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atitude masculina e protetora que parece ser muito arcaica, já que

“… existem algumas espécies de símios, que vivem em grupos, nas quais o 
macho age como guarda: senta-se vigilante nos marcos territoriais mais 
remotos que delimitam a área [pertencente ao bando], voltado para o 
exterior, expondo seu órgão genital ereto.”

BURKERT. Structure and history in Greek mythology and ritual (p. 16)

Claramente, uma alusão característica à função paternal protetora e geradora, 
exatamente aquela que o estatuto politicamente correto entre os sexos tanto 
deprecia atualmente.

Contudo, o itifalismo exibicionista de Hermes remete-nos ainda mais atrás — 
ou ainda mais adiante — ao referir-se à fonte ou origem da própria vida: a 
ostentação do membro viril ereto remete a uma virilidade espiritual necessária e 
indispensável à superação dos estreitos limites humanos. Tal virilidade, expressa 
pelo falo ereto do deus, acena com a possibilidade de um acesso à fonte primeira 
da vitalidade

“… de tipo masculino, [que embora seja mais ativa que a feminina], 
ainda pode abençoar a sua consorte [que é mais estável] com dois novos 
elementos: com a sua simples presença, e com a preservação de sua 
natureza ativa na criança [divina, fruto da conjunção de ambas]. Esta 
continuação [ou descendência] pode ser chamada de Eros, mas também 
pode ser o próprio Hermes-criança na forma em que é descrito no Hino 
a Hermes [de Homero]”.

KERÉNYI. Hermes, guide of souls (1996, p. 117)

Aliás, a própria falta de pudor que o menino-deus demonstrou ao cantar os jogos 
eróticos proibidos de sua mãe com Zeus já fazia supor o acesso livre e direto a uma 
fonte de vida eterna, razão pela qual Hermes “guia aqueles que estão mortos”.

Há relatos não clássicos, provavelmente tradições secretas extraídas de relatos 
orais pertencentes aos cultos de Mistério, em que Eros é descrito como sendo 
filho de Hermes (Kerényi, 1996). Nestes, Eros tem dupla natureza: rude e sutil, 
limitado e pleno (Platão, 203c) Na antiga Trácia, por outro lado, havia várias 
referências a Príapo como sendo também um dos filhos de Hermes (Kerényi, 
1996). Príapo guarda não somente jardins, mas também tumbas, que são mortis 
et vitae locus, local de vida e de morte (Kerényi, 1996). Aliás, um dos epítetos 
atribuídos ao próprio Hermes é qui animas ducere et reducere solit (aquele que 
guia as almas adiante e depois as traz de volta). Não há aqui uma clara associação, 
não somente iconográfica, mas também ontológica, entre a virilidade física e a 
espiritual? Não é esta, em termos conceituais, a condição exposta pelo mito do 
João de Ferro do artigo referido, em que o jovem precisa libertar-se do universo 
feminino para obter o seu status paternal, protetor e fecundante? Não é esta, 
enfim, a queixa que ouvimos tão freqüentemente de nossos pacientes? Homens 
acuados e apequenados diante dos desafios da pós-modernidade, e mulheres que 
se queixam de seus homens que não as “fecundam” parecem ser, cada vez mais, 
os clientes de nossos consultórios.

Parece que todas estas alusões mitológicas e iconográficas à virilidade física e 
espiritual de Hermes se referem ao hábito da Frígia de se erigir grandes falos sobre 
os túmulos — inclusive de mulheres —, de forma a sinalizá-los, e tais símbolos 
referem-se à imortalidade da alma. Ora, se na Antigüidade a imortalidade da 
alma era simbolizada pelo falo ereto, estamos diante de uma representação que 
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(…) “pois talvez, apesar de tudo, Hermes e Cristo não sejam tão estranhos 
um ao outro quanto os preconceitos teológicos nos levaram a acreditar.”

MEAD, The hymns of Hermes, (1991, p.83).

Em artigo publicado na edição número 8 desta revista pudemos refletir, a partir 
de uma lenda recolhida pelos Irmãos Grimm, sobre a atual condição psíquica e 
social dos homens. Naquele artigo, o autor apontava para o surgimento, em nos-
sos dias, de um homem vaidoso, frágil, intimidado e sentimentalista, que “preser-
va a vida, mas não é exatamente criador da vida”. As referências que o autor da-
quele artigo fez a diversas reportagens contemporâneas que citam homens que 
usam cremes, loções faciais e fazem face lifting, e a mulheres que se queixam da 
falta de parceiros interessantes, nem precisariam ter sido feitas: tais observações 
são cada vez mais corriqueiras em nossos consultórios. O autor apontou também 
para a total ausência, em nossa época, de uma iniciação ao mundo masculino: se 
as meninas de certa forma estréiam a sua feminilidade com a menarca — a pri-
meira menstruação —, os meninos continuam entregues às suas mães e à tutela 
escolar (que é essencialmente feminina), e posteriormente às suas namoradas e 
esposas, sem que disponham de um claro rito de passagem da infância à virili-
dade. Dizia aquele artigo — acertadamente — que as mães iniciam suas filhas no 
mundo adulto feminino, e, aos meninos, “faltam iniciadores masculinos”.

Não é o caso de aqui comentar as influências da anima no comportamento mas-
culino, nem o seu oposto, que de resto já são conhecidas de todos nós e cada vez 
mais encontradiças, mas sim apresentar uma poderosa referência mitológica à 
questão. Trata-se de Hermes, o Iniciador Masculino.

O Hermes grego tem uma nítida natureza fálica que poucas vezes é ressaltada. 
Seus mais primitivos altares e locais de culto foram as Hermas, que eram simples 
amontoados de pedras onde se prestava culto ao deus. Situadas ao longo dos cami-
nhos, nas encruzilhadas das estradas e nas fronteiras entre territórios, estas Hermas 
serviam não só como referência religiosa mas também como marcos geográficos 
(Lopez-Pedraza, 1999). Com  o tempo, contudo, os altares construídos a Hermes 
foram se aperfeiçoando, e a partir de um certo momento deixaram de ser simples 
pilhas de pedras para se transformarem em sólidos pilares quadrangulares. Tais 
pilares, igualmente chamados de Hermas, encontram-se firmemente assentados 
sobre o solo e ressaltam a antiga quaternidade helênica dos quatro elementos 
que dão origem ao mundo manifestado. Mais ainda, estes pilares quadrangulares 
eram encimados pela cabeça do deus representado de barba longa, evidenciando 
sua qualidade adulta e viril. Foi precisamente nesta época em que Hermes pas-
sou a ser representado de maneira itifálica, ou seja, com seu falo ereto (fig. 1):

“As imagens religiosas erigidas em sua honra ou exibiam um estilo cileno, 
em que a imagem era um falo de madeira ou de pedra, ou então um estilo 
parecido em que a imagem era um pilar retangular com uma cabeça e 
um falo ereto (…)”

KERÉNYI, Os deuses gregos (1997, p. 136)

Aqui já emerge de maneira clara o forte componente sexual de Hermes (fig. 2), 
que de resto já havia surgido no Hino a Hermes escrito por Homero, em que o 
jovem deus, recém-nascido e acompanhado por sua lira, descreve com palavras 
picantes e despudoradas os prolongados jogos eróticos havidos entre seus pais, 
Zeus e Maia. É desnecessário dizer que se o amor romântico é associado a Apolo, 
o amor erótico e genital é associado a Hermes.1 De qualquer forma, nesta repre-
sentação iconográfica que retrata Hermes com seu falo ereto, encontra-se uma 
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Notas

1. A falta de pudor e dignidade representa uma das características de Hermes e é arquetípica.
Se um psicoterapeuta insiste demasiado sobre o aspecto nobre de sua personalidade, pode-se afirmar
que ele tem pouco contato com Hermes. Cf. LOPEZ-PEDRAZA, Hermes e seus filhos, p. 20-1.

2. Compare-se, p. ex., com Gênesis 32, 26 e também com Mateus 11, 12. Compare-se também com os 
violentos e rudes relatos folclóricos dos mitologemas celtas do Graal e da cavalaria medieval.
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iniciável, era preciso ter cometido um crime: homens “inocentes” não seriam 
dignos de receber a iluminação (Campbell, 1978). E também poderia comentar 
as várias referências à “rudeza” enquanto pré-requisito espiritual em outras 
tradições que não a greco-helênica.2 Mas renuncio a estas e outras considerações 
nem tanto por questão de espaço, mas por representarem elas um tipo de 
masculinidade demasiadamente remota daquela que é socialmente prescrita ao 
homem contemporâneo.

Talvez 2000 anos de cristianismo tenham efeminado sutilmente o espírito 
masculino e nos feito esquecer que atributos como ingenuidade, pureza e candura 
angelicais se aplicam bem a tenras crianças, mas não a Homens. Resta a nós 
que nos dizemos terapeutas, contudo, indagar da relação mitológica e arcaica 
entre virilidade física e espiritual, e perguntar até que ponto nossos e nossas 
pacientes — quando não nós mesmos! — renunciamos às antigas representações 
dos orgulhosos e viris deuses itifálicos que ainda habitam a nossa alma.
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é exatamente o contrário e antítese do comportamento socialmente esperado e 
exigido dos homens contemporâneos. KÉRENYI, por exemplo, descreve túmulos 
gregos muito antigos encimados por imagens itifálicas representadas ao lado de 
borboletas. Num destes túmulos, o Hermes barbudo se masturba e derrama, de 
seu falo, quatro gotas de esperma sobre uma grande borboleta. Ora, borboleta, 
em grego, tem o mesmo nome da alma, psyche (já a mariposa é chamada de 
phallaina, palavra feminina cujo masculino é phallos) (Kerényi, 1996). Assim, 
há aqui uma outra representação da alma imortal relacionando-se com a fonte 
inesgotável da vida. Contudo, esta fonte de vida adquire um marcante caráter 
masculino, seminal, como que de semente que se posterga a si mesma, numa 
preservação que tanto pode ser física quanto expressa por uma herança espiritual, 
paterna e hermética.

Neste ponto de meu artigo eu poderia me estender nas origens platônicas do 
mito de Eros, que sob certo ponto de vista também acentuam o caráter de 
virilidade espiritual; nestes relatos, a busca de Deus começa, necessariamente, 
na busca puramente sensual de um corpo desejável. Poderia também comentar 
a tradição dos Kabeiroi (ou Cabiros), uma arcaica religião de Mistério típica e 
exclusivamente masculina na qual, para que um candidato fosse considerado 
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