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O presente trabalho faz uma reflexão a partir da psicologia analítica 
sobre o modo como o pintor Vincent van Gogh lidava com o seu 
próprio corpo e de como este corpo foi vítima de seus excessos, não 
podendo exercer a necessária ponte entre a realidade e os limites do 
humano. Ainda assim, van Gogh conseguiu realizar sua obra e nos 
convida através dela a mergulharmos em nossa própria intensidade.
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Breve HIStórICo
Vincent Wilhelm van Gogh nasceu na Holanda em 30 de março de 1853. Um 

ano antes, exatamente na mesma data, sua mãe havia dado à luz um natimorto 
também chamado Vincent Wilhelm. Ao todo eram em seis irmãos.

Seu pai, Theodorus van Gogh era pastor da igreja protestante e trabalhou 
em várias cidades. Para Ana, sua mãe, talvez tenha sido difícil a perda de seu 
primeiro bebê, pois já tinha trinta e três anos e, para a época, tratava-se de um 
início tardio.

 A família foi marcada pela doença. Wilhelmina, uma das irmãs, viveu 79 
anos, mas ficou internada durante 40 anos em um sanatório.

Cornélius, foi dado como morto em combate na guerra (Inglaterra e Bôeres na 
África do Sul,1900), mas há rumores que tenha se suicidado (Sweetman, 1990).

Vincent teve uma relação de afeto e cumplicidade com Théo, seu irmão, um 
pouco mais novo do que ele e que o apoiou emocionalmente e financeiramente 
por toda a sua vida. Van Gogh passou por uma longa peregrinação até assumir-
se como artista. Começou a trabalhar aos 16 anos na galeria dos tios que tinham 
uma tradição como negociadores de arte e lá ficou por 7 anos (Haia, Paris, 
Londres), até que em Londres, depois de uma decepção amorosa, começou a dar 
sinais mais evidentes de não estar bem. Nesta ocasião ele estava com 23 anos.

Pensando em seguir pela vida religiosa como o pai, fez várias tentativas, até 
que após o conselho de um pastor (Piertersen) também artista, voltou para a 
região de Borinage na Bélgica, onde já havia pregado para os mineradores. Lá, 
começou a desenhar em 1879 e nessa época estava com 27 anos.

Em 1881 e 1882 recebeu orientações de um primo seu, pintor, que morava 
em Haia, Anton Mauve. Envolveu-se com Sien, uma prostituta com quem ten-
tou constituir um lar, mas pressionado pela família foi obrigado a abandonar o 
relacionamento. De 1886 a 1888 permaneceu com Théo em Paris, tendo contato 
com muitos pintores importantes. Partiu para Arles em 1888, e lá sonhou em 
formar uma comunidade de artistas junto com o pintor Paul Gauguin, com 
quem passou um tempo. Após um desentendimento entre ambos e o anúncio 
da partida de Gauguin, Vincent cortou um pedaço de sua orelha e acabou 
sendo internado em um sanatório. Não se sentindo seguro para ficar sozinho 
foi transferido para o sanatório da cidade de Saint Remy, onde permaneceu por 
aproximadamente um ano.

Em 1890 foi para a cidade de Auver-sur-Oise e ficou aos cuidados do Dr. 
Gaucher, um médico e também artista, indicado pelo pintor Pissarro. Fragilizado 
e inseguro devido às condições financeiras de Théo, atirou contra si mesmo em 
julho de 1890, aos 37 anos.

 O conjunto de suas correspondências publicadas em 1960 na França, são um 
belíssimo testemunho de sua vida e sua arte.

vInCent e Seu CorPo
Vincent van Gogh teve no curso de sua vida um relacionamento sofrido com 

seu corpo, que culminou com seu suicídio em 1890. Vincent teve uma longa 
jornada até perceber quem era e o que queria. Essa árdua tarefa talvez tenha 
tido seu início na infância, quando deparava-se com a lápide do irmão morto, 
com mesmo nome que o seu e a mesma data de aniversário, enterrado nas ime-
diações de sua casa. 

Para Haziot (2010), nascer após a morte de um irmão gera uma situação de 
muita culpa em relação à criança que não sobreviveu.

Para justificar sua existência, a nova criança deve dilatar seu ego ao infinito 
realizando prodígios ou contentar-se em ser nada e desaparecer, se não tiver 
energia bastante. Além do mais, quem era esse morto que tinha seu nome? 
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Rivalizar com um irmão ou uma irmã já é difícil; mas com um morto, um des-
conhecido do qual tudo se pode supor, cujo ser se abre como um abismo de 
maravilhas no imaginário? O que fazer para merecer estar vivo? A existência 
de van Gogh teria se apresentado como uma dívida a pagar (Haziot, 2010 p.7).

Outros artistas também tiveram que se haver com situação semelhante como 
Salvador Dali e Camille Claudel, mas Haziot (2010), também nos lembra que era 
comum a mortalidade infantil e um costume dar o nome do filho falecido ao 
que viesse posteriormente e que esta tradição tira o impacto que causa aos nos-
sos olhos. Mas é fato que Vincent levou tempo até descobrir quem era.

Há um comportamento recorrente de maus tratos com seu próprio corpo. Em 
maio de 1877, aos 24 anos, na tentativa de ingressar em estudos de teologia, 
foi preparar-se em Amsterdam com um professor chamado Mendes da Costa 
e ficou hospedado na casa de um tio. Estudava, entre outras coisas, latim e 
grego, com grande dificuldade. Vincent questionava Mendes da Costa sobre a 
necessidade de saber aquelas conjugações verbais para poder ajudar aos pobres, 
mas mesmo questionando a importância destes estudos punia-se e surrava-se 
por não evoluir bem nos estudos. Por vezes chegava tarde em casa e dormia 
no chão ao encontrar a porta trancada. Mendes da Costa ficou indignado ao 
saber disso e enternecia-se ao ver como Vincent repartia o que tinha com quem 
necessitasse e como era cordial com uma tia sua, que era deformada e alvo de 
chacotas (Sweetman, 1990). 

Frustrada esta empreitada, surgiu a oportunidade de tornar-se pregador junto 
aos trabalhadores das minas na região de Borinage, na Bélgica. Teria que passar 
por um período de estudos na escola missionária e há relatos de que ele não 
se sentava nas escrivaninhas, mas equilibrava-se com os livros sobre os joelhos. 
Sweetmam se refere a isto como um sacrifício autoimposto (Sweetmam, 1990).

Durante o seu período de estágio como pregador para os mineiros morou na 
casa de um padeiro chamado Jean Baptiste Denis e sua esposa Esther. Quando 
Esther percebeu que ele passara a não se limpar como os mineiros, chamou a 
sua atenção para isto, ao que ele lhe respondeu: “Oh, Esther, não se preocupe 
com estes detalhes, eles não têm importância no céu” (Sweetmam, 1990 p.91).

Vincent impôs as péssimas condições de vida dos mineiros a si mesmo e aca-
bou por ser afastado do cargo por seus superiores, pois acreditavam que quem 
não conseguia cuidar de si mesmo não poderia cuidar dos outros. Sem saber 
o que fazer pensou em ir aconselhar-se com o pastor Pietersen, em Bruxelas. 
Como a sua ajuda de custo como missionário havia sido cortada foi a pé. Quando 
a filha do pastor abriu a porta saiu correndo assustada com o que viu. Pietersen 
o recebeu carinhosamente e é nesta ocasião que, vendo os desenhos de Vincent, 
o pastor o aconselha a dedicar-se a arte.

Tal como um religioso que usa a ascese para chegar a Deus, Vincent impõe-se 
uma rigorosa disciplina para chegar à arte, talvez a manifestação da divindade 
em si mesmo. Em suas cartas a Théo, diz que tem em si o monge e o pintor e em 
outras correspondências a Emille Bernard, amigo e pintor, faz várias referências 
entre a preservação do impulso sexual e a capacidade de produzir quadros.

Vincent volta para Borinage, aluga um quarto na casa dos Decrucq, um casal 
de mineiros e usa o quarto como ateliê. Os Decrucq viam que apesar dele ter 
pouquíssimos recursos enviados pela família, alimentava os necessitados. Nesta 
ocasião estava ainda muito dividido entre a vida religiosa e arte. Pensou então 
em aconselhar-se com Jules Breton, que era um pintor que gostava de pintar a 
natureza e morava em Artois, a 70 km de onde ele estava. 

Empreendeu a viagem a pé, com 10 francos no bolso e sob péssimas condições 
climáticas. Foi trocando desenhos por alimento e dormindo em amontoados de 
feno e madeira. Ao deparar-se com os muros da casa de Breton não teve coragem 
de bater à porta. Voltou para as minas em viagem tão difícil quanto a da ida.
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Para Sweetman (1990) essa viagem foi um grande ritual de passagem, onde 
ele conseguiu unir a arte e a religião.

Vincent finalmente reconciliara a dualidade que atormentara sua vida: a arte 
e a religião já não eram opostos que o dilaceravam, mas uma única e mesma 
coisa. Os dois lados de sua natureza – o pai preparando seu sermão e a mãe 
com suas aquarelas – tinham se fundido (Sweetman,1990 p.100).

Quando em 1880 partiu definitivamente de Borinage para Bruxelas, escreveu 
para Théo, colocando-o a par das mudanças. Nessa ocasião todo o seu fervor 
religioso tinha esmaecido.

Em 1881 estava passando uma temporada com a família, em Etten, na 
Holanda, quando soube que sua prima Cornélia (Kee) viria passar um tempo 
com eles. Vincent já a conhecia do período em que esteve em Amsterdan e havia 
se encantando com ela. Nesta época ela havia perdido um filho e agora estava 
viúva. Para ajudar a recuperar-se passaria uns tempos na casa dos van Gogh com 
seu outro filho pequeno. O entusiasmo de Vincent foi crescendo até que ele se 
declarou e ela, assustada, foi embora. Os van Gogh ficaram indignados com a 
atitude de Vincent que resistia a aceitar o não. Vincent foi procurá-la em sua 
casa e seus parentes lhe disseram que ele não a veria. Ele então colocou sua mão 
sobre uma lamparina acesa e pediu para vê-la pelo tempo que ele aguentasse. A 
lamparina foi apagada e seus parentes lhe disseram não.

Em nome da arte faria grandes sacrifícios, alimentando-se mal e abusando 
do uso do álcool. Por vezes cairia em uma postura oposta, gastando o que não 
possuía para montar um atelier a seu gosto. Foi muitas vezes aconselhado por 
Théo e pelo gerente da galeria onde trabalhou a fazer aquarelas e paisagens, 
obras vendáveis na época, a fim de se sustentar, porém Vincent fazia apenas o 
que queria e o que acreditava ser o certo naquele momento. Não havia meias 
medidas. Sua produção sempre teve um caráter compulsivo. Existem mais de 800 
obras, além de todas as que se perderam pelo caminho. Nos 70 dias que esteve 
em Auvers, o último lugar pelo qual passou, pintou 77 quadros.

Segundo Yacubian (2008), o episódio da mutilação da orelha ocorrido em 
Arles, foi resultado de um quadro psicótico agudo. Nessa época em Arles havia 
touradas e era comum o toureiro presentear a mulher amada com uma orelha 
cortada do touro. Vincent presenteou Rachel que era uma prostituta, favorita 
de Gauguin. Cortar a orelha poderia simbolizar um ato de castração (Lubin,1996 
apud Yacubian, 2008 p.56). Vencido, entrega a Rachel o símbolo do “animal” 
morto ou o desejo de eliminar e dominar aquele que como um touro lhe esca-
pava de suas investidas.

O fato de atirar contra si mesmo ou ter-se acidentado, ou ainda outras possi-
bilidades como veremos mais adiante, é a última agressão contra seu corpo que 
culmina com sua morte.

o CorPo Como SomBrA
Vincent tratou seu corpo com poucos cuidados e desdém, exaltando a espiri-

tualidade e a criatividade. Há uma dicotomia apartando o corpo como veículo e 
possibilidade para alma expressar-se. Vincent seguiu um modelo do cristianismo 
medieval, que vê o corpo como fonte das coisas a serem evitadas por estarem 
ligadas ao desejo, à sexualidade, aos pecados. É interessante notar que essa 
forma religiosa estava fora do contexto social no qual ele estava inserido. Sua 
família era protestante e nesta doutrina a relação com o corpo não é marcada 
pelas mortificações corporais do cristianismo arcaico.

O fato de Vincent ter realizado mais de 30 autorretratos talvez não se deva 
somente ao fato de ele não ter como pagar modelos, como sugerem alguns 

Hermes21 – 79

autores, mas uma forma de reconhecer-se e dar-se contornos, uma tentativa de 
coagular-se. Em suas crises ingeria tintas e solventes, como que se misturando 
a própria obra.

Vincent esteve sempre muito mais ligado às suas ideias do que às suas per-
cepções, movimentos e necessidades do próprio corpo. As duas vezes em que se 
apaixonou mais intensamente, por Eugénie Loyer, sua primeira paixão, e pela 
prima Kee, ficou tomado pela ideia de sua paixão e não percebeu que estas duas 
mulheres não o desejavam. Não estabeleceu um diálogo com o corpo que sente 
e percebe coisas que não são ditas.

O corpo como sombra é principalmente o corpo como “caráter”, o corpo 
como energia represada que permanece não reconhecida e não utilizada, que 
não é admitida nem está disponível (Conger, 1991, p .107).

O corpo nos dá a medida de nossos limites, de nossa humanidade, e é instru-
mento de nossas conquistas. Negá-lo é romper com a realidade.

SoBre o SuICíDIo De vInCent
Há mistérios até hoje não resolvidos em relação ao suicídio de Vincent. A 

arma, a tela e seus apetrechos de pinturas, com os quais saiu para pintar naquele 
dia não mais foram achados. Há relatos de pessoas que o viram na direção dos 
trigais, outros o viram na vila de Chaponaval, a menos de 800 m da estalagem 
Ravoux, onde morava.

 Adeline Ravoux, filha do dono da estalagem onde morava, mais tarde relatou 
que Vincent havia pedido a arma a seu pai para espantar corvos.

Segundo Naifeh e Smith (2012), em 1956, um homem chamado René 
Secrétan, então com 82 anos, entrevistado por um escritor, Victor Doiteau fez o 
seguinte relato: ele e seu irmão Gaston, eram filhos de um próspero farmacêuti-
co e passavam as férias em Auvers. Gaston era jovem sensível e gostava de con-
versar com Vincent sobre pintura e René, segundo ele mesmo, era um menino 
atentado, na época com 16 anos, que gostava de aprontar e provocar Vincent, 
junto com seus outros amigos. René contou que gostava de caçar e tinha com-
prado uma roupa de Buffalo Bill, e, para dar credibilidade à sua fantasia, havia 
pedido a arma do Sr. Ravoux emprestada. Nesta série de entrevistas dadas por 
Secrétan em 1956, ele relatou que a arma, na ocasião da morte de Vincent havia 
sido furtada de sua mochila e sugere que Vincent a tenha pego.

John Rewald, estudioso de arte, nos anos 30, fez entrevistas com pessoas 
de Auvers e ouviu relatos que meninos haviam atirado de forma acidental em 
Vincent (Naifeh e Smith, 2012).

Para Naifeh e Smith (2012), esta versão explicaria algumas coisas: o sumiço 
do material de Vincent e da arma; o fato de Vincent pedir um médico porque 
“havia se ferido” – alguém que quer morrer não pede um médico; e o fato do tiro 
não ter sido à queima roupa, comum nos casos de suicídio, além da questão dos 
primeiros relatos referirem-se a um ferimento acidental. Esses autores acreditam 
que o fato de Vincent poupar os “autores” do disparo se deve às suas caracte-
rísticas de mártir e de a morte vir ao encontro do que no fundo ele desejava.

A informação de que a arma pertencia ao Sr. Ravoux só veio a público nos 
anos 60, setenta anos depois, revelada por Adeline Ravoux, que nada disse sobre 
a arma ter sido emprestada a René Secrétan.

 Tiro acidental? Suicídio? Há fatos envolvidos em mistério e dificilmente 
saberemos exatamente o que aconteceu.



ConCluSão
Quando um processo criativo aflora em um ego que não consegue apoiar-se 

em suas bases humanas, ele é tomado pelo inconsciente e não há energia para 
lidar com a vida cotidiana que precisa de um corpo para realizá-las. O corpo de 
Vincent estava sempre necessitado, esfomeado, entorpecido pela bebida, e pelo 
frio. Identificado com a figura de Cristo, negava o humano em si.

Hillman (1993) diz que alma e corpo podem, em determinado momento, 
ter quereres diferentes e que nestes momentos, escolhas deverão ser feitas, por 
vezes ferindo o corpo, e por vezes ferindo a alma.

Acredito que a despeito de todas as dificuldades pelas quais ele passou para 
descobrir quem era, o monge pintor conseguiu cumprir seu caminho realizando 
a obra que realizou com sacerdócio. A despeito de todas as suas dificuldades em 
lidar com o dinheiro, ao fato de não conseguir manter-se em um emprego e por 
muitas vezes gastar mais do que Théo podia lhe dar, Vincent trouxe para a arte 
toda a cor e toda a intensidade com seu empastamento de tintas e formas retor-
cidas. Foi revolucionário e autêntico. Sua personalidade complexa, diagnóstico 
impreciso, intrigou aqueles que conviveram com ele e continua a nos estimular a 
pensar. Seus excessos, suas desmedidas que foram para ele fonte de sofrimento, 
são para nós, ao olharmos sua obra, deleite e arrebatamento, nos convidando a 
nos entregarmos aos pedidos de nossa alma.
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