interpretações sobre o símbolo do barco. Uma delas é que o 

barco, por ser um veículo, seria um berço; outras interpretações sugerem o barco 

como uma extensão do corpo do indivíduo (CIRLOT, 1971). Na Mitologia grega, o 

barco aparece como o pertence de Caronte, um guardião de Hades. Filho de Érebo e 

Nyx, Caronte era encarregado de atravessar o rio com os mortos, para levá-los ao 

submundo. Existia um custo para o morto ser carregado por Caronte, e se ele não 

pagasse, Caronte era proibido de entregar a pessoa a Hades (ROMAN, 2010). A 

navegação é um tema importante para as civilizações. Assim sendo, a construção de 

barcos, antigamente, poderia ser parte de um ritual para garantir que o barco não 

quebrasse e flutuasse, mantendo os navegantes separados do que eles acreditavam ter 
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embaixo das águas, as criaturas em imersão. Na literatura egípcia antiga, eles 

contavam que o Sol era transportado todas as noites num barco durante o período de 

escuridão, até chegar aonde o Sol nascia, agregando o valor de renascimento. No 

sentido individual da psique, o Ego é transportado nos mares do que é consciente e 

inconsciente, levantando questões de durabilidade do trajeto, ou da estrutura do barco. 

Será que o Ego tem estrutura para navegar em tais águas? Quem decide quando 

mergulhar, ou contornar algo? O tamanho desse Ego/barco é proporcional às águas 

em que passa? Dessa forma, o barco personifica a viagem da vida (ARAS, 2012).       
Você se perdia no rio como se perderia em um deserto, e você passava o 
dia batendo o barco nos baixios, numa tentativa de encontrar o canal, até 
você achar que estaria enfeitiçado e fora separado para sempre de tudo que 
algum dia conhecia – em algum lugar distante – talvez em outra existência. 
(CONRAD, 1995, p. 59)  

A história de Conrad tem início nas águas do rio. Mesmo não sendo o rio do 

Congo, é na água desse rio que os ouvintes das histórias estão aguardando por uma 

maré favorável para trafegar. Nesse caso, a condição da água é o que cede espaço para 

a história de Marlow, como se o estado psicológico conseguisse um espaço para 

reflexão e para se aprofundar em suas vivências, nos momentos em que o indivíduo 

atravessa obstáculos no caminho dos seus planos. Além de ser o berço da história, o 

rio tem vida própria, como quando Marlow é seduzido pela sua forma de serpente. O 

rio se torna o caminho, o desafio e o lugar onde Marlow e sua equipe mantêm o barco 

para se proteger dos nativos que estão na terra. Antes deles circularem pelo rio, 

Marlow se lembra de que ao olhar o mapa do mundo, ele visualizava diversos pontos 

em branco, que significavam que o homem desconhecia tal região, regiões que, ao 

longo da história da humanidade, foram ganhando nomes de rios, mares, etc. 

(CONRAD, 1995). Além da terra ter espaços misteriosos em branco, o rio também era 

um território desconhecido para os europeus, e o olhar de Marlow, no início, pelo 

menos, era de um europeu. Ao contemplar sobre o rio, Marlow leva seus pensamentos 

para a história da humanidade na época dos romanos. Começa a entrar em contato 

com antepassados e histórias arquetípicas de indivíduos que cruzaram fronteiras por 

objetivos distintos e entraram em contato com o que, até então, não tinha sido 

explorado por aqueles grupos (CONRAD, 1995). Psicologicamente, entrar no rio já é 

um contato com o inconsciente coletivo (HILLMAN, 2013). O Coração das Trevas 

apresenta a água do rio com aparência imunda, ou profunda, de característica 

traiçoeira. 
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O curso do rio se abria diante de nós e depois se fechava à nossa passagem, 
como se a floresta cerrasse fileiras calmamente por sobre as águas para 
barrar nosso caminho de volta. (CONRAD, 1995, p. 58)    
  

Assim como o rio, o inconsciente segue seu percurso próprio, sem que o Ego 

consiga decifrar explicitamente. O marinheiro pode ter o seu objetivo mapeado, mas 

são as águas do rio que controlam a velocidade e o quanto de espaço abrir para quem 

o navega. É pelo caminho do rio que Marlow pode encontrar Kurtz e, também, 

retornar para casa. Talvez seja pelo rio que percorremos para nos depararmos com os 

nossos piores pesadelos sobre quem podemos nos tornar e nos depararmos com quem 

realmente somos. O rio, durante anos, tem sido símbolo para o tempo, um tempo que 

se passa, irreversível, e a perda do que já foi. Por outro lado, ele pode obter uma 

conotação de fertilidade, já que irriga o solo em suas margens e do seu ambiente 

(CIRLOT, 1971). A água do rio, com o seu aspecto de tempo que passa, também pode 

representar morte; morte pelo que já passou, não passará mais da mesma forma, e, 

também, pela água do rio correr na horizontal, como no leito de morte. A qualidade da 

experiência de um indivíduo com a água depende da cor que ela se apresenta, assim 

como está a sua agitação no momento. Uma água mais calma, como em um lago, 

pode propiciar momentos de aprofundamento, limpeza ou repouso (FERREIRA, 

2013, HILLMAN, 2013). O rio que corre nos lembra que saímos de um lugar e vamos 

para outro. A nascente do rio é sempre a mesma, assim como nossas raízes. O rio 

também é uma metáfora para a travessia do mundo dos vivos para o mundo dos 

mortos, já que morrer é atravessar (ARAS, 2012).   

Do outro lado do rio, Marlow vê a floresta que, na obra de Conrad, é 

praticamente um personagem, pois é como se tivesse ação em alguns momentos. Era 

impossível definir onde ela começava ou terminava; parecia não ter limite: “a floresta, 

a enseada, a lama, o rio – um floreio nefasto perante a face ensolarada daquela terra, 

lembrando uma invocação traiçoeira à morte de tocaia, ao mal oculto, às trevas 

profundas do coração da selva” (CONRAD, 1995, p. 58). A floresta é o que abriga o 

misterioso; pode ser dominada pelo humano, mas, também, domina. Marlow, 

frequentemente, descreve a floresta como impenetrável. Isso significa que não havia 

como o barco entrar na floresta. Na perspectiva psicológica, podemos dizer que o Ego 

(representado pelo barco) não tem controle ao entrar nos mistérios do inconsciente. O 

protagonista também relata que é possível enxergar olhos nesta floresta, como as 

figuras das skias na Mitologia grega. Elas eram as criaturas do mundo das trevas e não 
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tinham forma ou definição, porém, sabiam de sua existência, pois elas se moviam pela 

escuridão (HILLMAN, 2013). Lembrando que essas imagens arquetípicas são 

vinculadas aos símbolos das trevas e, consequentemente, à depressão na visão da 

Psicologia Analítica. Uma hipótese sobre o significado da floresta é ela ser uma 

personificação do inconsciente. Os olhos enriquecem esse fator, mas, também pode 

ser apenas os selvagens tendo mais visão sobre quem está dentro do barco do que a 

visão de quem está no barco. É na floresta do Congo, onde tudo é permitido, que os 

belgas invadiram a terra como se não houvesse dono e consumiram de maneira 

bárbara o que achavam que estava disponível de recurso natural e animal (CONRAD, 

1995). A busca por marfim na região criou um cenário de matança e ganância, 

contudo, mantendo um julgamento de que os africanos eram os selvagens. Outro 

papel importante que a selva tem no livro é o de abrigar o Posto em que Kurtz habita. 

O prédio do Posto não tinha portões ou grades de proteção ou delimitando espaço. 

Essa primeira visão do posto mostra que Kurtz não tinha limites; ele participava de 

tudo e pertencia à floresta, assim como a floresta pertencia a ele. Seria ele também 

uma representação do inconsciente? Os humanos que percorrem a selva serão 

abordados mais adiante; por enquanto, falaremos do símbolo da selva em si.  

É comum encontrar a floresta como cenário de mitos, contos de fadas e lendas. 

Muitas vezes associada à solidão, por ser imensa e cobrir muitos do que acolhe com 

suas folhas e vasta mata. Com esses aspectos, ela consegue manter uma escuridão no 

seu solo, se tornando, dessa maneira, o oposto do Sol. Como oposto de luz (Sol), a 

floresta simboliza os aspectos inconscientes definidos por Jung. Interessante lembrar 

que muito ritos de passagens ou rituais acontecem na floresta, representando a entrada 

aos mistérios psíquicos individuais (ARAS, 2012; CIRLOT, 1971; ELÍADE, 2001).  

A passagem mostra a diferença entre os dois lados e, também, possibilita uma 

leitura psicológica mais profunda ao abrir espaço para explicar a diferença entre a 

consciência e o inconsciente. Diversos símbolos na obra revelam uma semelhança do 

Congo com o mundo dos mortos de Hades, que, por sua vez, é vinculado aos aspectos 

inconscientes do ser humano. Esse trecho também possibilitou identificar símbolos 

parecidos com os que são utilizados na análise das representações da depressão. 
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3.6. A Travessia  

No rito de passagem de Marlow, além da floresta, ele se depara com a 

população nativa desses ambientes que eram denominados de selvagens. Os selvagens 

do Coração das Trevas não tinham identidade; a maioria das vezes que eram 

mencionados, encontravam-se em grupo, enfatizando a falta de identidade. Quando 

Conrad viajou para o Congo, os negros eram divididos em dois grupos: os que 

contribuíam com trabalhos braçais e conhecimento da selva e os que habitavam na 

selva e não tinham contato com os europeus. Frequentemente, esses últimos eram 

considerados selvagens (CONRAD, 1995). O personagem Marlow se refere aos 

selvagens ao grupo de pessoas que habitam a selva. No livro, não é possível 

discriminar características específicas desse grupo. Eles simplesmente apareciam para 

defender Kurtz, muitas vezes de forma agressiva. A interação que eles tinham com o 

grupo do barco de Kurtz era distante. Os ataques eram feitos com flechas, lembrando 

a característica primitiva (CONRAD, 1995). Existem duas passagens em que o termo 

os selvagens não se refere ao grupo de pessoas da selva: uma é no Manual de 

Costumes dos Selvagens, que Kurtz escreveu para a Companhia. Marlow leu no 

manual que o grupo de pessoas que mora no Congo deve ter visto o grupo de homens 

brancos como selvagens que chegaram por meio de uma intervenção sobrenatural, de 

acordo com a crença do povo da região (CONRAD, 1995). A outra é quando Marlow 

descreve a mulher selvagem, que será descrita adiante. 

Poucos dicionários de símbolos elaboram a questão do selvagem. Cirlot 

(1971) se refere ao termo como o homem selvagem (wild man). As associações são 

compostas das figuras folclóricas com a imagem de um homem selvagem, ou seja, 

que vive longe da civilização. Geralmente, ele é representado com aspectos físicos 

grotescos, uma mistura de homem e animal, exemplo o Abominável Homem das 

Neves (CIRLOT, 1971). Algumas abordagens da Psicologia associam as pessoas 

negras ao conceito junguiano de sombra, porém, também podem simbolizar 

características terrenas como as das figuras mitológicas de Deméter ou Gaia 

(HILLMAN, 2013). Assim sendo, os significados atribuídos aos selvagens são 

referência de indiferença, aglomerado, acolhimento, sem estrutura rígida, sem regras 

claras. 

Outro aspecto dos selvagens no romance era que alguns eram canibais. Os 

canibais presentes na obra Coração das Trevas não são citados com tanto impacto 
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quanto tiveram na viagem de Conrad para África. Os canibais do livro foram 

ajudantes no navio que levava do posto central para o posto do Kurtz. Causavam 

repugnância nos tripulantes europeus, mas não tanto em Marlow (CONRAD, 1995). 

O protagonista reclamava da carne de hipopótamo que eles carregaram na viagem 

para poder comer algo sem precisar matar alguém; eles mostravam não ter fome, pois 

a carne apodreceu no meio do caminho (CONRAD, 2015). Além de representarem 

um instinto destrutivo, também como parte do ser humano, os canibais poderiam 

representar aspectos depressivos? A ideia da depressão consumir o indivíduo 

depressivo pode contribuir para tal hipótese, assim como a característica senex desses 

tripulantes de carregarem o que já está morto e se alimentarem disso. Cheiro não é um 

assunto comum na Mitologia ou no trabalho psicológico com sonhos, já que o olfato 

não costuma ser a percepção mais utilizada nesses momentos. Mesmo não sendo 

essencial, alguns fatores são importantes, quando consideramos cheiro e fumaça. Na 

Mitologia grega, o cheiro é a forma de as almas dos Hades perceberem as coisas e 

pessoas, assim como alguns deuses percebem pelo cheiro (ARAS, 2012). Cada vez 

mais símbolos assemelham o Congo de Conrad com o submundo de Hades, 

lembrando também da regressão energia psíquica do indivíduo depressivo. Quando a 

energia psíquica é puxada para o mundo do inconsciente, a pessoa é forçada a olhar 

para os seus aspectos sombrios, mortos, reprimidos. O canibalismo, assim como a 

depressão, arranca a vida de forma incontrolável; entretanto, a diferença entre um e 

outro é que o indivíduo depressivo pode retomar sua vida, enquanto que o destino da 

presa do canibal está limitado. 

Canibalismo não é um tema recorrente nas análises de símbolos; o que foi 

possível encontrar foi o termo desmembramento. O Livro dos Símbolos (ARAS, 

2012) aponta para o desmembramento na cultura xamânica, que é uma morte do velho 

xamã para algo novo; nesse processo, o ser passa por um estado de caos para, assim, 

encontrar uma nova forma. Algumas culturas acreditavam que os espíritos cortavam 

as cabeças das pessoas e as colocavam ao lado do corpo decapitado para a cabeça ver 

o desmembramento com os próprios olhos (ARAS, 2012). Se considerarmos essa 

crença, pode-se supor que Kurtz também era um canibal, quando Marlow descreve a 

cerca da sua casa com crânios nas pontas. Entretanto, o canibalismo é um 

comportamento natural do homem? Para Eliade (2001) o canibalismo é cultural e não 

natural. Matar para comer é uma crença de algumas culturas, que achavam necessário 

o canibalismo para assegurar a vida das plantas. O autor não se estende na explicação, 
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todavia, o canibalismo está relacionado à crença religiosa de que é um ato divino, por 

isso, o homem canibal está apenas imitando o seu deus, termo conhecido como 

imitatio dei (ELIADE, 2013). Interpretação que contribuirá para a análise de Kurtz e o 

seu comportamento, parecido a uma divindade.   

Outro símbolo importante, quando trabalhamos o assunto canibalismo na obra, 

é o hipopótamo. Os hipopótamos aparecem com pouca frequência na história de 

Conrad, no entanto, tem um impacto significativo, especialmente pelo cheiro de 

podridão. O hipopótamo é um mamífero que vive na terra e na água, já que consegue 

circular entre os dois ambientes. Uma característica comum dos hipopótamos é que 

enquanto o corpo fica submerso na água, os olhos e os nariz ficam para fora, ou seja, 

uma parte do que eles são fica velado pela água. Pode-se vincular ao termo grego 

hyponoia que significa um sentido encoberto (ELIADE, 2002). Na Mitologia grega, 

alguns significados estão disfarçados e exigem interpretações simbólicas para que o 

indivíduo alcance a totalidade do que aquilo representa. Em termos psicológicos, o 

hipopótamo representa aquele que tem condições de mergulhar no inconsciente e 

emergir para a consciência.   

Se por um lado, um animal representa a facilidade de interagir com a 

consciência e o inconsciente, alguns personagens humanos negam a possibilidade de 

uma existência do que alguns denominam de um outro lado. Os peregrinos eram: 

[...] homens vagueando sem rumo na luz do sol do terreno. Eles andavam 
pelos cantos com suas muletas em mãos, parecendo um bando de 
peregrinos sem fé enfeitiçados com uma cerca apodrecida. (CONRAD, 
1995, p.  44) 
 

Conrad faz referência a John Bunyan (1628-1688) quando menciona os 

peregrinos no trajeto de Marlow (CONRAD, 1995). Os peregrinos no Coração das 

Trevas não têm identidade, eles são um grupo de pessoas do mesmo tipo. Não têm 

uma conotação religiosa nesses personagens, mas por que denominá-los de 

peregrinos? Eles tinham esse nome por causa da bengala que carregavam em todo o 

canto que percorriam (CONRAD, 1995). O significado de peregrino é um sujeito que 

está a caminho de algo sagrado ou de uma divindade (CIRLOT,1971). No Coração 

das Trevas, eles estavam indo ao encontro de Kurtz, ou talvez o seu interesse maior 

fosse o marfim coletado por Kurtz. A hipótese mais provável é a última, já que eram 

homens que expressavam medo ao longo da jornada, medo inclusive representado 

pela presença das muletas em todas as cenas que eles apareciam. Eles mostravam 
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medo da selva, dos nativos e de Kurtz e acreditavam que usar rifles 

indiscriminadamente seria a solução para cessar qualquer ameaça ou incômodo 

(CONRAD, 1995). O medo dos peregrinos remete à ideia da melancolia associada à 

bile negra, lembrando que os filósofos acreditavam que um nível baixo de bile negra 

no organismo do indivíduo geraria covardia frente ao perigo (SANTA CLARA, 

2009). Assim sendo, pouca bile negra é a outra polaridade do humor depressivo, ou 

seja, o humor em mania, quando não entra em contato com as trevas interiores. Os 

peregrinos evidenciam a reação do Ego ao confrontar o inconsciente. Com medo de 

uma ameaça da sua estrutura, a defesa egoica pode atirar para todos os lados para 

evitar ser tocado pelo desconhecido. Os peregrinos do romance não tinham 

características individuais, exceto pelo peregrino de pijama cor de rosa, que aparece 

assustado após a morte do timoneiro. Aparecer de pijama no meio do confronto com 

os nativos da selva parece mostrar não estar ciente da situação na qual está inserido. O 

fato de ser cor de rosa pode sugerir uma perspectiva ingênua do que realmente está 

fazendo. Assim sendo, além do Ego reagir de forma agressiva na experiência de 

encontro com o inconsciente por medo de morte, o Ego frequentemente não consegue 

discriminar as mensagens desse lado seu desconhecido. Isso significa que, além da 

resistência, existe também uma ingenuidade; ambos podem resultar em uma 

depressão na qual o Ego não tem opção a não ser mergulhar em suas próprias trevas 

(ROSEN, 2009). 

Além de uma representação da reação do Ego ao se deparar com a sombra, os 

peregrinos também podem expressar a função do homem na Terra, se considerarmos 

o grande mito de origem e propósito religioso. Com essa perspectiva, todos os 

homens são peregrinos ao longo de suas vidas, sendo vida a peregrinação. No 

caminho da peregrinação, não se sabe o que será encontrado, assim, continuar 

caminhando depende da sua relação com o desconhecido (CIRLOT, 1971).  

Se for levado em consideração que continuar caminhando depende da relação 

do indivíduo com o desconhecido, então os peregrinos do Coração das Trevas não 

teriam coragem para continuar viagem, já que em muitas passagens eles tendem a se 

assustar ou desejar matar (CONRAD, 1995). Carregam entre eles um julgamento 

negativo sobre os nativos e o próprio Kurtz, sem abertura para compreender quem é o 

outro, representando a visão dos europeus sobre a África, assim como do Ego sobre a 

sombra. Os peregrinos, assim como os europeus, olhavam para os nativos como se 

fossem bárbaros, porém, esqueciam de notar que eles mesmos eram assassinos.  
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Olhar para a própria sombra é difícil. Esse é um dos motivos pelo qual as 

sombras no Coração das Trevas mudam de significado ao longo da obra, já que, no 

início, a sombra representa o que Marlow olha ao longo da entrada no Congo, sem 

conseguir definir exatamente o que está à sua frente. No decorrer da história, a sombra 

também é como Marlow se refere a Kurtz, já que é raro conseguir enxergar a cara do 

personagem encontrado: “Essa sombra parecia saciada e calma, como se naquele 

momento ele já tinha se completado com todas as emoções.” (CONRAD, 1995, p. 

98). Mesmo após a morte de Kurtz, ele vive como uma presença da sombra na vida de 

Marlow, mostrando que a experiência que o marinheiro teve no Congo e o seu 

encontro com essa sombra foi marcante e, provavelmente, o acompanhará pelo resto 

da sua vida. Ao esperar que a lembrança de Kurtz fosse como a de outros mortos, 

Marlow esperava uma sombra na parte do seu cérebro com essa vivência; nesse caso, 

a sombra se refere a algo oculto, apagado. A última vez que o protagonista menciona 

sombra é para revelar profundidade do seu encontro com Kurtz, “uma sombra mais 

tenebrosa que a sombra da noite” (CONRAD, 1995, p. 116), expressando que a sua 

experiência foi impactante, longe de se tornar oculta.  

Para a Alquimia, o estado nigredo (negro) simboliza a fase inicial do trabalho 

de um alquimista; para a Psicologia Analítica, a fase nigredo é a etapa antes da alma 

embarcar em um caminho de evolução, lembrando a imagem do recuo de um felino 

antes do salto (MARLAN, 2009). Evolução no sentido de ampliação de consciência, 

mesmo que seja alcançado por um processo sofrido, como pode ser a depressão. A 

sombra, como o negativo de luz, também pode representar o lado negativo da alma. 

Em alguns contos folclores, a sombra é, muitas vezes, interpretada como o alter Ego 

do personagem, parecido com o significado de sombra da teoria de Jung, na qual ele 

atribui ao conceito aspectos primitivos, instintivos e rejeitados do indivíduo 

(CIRLOT, 1971). Os conceitos de Jung se assemelham ao que os selvagens – e o 

próprio Kurtz – simbolizam em Coração das Trevas. Dessa forma, é possível dizer 

que Kurtz era o alter ego de Marlow, concordando com alguns estudos sobre a obra. 

Em acordo com a ideia de negativo, a sombra também é representada pela Mitologia 

egípcia, pelo deus Set, o deus da escuridão, da violência da traição, da destruição. O 

interessante dessa figura mitológica é que, em alguns momentos, ele é visto como 

bom e outros, como mal. Não é possível chegar a uma conclusão definitiva e isso 

também acontece com Kurtz (HACQUARD, 1996). 

A presença de duas reações (empatia e repugnância) sobre o mesmo indivíduo 
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também acontece mais de uma vez em Coração das Trevas, em relação a Kurtz e o 

timoneiro. Esse último foi um dos poucos personagens negros que foi relevante, por 

ter uma função dentro do barco. Em sua narrativa, Marlow mostra ter uma perspectiva 

dos negros diferente da perspectiva que os europeus tinham. Os europeus os tratavam 

como escravos, como pessoas que não sentiam sofrimento e não mereciam 

acolhimento, apenas tinham o papel de servir (CONRAD, 1995). Para Marlow, os 

negros eram pessoas como ele. Ele não fazia amizade, afinal, fazer amizade não era o 

seu forte. Porém, não havia diálogo com os negros. Mesmo sem uma conversa, 

Marlow sentiu a morte do timoneiro. Ele morreu durante o ataque que os selvagens 

fizeram ao barco que estava a caminho do posto de Kurtz. Tentavam evitar que o 

barco chegasse até Kurtz e o levasse embora. “Eu estava livre para desviar da margem 

do rio, mas sentindo meus pés quentes e molhados, tive que olhar para baixo.” 

(CONRAD, 1995, p. 81). O sangue nos pés de Marlow revelam um contato profundo, 

um contato que tocou uma emoção, já que o sangue passa pelo coração, local que 

simboliza sentimentos. Foi a partir desse contato que Marlow se sentiu obrigado a 

tirar os sapatos ensanguentados, sapatos esses que representam uma parte da Persona, 

a Persona da civilização europeia, já que quem habitava dentro da selva não usava 

esse item da vestimenta. Algumas interpretações sugerem que o ato de se descalçar 

representa uma mudança no ponto de vista (ARAS, 2012). Essa hipótese faz sentido, 

já que Marlow se sente cada vez mais distante do pensamento e das atitudes dos 

europeus da Companhia; distante a ponto de sentir emocionalmente a morte do 

timoneiro e a vontade de compreender Kurtz.   

A travessia enaltece a sombra e as diferentes formas de lidar com ela, seja da 

maneira de Kurtz, dos peregrinos ou dos europeus. A partir desse ponto, temos mais 

noção do que encontrar nas trevas: canibalismo, morte, instinto destrutivo, ambição, 

desejo de ser Deus, medo, coragem, ingenuidade. Todos esses aspectos são vistos em 

alguns dos personagens que aparecem ou são mencionados na travessia até a estação 

de Kurtz. Apesar de diversas imagens serem descritas ao longo da obra, até o 

momento não é possível ter uma definição exata do Kurtz. É nessa parte que fica mais 

evidente que o sentimento de Marlow em relação aos selvagens e o próprio Kurtz é 

mais curiosidade ou empatia do que de inferioridade, como os outros europeus à sua 

volta. Alguns itens, como o canibalismo, o nigredo, e a associação com o reino de 

Hades contribuem para a hipótese da presença de símbolos da depressão em Coração 

das Trevas.  
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3.7. O Encontro 

Depois do ataque como tentativa de manter o barco distante de Kurtz, os 

tripulantes conseguem chegar no posto almejado, um lugar na floresta, com uma casa 

mais distante. Era uma casa com ornamentos enfileirados, formando uma cerca, 

material que depois foi identificado como crânios dos nativos assassinados, chamados 

de rebeldes, por não concordarem com as decisões de Kurtz (CONRAD, 1995). As 

opiniões que as pessoas tinham sobre ele variava, entretanto, a maioria dos nativos 

mantinha admiração. O primeiro indivíduo que recebe o barco de Marlow na margem 

do rio é o russo, um personagem sem nome, descrito como arlequim (CONRAD, 

1995). Com descendência russa, podemos imaginar uma relação das raízes de Conrad 

com esse personagem, que possuía um livro no qual fazia anotações em russo. Ele 

admirava e temia Kurtz, aprendia e obedecia ao mesmo tempo. O arlequim era assim 

chamado, pois tinha diversos remendos coloridos em sua roupa, de aparência jovial e 

alegre (CONRAD, 1995). O destino final do russo foi fugir para o meio da mata, com 

medo de ser morto pelos nativos, depois da morte de Kurtz, que, até então, o protegia. 

Seria uma referência ao jovem Conrad? A um rapaz mais novo, com pouco 

conhecimento, mas com sede de aprender? Um jovem com medo, por não se sentir 

seguro sozinho? Em termos psicológicos, podemos dizer que ele representava o puer 

(YOUNG-EISENDRATH e DAWSON, 2002), que significa um indivíduo jovem, 

que não quer crescer. A morte do puer acontece quando ele se envolve com a vida 

adulta. O russo não morre no romance, contudo, conforme Marlow conhece a 

personalidade de Kurtz, o russo é obrigado a sair dali. É como se depois que Marlow 

olha para os seus aspectos sombrios, representados por Kurtz, ele tem mais 

conhecimento sobre si-mesmo, não é mais um jovem ingênuo. Esses fatores indicam 

um rito de passagem da vida do jovem para a fase adulta. O próprio autor, Joseph 

Conrad, tinha dificuldade em assumir as responsabilidades da vida adulta, como, por 

exemplo, se manter financeiramente de maneira estável, se relacionar com amigos ou 

de forma amorosa e assumir o papel de pai (MEYER, 1967). A transição da fase 

adolescente para a fase adulta não foi tranquila para o autor, até porque biógrafos 

relatam comportamentos infantis que permaneceram até a sua morte (MEYER, 1967). 

No romance, Coração das Trevas, o puer fazia uma ponte entre Marlow e Kurtz, já 
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que ele passava algumas informações sobre Kurtz para o marinheiro recém-chegado. 

Esse atributo também nos leva a questionar a relação do russo com o papel de guiar, 

que Hermes executava pela Mitologia grega. Hermes tem a função de guiar as almas 

ao Hades e garantir que a mensagem do deus seja entregue, frequentemente associado 

ao mensageiro e guia de Hades. O russo vestido de arlequim passava as informações 

sobre Kurtz para Marlow, como os assuntos que eles conversavam, ou como Kurtz 

controlava o seu território (CONRAD, 1995). Hermes é visto como um trickster. Isso 

significa que ele tinha conhecimento suficiente sobre o mundo inferior; era o 

mensageiro das coisas que aconteciam no mundo de Hades. O que é diferente entre o 

russo e o trickster é que o segundo é um herói que alcança a sua missão por meios 

negativos, como, por exemplo, alguma maldade (JUNG, 2008). As figuras conhecidas 

como trickster são: Dunga, dos Sete Anões, o João Bobo e os palhaços. O fato de 

conseguir sua meta não parece com o personagem do russo, contudo, ele tem outras 

características semelhantes ao arquétipo do trickster, como o desejo de se desenvolver 

através do conhecimento. Ele ficava fascinado quando Kurtz dispunha do seu tempo 

para falar sobre o amor ou sobre experiências da vida. Esse deslumbramento está 

vinculado ao fato do trickster não ter uma consciência desenvolvida, pois é 

indiferenciada, primitiva. A falta de conhecimento resulta no seu comportamento sem 

jeito, atrapalhado, estabanado. Conforme acontece uma ampliação da consciência, o 

trickster vai desaparecendo (JUNG, 2008). Esse fechamento do ciclo do trickster 

pode ser visto no Coração das Trevas quando o russo some na selva no momento em 

que levam Kurtz, ou seja, quando integram a sombra. Ao avaliar o puer e o trickster, 

o personagem do russo possui aspectos semelhantes a ambos arquétipos, entretanto, 

não há necessidade de escolher entre um e o outro. O trickster, em sua fase inicial de 

um ciclo de quatro etapas, tem características pueris, que combinam com o que já foi 

descrito do russo. Ele tem um papel importante no romance, pois é ele que recebe o 

barco de Marlow na estação do Kurtz. Ele também conta um pouco sobre o 

personagem sombrio. Até o momento, Marlow havia conhecido poucas pessoas tão 

próximas a Kurtz e, a partir desse momento, ele estava cada vez mais próximo ao 

encontro com a Sombra. 

Assim como a Sombra nos conceitos de Jung, a identidade de Kurtz não é 

revelada logo no início do romance, nem na própria jornada de Marlow, apesar de ser 

a razão pela qual existe o chamado para o Congo. A identidade se configura através 

das fantasias criadas e das falas das pessoas com quem Marlow se depara ao longo do 
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seu percurso. É como se Conrad estivesse montando um quebra-cabeça, no qual a sua 

totalidade será revelada no fim. Quando o contador-chefe menciona o nome de Kurtz 

pela primeira vez na frente de Marlow, temos a noção de onde Kurtz pertence: “No 

interior, o senhor deverá encontrar o sr. Kurtz” (CONRAD, 1995, p. 21). Os 

funcionários da Companhia deixavam claro que não tinham admiração alguma por 

Kurtz. Isso frequentemente intrigava Marlow, já que Kurtz era considerado o 

funcionário que mais entregava o que eles tanto desejavam, o marfim. Kurtz era filho 

de uma inglesa com um francês, característica que representava que a Europa, como 

um todo, era responsável pela criação desse homem (CONRAD, 1995). Apesar de 

beneficiar financeiramente a Companhia, o comportamento dele era mal visto pelos 

europeus. Não existe uma descrição precisa sobre as atitudes de Kurtz, porém, sabia-

se que ele praticava rituais no meio da noite, em nome dele mesmo. Tornou-se uma 

figura de divindade dentro da selva. 
A selva lhe afagou a cabeça, e eis que ela ficou igual a uma bola – uma 
bola de marfim; a selva o acariciou, e – vejam! – ele feneceu; ela o 
conquistou, ela o amou, ela o acolheu, penetrou nas suas veias e selou a 
sua alma no isolamento mediante as cerimônias inimagináveis de alguma 
iniciação diabólica. Ele era o favorito da selva (CONRAD, 1995, p. 78). 

  

 Na fala de Marlow, pode se perceber uma simbiose entre Kurtz e a selva, o 

que levanta o questionamento se a selva o tornou diabólico ou se ele finalmente teve 

espaço na selva para o seu lado diabólico pré-existente. Não apenas a selva se 

alimentava dele, como a sua alma também era nutrida naquele ambiente. Kurtz havia 

se tornado um funcionário da Companhia em busca de estabilidade financeira, para 

poder ser aceito pela família da sua Prometida (CONRAD, 1995). Ele foi rejeitado 

pela sociedade europeia por não ter bens materiais. Depois da rejeição, ele encontra 

colo nas trevas. No meio do Congo, ele podia ser alguém importante, mesmo que 

visto negativamente pelos europeus.  

O personagem Kurtz representa, sim, aspectos sombrios e podemos lembrar da 

figura do psicopata. Não o psicopata de um diagnóstico dos manuais de Psiquiatria, 

mas um símbolo para “uma condição de insanidade moral [...] apresentando uma 

amoralidade que pode chegar a extremos de egoísmo e crueldade, sem remorso ou 

expiação.” (HILLMAN, 2013, P.232). Kurtz, com esses traços mencionados, também 

pode representar os processos alquímicos de mortificatio e putrefacio, gerando 

desestruturação. Existem diversas interpretações sobre os assassinos expressados pela 

psique. Uma delas vai além de um aspecto sombrio destrutivo, no entanto, é 
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relacionada a figuras de morte arquetípicas como Hades, Tânatos, Cronos-Saturno e 

Hermes. Os pensadores romanos dividiam o mundo em duas partes: o mundo superior 

e o mundo inferior. Pela teologia da época, o mundo superior era ocupado pelos vivos 

e pelos deuses, já o mundo inferior era o mundo dos mortos e dos deuses infernais 

(HILLMAN, 2013). Kurtz se assemelha ao rei do mundo das trevas, Hades, por tentar 

reinar uma terra repleta de doença, conflitos, medo e mortes. Ele tentou ser uma 

figura de divindade em seu posto, assim como Hades comandava o mundo inferior, 

relembrando que o portão para entrar no mundo de Hades era de marfim. 

Coincidência ou expressão arquetípica?  

Na Mitologia, os mortos eram levados para o mundo de Hades em barcos. 

Algumas figuras que não estavam mortas também podiam frequentar o submundo, 

mas esses iam apenas porque tinham alguma missão que exigia um atravessamento 

até as trevas, ou resgatar algum morto (ELIADE, 2013). As imagens de morte são 

relevantes no mundo de Hades, assim como no Coração das Trevas.  

Pela Alquimia, o corvo, como imagem de morte, está relacionado ao estado 

nigredo. Porém, mais que o corvo inteiro, a cabeça de corvo tem uma conotação de 

trevas. Não existem grandes explicações para a associação, porém, as especulações 

são relacionadas ao fato da cabeça ser o início, assim como o nigredo é o começo do 

processo. Para Jung, “cortar a cabeça é simbolicamente significativo como a 

separação entre ‘compreensão’ e o ‘grande sofrimento e dor’ que a natureza inflige à 

alma” (EDINGER, 2006, p. 182). Não se sabe exatamente a raiz do sofrimento de 

Kurtz; talvez estivesse relacionado à sua rejeição, ou à dificuldade em concluir os 

seus planos de juntar dinheiro, ou até mesmo de manter o status de um ser importante 

no Congo. Marlow enfatizava que a voz de Kurtz era o mais marcante nesse 

personagem, já que seu corpo era magro, sem força: “era como se uma imagem 

animada da morte entalhada em marfim antigo sacudisse o punho” (CONRAD, 1995, 

p. 95). A morte veio, pois, a selva não permitiu que ele a dominasse, como parecia ser 

sua intenção. Marlow descreve que Kurtz foi tomado pela selva por ele ser oco:  
Mas a selva o descobrira desde cedo e exercera contra ele uma 
vingança terrível pela invasão absurda. Acho que lhe revelara aos 
sussurros coisas sobre si mesmo que ele próprio não sabia, coisas de 
que nunca teve ideia antes de dar ouvidos àquela imensa solidão – e o 
sussurro se mostrara um fascínio irresistível. Despertara ecos sonoros 
em seu interior, porque ele era oco por dentro. (CONRAD, 1995, p. 93) 
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Kurtz, como muitos de nós, tenta dominar o inconsciente, os aspectos 

desconhecidos, acreditando que esse é o caminho para o nosso valor. Entretanto, o 

inconsciente não pode ser dominado. O Ego não tem poder de controle; se ele tentar 

controlar os aspectos sombrios, a sombra o engole. Nesse caso, Kurtz foi tomado pela 

sombra e expressa com toda força as suas próprias características, até então, 

reprimidas. O Ego não aguenta tal atropelamento e por isso faz sentido Kurtz morrer. 

A doença física de Kurtz o deixou magro, sem gordura, sem músculos. A presença da 

morte era evidente também com a sua cerca de crânio. A visão de Marlow era de “um 

homem estendido no fundo de um precipício onde nunca chega a luz do sol” 

(CONRAD, 1995, p. 109). Em termos junguiano, não havia luz como consciência; ele 

era apenas sombra, reforçando a hipótese de Kurtz ter sido dominado pela própria 

sombra. 
Os processos alquímicos do apodrecimento e do emagrecimento, 
feridas aterrorizantes e chagas supurantes, a carnificina ritual de 
animais ou seu contágio e envenenamento, e outras imagens tão 
chocantes quanto essas, apontam para um lugar no qual algo material 
está perdendo sua substância e impulso, onde um impulso físico ou 
animal está descendo para o mundo das trevas. (HILLMAN, 2013, 
P.92) 
 

A tentativa de Kurtz se tornar o seu próprio criador e ter controle não teve 

sucesso por muito tempo. As trevas tomaram conta do seu controle e esse impacto o 

levou à morte. Para a Psicologia Analítica (HILLMAN, 2013), o mundo das trevas é 

onde há espaço para as fantasias, para os fantasmas e para os ancestrais. O trabalho da 

Psicologia profunda vai ao encontro de Hades, pois o indivíduo deve mergulhar nos 

seus aspectos sombrios para se desenvolver. Aliás, quando não olhamos para esses 

aspectos, estamos suscetíveis a sermos raptados por essas questões, como aconteceu 

com Perséfone, de acordo com a Mitologia. Esse movimento pode gerar sintomas 

depressivos, enaltecem o ódio, pensamentos de morte e tudo que leve um indivíduo 

para baixo (HILLMAN, 2013). No caso de Kurtz, houve tanto descontrole, que ele 

não saiu vivo do mundo das trevas. Mais uma vez, a ideia de bile negra pode ser 

associada aos personagens de Coração das Trevas, pois os filósofos que defendiam a 

presença da bile negra acreditavam que se o indivíduo apresentasse um nível alto de 

bile negra no organismo, isso teria um efeito na sua personalidade; ele mostraria ter 

mais coragem e seria impassível (SANTA CLARA, 2009). Seria ele uma 

representação dos depressivos que não conseguem sair da polaridade da tristeza e se 

suicidam? Os efeitos de evitar os aspectos sombrios podem mesmo ser mortais para o 
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Ego, ou até mesmo fisicamente. Existem semelhanças entre Kurtz e Hades, já que 

ambos estão associados à destruição e vivem no mundo inferior. Essa não é a única 

coincidência entre os dois. O nome de Hades raramente é pronunciado e Marlow 

demorou para ouvir o nome de Kurtz. Não havia descrição sobre corpo e a face de 

Kurtz no romance, outro fator com o que acontece com Hades na Mitologia. Numa 

terra onde não se vê face, corpo ou não se escuta um nome, o que prevalece é a 

escuridão. Entrar no reino de Hades é uma oportunidade de entrar em contato com a 

alma, psicologicamente. Essa descida ao Hades era denominada de nekyia, em 

referência à Odisseia, de Homero (JUNG, 2012b). Essa jornada está associada à 

depressão, pois é no processo depressivo que existe uma descida para as trevas 

psíquicas, com o objetivo de ampliar a consciência, ao gerar oportunidade do encontro 

do Ego com a sombra (JUNG, 2016, ERDINGER, 2006). Não é algo fácil de 

atravessar e pode gerar um sentimento de revolta, de querer exterminar qualquer 

lembrança dos aspectos sombrios.      

Foi isso que aconteceu com Marlow antes da morte de Kurtz. Marlow teve a 

chance de matá-lo. Marlow encontra Kurtz tentando fugir para o meio das trevas 

como uma forma de evitar ser levado pelos homens da Companhia. O marinheiro 

começa a sentir raiva de Kurtz. A reação de Marlow é como o Ego gostaria de lidar 

com a sombra, entrando em conflito e eliminando os aspectos sombrios. O que 

acontece de diferente em Marlow é que ele permite um encontro sem aniquilar Kurtz. 

Podemos dizer que Marlow transcende em sua viagem ao Congo. Contudo, isso será 

explorado quando abordarmos o seu retorno. Enfrentar a morte não foi apenas algo 

vivido por Kurtz, pois quando Marlow olha para ele em seu leito, ele também está se 

deparando com a morte diante os seus olhos.   

Estou deitado aqui no escuro esperando a morte. Vi surgir naquele 
rosto de marfim a expressão de um orgulho sombrio, de um poder 
impiedoso, de um terror abjeto – de um intenso e irremediável 
desespero. Será que ele revivia a sua vida em cada detalhe de desejo, 
tentação e abandono naquele momento supremo de conhecimento 
completo? E exclamou num sussurro, diante de alguma imagem, de 
alguma visão – exclamou duas vezes, uma palavra que era pouco mais 
que um arquejo: ‘O horror! O horror!’ (CONRAD, 1995, p.109) 

Essa fala de Kurtz é a frase mais memorável do livro: “O horror! O horror!”. 

Ultrapassou fronteiras e séculos, sendo compreendida, ao mesmo tempo que 

indecifrável. Marlow sugere que Kurtz se referia ao que ele viveu em sua vida, no 

entanto, estudiosos debatem se ele dizia isso sobre o colonialismo, sobre a Europa, 
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sobre o Congo, sobre a morte ou sobre ele mesmo. Talvez fosse uma mistura de tudo. 

Afinal, é uma combinação do que é ser humano. De acordo com o psicólogo Hillman 

(2013), “os mortos falam diferentemente: eles sussurram. Devemos nos curvar e 

chegar mais perto para ouvir esse tipo de discurso.” (HILLMAN, 2013, p. 89) e é isso 

que Marlow faz para conseguir receber a mensagem de Kurtz. O se curvar também 

remete a um respeito pelo outro e entre os sentimentos ambivalentes que Marlow 

tinha de Kurtz, ele também admirava tudo o que ele conquistou. Assim sendo, a morte 

de Kurtz contribui para o processo de transformação, já anunciado pelo rio em 

formato de cobra, no início da história, prevendo uma morte e um renascimento.  

 A morte de Kurtz deu espaço para uma personagem feminina. A mulher 

selvagem que também não tinha o seu nome mencionado. Ela ficava na aldeia em que 

Kurtz habitava, como uma figura de rainha:  
Trazia a cabeça muito erguida, seus cabelos estavam arrumados na forma 
de um elmo, usava grossa argolas de latão dos pés até os joelhos, 
braceletes de fio de latão que lhe iam até os cotovelos, uma pinta carmesim 
na face castanha, inúmeros colares de contas de vidro no pescoço, coisas 
bizarras, amuletos, oferendas de feiticeiros, que pendiam da sua pessoa, 
cintilavam e estremeciam a cada passo. Devia carregar no corpo o valor de 
vários dentes de elefante. (CONRAD, 1995, p. 61) 
 

Uma figura interessante, que se expressa mais pelo comportamento do que 

pelas palavras. Afinal, o único som que emite pelas suas cordas vocais é um grito 

quando o corpo de Kurtz é levado. Apesar de ser considerada uma selvagem, ela tem 

mais marfim de enfeite do que qualquer outra pessoa, evidenciando a sua riqueza e o 

seu status mais elevado do que os outros nativos (CONRAD, 1995). Os peregrinos 

tinham medo dela, assim como o russo expressava essa emoção em relação à mulher 

selvagem, que em alguns estudos é considerada a amante de Kurtz. A reação dela 

quando vê o barco levar Kurtz mostra que apesar de Kurtz estar morto, os aspectos 

sombrios ainda estão vivos: 
De repente, abriu os braços nus e estivou rígidos acima da cabeça, como 
que tomada pelo desejo incontrolável de tocar o céu, e no mesmo momento 
as sombras rápidas entraram em movimento sobre a terra, espalharam-se 
pelo rio, cercando o vapor num abraço escuro. Um silêncio formidável 
pairava sobre a cena. Ela se virou e afastou-se lentamente, caminhou 
seguindo a margem e entrou na floresta à esquerda. Uma só vez os seus 
olhos ainda nos lançaram o seu brilho em meio ao crepúsculo da mata 
antes que ela desaparecesse (CONRAD, 1995 p. 97). 
 

O movimento dos seus braços para tomar o céu podem ser o movimento que 

anima faz do inconsciente para o consciente, tornando essa conexão possível de forma 

saudável. A anima, de acordo com Jung, é um arquétipo que faz a ligação da 
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consciência com o inconsciente (JUNG, 2001), frequentemente associada à imagem 

de mulheres como deusas, jovens, bruxas, ou qualquer outra diversidade feminina. A 

mulher selvagem ganha destaque após a morte de Kurtz, ou seja, quando a sombra é 

reconhecida e integrada. Apenas depois desse processo a anima também é vista. Essa 

anima, representando coragem, força, segurança, ao mesmo tempo que expressava 

dor, luto e sentimento de perda. Fica evidente uma transformação interna em Marlow, 

ao compararmos as mulheres com quem ele se depara ao longo da sua jornada. Antes 

de embarcar para o Congo, Marlow se depara com sua tia, a quem ele refere não ter 

noção da realidade. O protagonista fala de forma indignada sobre o fato de ter que 

recorrer às mulheres para conseguir trabalho (CONRAD, 1995). Esse fator não é 

estranho para a Psicologia Analítica, já que a anima é a ponte entre consciência e 

inconsciente, assim como a energia feminina nos homens, como função 

compensatória. A anima de Marlow, antes da experiência nas trevas, não tinha 

contato com a verdade, com o que realmente acontece. Isso pode ser reconhecido 

externamente, tanto quanto internamente. Ao sair do Congo, Marlow mostra um 

encontro com outro feminino, a mulher selvagem: uma anima envolvida com a 

sombra, consciente, expressando a dor e o conhecimento, ao mesmo tempo, imersa no 

próprio instinto. Se pensarmos na figura de Kurtz como Hades, poderíamos concluir 

que a mulher selvagem seria Perséfone, a rainha do mundo das trevas (ROMAN, 

2010). O contra-argumento para essa hipótese é que ela não volta para o mundo 

superior da forma que Perséfone volta, portanto, existem mais motivos para 

associarmos a mulher selvagem a Hécate. Com o nome romano de Diana, e associada 

à imagem do deus nórdico Otan, Hécate é a deusa do mundo das trevas. Ela não é 

acolhedora; tende a assustar os homens com sua característica de devoradora 

(CIRLOT, 2009). Realmente, o personagem russo e os peregrinos do romance tinham 

muito medo dessa figura feminina. Mesmo parecendo uma figura negativa, ela tem 

um aspecto positivo, do ponto de vista terapêutico, que é dar espaço para as 

características negativas (HILLMAN, 2013). Através da Psicologia Analítica, é por 

meio do enfrentamento e acolhimento do negativo que acontece o processo de 

individuação, resultando numa transcendência.     

Permitir e sobreviver a esse encontro intenso não parece tarefa fácil. Cada vez 

mais fica evidente uma relação entre o encontro de Marlow e Kurtz com o encontro 

Ego e sombra. Marlow conseguiu transcender do que era através da sua experiência, 

pois ele mostra a capacidade de ir e retornar de forma diferente. Os europeus não 
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ampliam a consciência da mesma maneira que o protagonista, expressando que alguns 

aspectos do Ego se mantêm intactos por algum período. É necessário que alguma 

estrutura do Ego permaneça, mesmo depois de olhar para a sombra, senão o Ego pode 

cindir ou ser engolido pela sombra, resultando em um caminho sem volta (ROSEN, 

2009). Um exemplo do que pode acontecer quando o Ego não tem estrutura psíquica 

para esse encontro é o fato de Kurtz não ter conseguido voltar para o mundo superior 

da psique, representado pela Europa. Kurtz sucumbiu ao desejo de poder no mundo 

inferior e não conseguiu subir. Por outro lado, Marlow entrou no mundo 

desconhecido, mudou seus paradigmas e retornou à superfície.  

O encontro evidenciou uma relação significativa entre Kurtz e a figura 

mitológica Hades, assim como a presença de alguns elementos descritos pela 

Psicologia Analítica, como o trickster e a anima, ambos características do 

inconsciente. O trickster, representando o puer do Ego, que necessita se desenvolver 

através do conhecimento, mas que fornece informação sobre o mundo das trevas. 

Através do arlequim russo, Marlow consegue compreender melhor o comportamento 

e personalidade de Kurtz no Congo. Kurtz, como conteúdo inconsciente do Ego, lutou 

até o fim para não ficar invisível. E como espelho do Ego, mostrou o lado destrutivo, 

ganancioso, com medo de morrer e perder o controle; tentou dominar tudo à sua volta. 

O contato de Marlow com Kurtz e o fato de Marlow ter permitido Kurtz morrer 

naturalmente revelou a necessidade desse encontro entre o mundo superior e o mundo 

das trevas. A partir dessa integração, a anima pode ser quem ela é, um feminino 

poderoso, com sentimentos.  

 

3.8. O retorno 

 Marlow anuncia de forma sutil que ele também quase não retornou do Congo 

(CONRAD, 1995). Essa é uma fala que pode passar despercebida. Pode remeter ao 

risco de morte que o próprio Conrad passou na sua estadia pelo Congo, entretanto 

pode ser vista como evidência do estado depressivo de Marlow, depois do encontro 

com a sua sombra.   

A jornada do herói é dividida em partes: o chamado, a saída para a aventura, a 

iniciação que é marcada pelo confronto com a sombra e o encontro com 

anima/animus, finalizando com o retorno. O fechamento desse ciclo simboliza a 
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integridade do indivíduo de uma jornada arquetípica, na qual o inimigo (sombra) 

simboliza a morte que deve ser ultrapassada, resultando em uma energia criativa de 

transformação (ROSEN, 2006). Parece que a história de Marlow é composta dessas 

fases da jornada do herói e o seu retorno é quando volta para Inglaterra. O sentimento 

que prevalece nesse regresso é o de desamparo. Marlow olha para o ambiente onde 

morou durante diversos anos e percebeu que as pessoas não tinham noção do que 

acontecia no Congo, como se seu ser tivesse alcançado um nível de profundidade que 

não era coerente com o das outras pessoas. Isso é visível em seu encontro com a 

Prometida de Kurtz. A casa em que ela habita é escura, com pouca luz; ela, em luto 

pelo Kurtz que conheceu, mas não pelo homem que ele se tornou (CONRAD, 1995). 

Marlow conta à Prometida que foi o seu nome as últimas palavras de Kurtz, 

levantando a hipótese de que ela representa o horror ou foi uma forma de mantê-la 

sem a consciência da totalidade da vida. Apesar da Prometida não ter noção do que 

acontece do outro lado, Marlow revela ao leitor o impacto que o Congo e o seu 

encontro com Kurtz teve:  
Estava vivo ali na minha frente, estava tão vivo como jamais estivera – 
uma sombra que nunca se fartava de aparências esplêndidas e 
realidades assustadoras, uma sombra mais tenebrosa que a sombra da 
noite. (CONRAD, 1995, p. 115)  

Quando a sombra é integrada à consciência, ela deixa de ser sombra e se torna 

Ego, ou seja, permanece presente na mente do indivíduo. Outra ideia que justifica essa 

lembrança é o fantasma que algumas pessoas que já sofreram depressão carregam, 

como medo do retorno do episódio dolorido que vivenciaram. Marlow volta com o 

fantasma em mente, porém a sua experiência do fantasma teve o efeito de 

crescimento. Ele aprendeu novos aspectos dele mesmo e da própria humanidade, que 

achava que tinha conclusões que não seriam alteradas. Ele conseguiu viver esse 

confronto com o diferente e retornar com a nova sabedoria, transcendeu o velho, 

completou uma fase do processo de individuação pela teoria junguiana. Essa trajetória 

remete ao que Jung denominava de nekyia, ao se referir à descida ao Hades, que, em 

termos da psique, se referia aos aspectos sombrios (JUNG, 2008). Outra maneira de 

denominar esse caminho às trevas era a jornada noturna no mar (night sea journey), 

termo mais próximo do processo de Marlow em Coração das Trevas. Nesse caminho 

de autoconhecimento, Marlow se abriu para o bárbaro, para o desejo de poder, para a 

ganância, para o desejo de ser aceito pela sociedade, assim como a vontade de fazer o 

que queria sem precisar ser aceito. Essas eram as características que Marlow via nos 
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outros, mas que, ao retornar do Congo, percebeu o quanto cada um de nós está 

sucumbido a esse tipo de personalidade. Afinal, elas fazem parte da humanidade. 

Quanto menos o homem sabe sobre si-mesmo, mais oco ele se encontrará e, dessa 

forma, terá mais espaço para esse vazio ser preenchido de qualquer maneira. O vazio 

que também pode dar espaço para a depressão, onde o indivíduo não encontra motivos 

para continuar a vida de forma alguma. Enquanto a depressão pode ter tomado conta 

de Kurtz, Marlow foi capaz de olhar para dentro e depois retornar à superfície.  
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Conclusão 

 

 A depressão tem sido analisada por diversas perspectivas, no entanto, são 

poucos os estudos sobre os símbolos da melancolia. Esse estudo teve como objetivo 

identificar o simbolismo arquetípico da depressão no romance Coração das Trevas, 

do autor Joseph Conrad. O trabalho buscou uma interpretação da depressão que iria 

além das próprias palavras do autor de forma individual e dos textos acadêmicos 

produzidos até então. O objetivo propôs uma leitura que ultrapassasse o significado 

do escrito para alcançar a profundidade dos símbolos na obra e considerar os aspectos 

do coletivo. Com a clareza de que símbolos não se esgotam, foi necessário consultar 

diferentes dicionários e estudos sobre os símbolos da humanidade para garantir uma 

compreensão completa do fenômeno.   

 Iniciamos a nossa investigação pela história da melancolia desde o tempo de 

Hipócrates, que interpretava os sintomas depressivos como resultado da bile negra no 

organismo do indivíduo até os dias de hoje. Os depressivos, em algumas épocas, eram 

bem vistos, quando o sintoma era associado ao intelecto e aos criativos caracterizando 

uma classe social. O olhar para os melancólicos nem sempre foi de admiração, já que 

durante os períodos em que as instituições religiosas tinham mais poder, eles eram 

considerados pecadores ou possuídos pelo demônio. A interpretação religiosa também 

predominou na época em que os monges cristãos eram dominados pelo demônio do 

meio-dia, levando-os a cometer o pecado da acedia. Conforme a ciência biológica 

ganhou espaço nos estudos dos seres humanos, hipóteses organicistas eram 

responsáveis pela definição dos distúrbios mentais. Além de manuais publicados para 

padronizar o diagnóstico e os tratamentos, pesquisadores sobre o tema desenvolviam 

métodos que consideravam o inconsciente também como responsável pelos sintomas 

depressivos. 

 Após percorrer pela história da melancolia na humanidade, terminamos a 

primeira parte do primeiro capítulo nas definições atais sobre o tema. Percebemos que 

mesmo depois de dois séculos descrevendo esse assunto, ainda temos diversas 

dúvidas que não foram solucionadas, inclusive uma definição universal sobre a 

depressão ou até mesmo do seu tratamento. Contudo, partimos para a visão de 

depressão descrita pelo psiquiatra Carl Gustav Jung. A pesquisa apresentou 

brevemente o autor responsável pelos conceitos utilizados como método de análise do 
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romance. Depois de descrever alguns dos seus conceitos desenvolvidos, o estudo 

aponta qual é a visão que o psiquiatra tinha sobre depressão.     

 A partir dos conceitos da Psicologia Analítica estarem definidos, foi possível 

passar para uma investigação sobre a vida do autor Joseph Conrad, antes de analisar a 

sua obra. Havia uma necessidade de compreender a história de vida de Conrad para 

identificar as influências diretas da sua experiência de vida com a sua escrita. Vimos 

que a perda dos pais teve um impacto significativo em sua história e que o fato de 

aparentemente não ter elaborado o luto interferiu negativamente na maneira em que 

ele se relacionava com as pessoas e foi um impulso para viver no mar. A escrita de 

Conrad expressava sentimentos, pensamentos e fantasias que ele tinha sobre a própria 

vida, evidenciando como funcionava o seu mundo interno. A vida no mar teve 

referência em quase todas as suas histórias, porém, estudos sobre as obras apontaram 

que Conrad expressava assuntos mais profundos sobre o ser humano. 

 Foi com o intuito de se aprofundar no que é ser humano que o Capítulo 3 

analisou os símbolos de Coração das Trevas, em combinação com os conceitos da 

Psicologia Analítica. Esse trecho apontou para associações arquetípicas que não 

estavam claras como intenção do autor. O mundo das trevas que Conrad descreve se 

assemelha ao inconsciente que Jung estudou. Os personagens podem ser identificados 

como figuras mitológicas, que apresentam características às figuras do inconsciente 

sombrio, também descrito pela Psicologia Analítica. O encontro do protagonista com 

Hades, o deus do submundo, revelou uma proximidade dos arquétipos com a obra. Ao 

encarar as dificuldades de navegar em um lugar desconhecido, carregando os medos e 

os julgamentos do Ego, propiciou uma oportunidade de mudança de paradigma 

conforme aumentava o contato com o desconhecido. Marlow conta uma história de 

superação de si mesmo e, mesmo retornando para a superfície com o sentimento de 

que se encontrava em uma Europa diferente do lugar que ele embarcou, percebeu que 

a profundidade do seu ser não era um homem oco, com uma existência sem sentido. 

Esse sentimento de não saber o para quê estamos vivos pode, sim, estar relacionado 

aos sintomas depressivos. O Sol Níger da Alquimia e a descida para encontrar a 

sombra também podem estar vinculados à depressão, contribuindo para a hipótese de 

que os símbolos em Coração das Trevas apontam para uma analogia sobre a 

depressão. 

Foi escolhido não abordar as causas da depressão ou os seus sintomas físicos. 

Também não foi indicado um tratamento específico a partir dos dados obtidos. 
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Sabemos que a depressão nem sempre parece ser uma jornada heroica; com isso em 

mente, a pesquisa abre espaço para discussões sobre o tratamento. Se pensarmos na 

jornada de Marlow como uma forma criativa de deprimir, como poderíamos propiciar 

tratamentos de forma que houvesse transformação e não a morte como a de Kurtz? Os 

resultados da atual investigação podem ser considerados para estudos sobre como 

acolher um ser depressivo ou sobre definir o que seriam condições propícias para uma 

depressão transformadora.   

Durante a investigação, foi possível aprofundar sobre a vida de Joseph 

Conrad, sobre a depressão e o seu significado para a humanidade, assim como ver 

uma leitura da Psicologia Analítica sobre o tema. A partir desse conhecimento, 

olhamos Coração das Trevas de maneira simbólica, ampliando para associações 

universais, que indicavam uma semelhança entre a jornada de Marlow e o que é 

deprimir pela visão dos conceitos de Jung. Existem diversos indícios de que 

encontramos uma obra moderna que explique de forma subjetiva o que é deprimir. 

Com as sugestões dessa pesquisa, abrimos espaço para outras perguntas, que podem 

ser estudadas a partir desse ponto, como, por exemplo, qual foi o impacto dessa obra 

nos leitores, se ela serviria para os depressivos serem mais compreendidos entre eles 

mesmos ou quem os cerca. Marlow pode ser um herói, que expressa uma maneira de 

se transformar através da depressão, resultado do encontro com sua própria sombra, 

enfrentando seus medos e integrando ao seu Eu aspectos sombrios que julgava ser 

apenas do outro.   
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