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Resumo 

 

 

Essa dissertação é o resultado da investigação sobre o desenvolvimento do método da 

imaginação ativa por C. G. Jung e como sua aplicação tem sido feita desde então. C. G. Jung 

desenvolveu a imaginação ativa a partir de suas próprias experiências e de um cuidadoso 

estudo ao qual se dedicou por muitos anos. Constatou que, em função da capacidade 

compensatória e autocurativa do inconsciente, este pode de forma espontânea produzir 

símbolos. Para tentar restaurar o equilíbrio psíquico, faz-se necessário que o ego esteja em 

condições de estabelecer uma comunicação com os símbolos e facilitar a função 

transcendente. Esse processo ocorre naturalmente, mas pode ser facilitado por meio da 

imaginação ativa, Trata-se de um procedimento em que se deixam as imagens fluírem de 

forma espontânea, cria-se uma personificação para elas, em forma de desenho, escrita, dança 

etc., que facilita a conscientização da imagem que a originou. A partir dessa conscientização, 

o sentido da imagem é trazido para a realidade cotidiana. Não se trata de apenas vivenciar as 

fantasias, mas integrá-las e fazer delas uma ponte entre o mundo interno e o mundo externo. 

A maneira com que se deve praticá-la é por meio da amplificação, que é a base do método 

sintético construtivo. A prática é indicada principalmente em pessoas com adiantado processo 

de análise, pois depende de um ego fortalecido para lidar com a intensidade dos produtos do 

inconsciente. Como ficou constatado nos resultados encontrados, a imaginação ativa vem 

tendo variadas aplicações, porém, verificou-se que algumas dessas aplicações tem se afastado 

significativamente de sua concepção original.  
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Abstract 

 

 

 

This dissertation is the result of research on the development of the active imagination method 

by C. G. Jung and how it has been applied since then. C. G. Jung‟s developed an active 

imagination from his own experiences within a careful study in which he dedicated himself 

for many years. He found that due to the compensatory and self-healing capacities of the 

unconscious it can spontaneously produce symbols. And, in order to try to restore the psych 

balance it‟s necessary the ego to be in a condition where it‟s able to establish communication 

with the symbols to facilitate the transcendent function. This process can occur naturally, but 

it can also be facilitated by active imagination. It‟s a method where images are allowed to 

flow spontaneously, personification is created to them on the form of drawing, writing, 

dancing, etc., facilitating awareness of the original image. From this awareness, the sense of 

the image is brought into the daily reality. It‟s not just a matter of experiencing fantasies but 

integrating them and making them a bridge between the internal world and the external world. 

The practice is through amplification, which is the basis of the synthetic constructive method. 

The use of it‟s mainly indicated to people on advanced analysis levels, it relies on 

strengthened ego to deal with the intensity of the outcome of the unconscious. As seen in 

found results, active imagination has been having various applications, however, it has been 

found that some of them have departed significantly from its original state. 

 

Key words: Active Imagination, Analytical Psychology, C. G. Jung. 
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Introdução 

 

O método da imaginação ativa foi desenvolvido pelo psiquiatra suíço Carl Gustav 

Jung (1875-1961), como uma forma de tornar possível o diálogo com as imagens psíquicas 

produzidas pelo inconsciente. Além disso, Jung trouxe relevantes contribuições para o campo 

da Psicologia, desenvolvendo um corpo teórico próprio, construído a partir de suas 

experiências clínicas e pessoais (Silveira, 1981). Dentre essas contribuições, podemos citar, 

por exemplo, seu papel na formulação do conceito de esquizofrenia e da clínica das psicoses e 

a ideia da análise didática, que se tornou primordial na formação de analistas, as noções de 

inconsciente coletivo e arquétipos e do seu trabalho sobre os complexos de conotação afetiva 

que, na época lhe deu relevância no mundo científico e despertou seu interesse pelas 

manifestações inconscientes (Shamdasani, 2005).  

 Não obstante toda sua importância dentro do campo científico, recentemente é que 

vem alcançando reconhecimento e expressividade nos meios acadêmicos. Graças ao interesse 

dos estudiosos, vêm sendo oferecidas oportunidades para que sua obra seja estudada com 

seriedade, no intuito de desfazer inúmeros mal entendidos, preconceitos e equívocos 

relacionados ao nome de Jung. 

Durante a graduação no curso de Psicologia, na Universidade Federal de São João del 

Rei (UFSJ) tive oportunidade de entrar em contato com o Grupo Caminhos Junguianos, que 

me despertou o interesse em aprofundar no estudo das obras de Jung. Assim, foi fundamental 

para minha formação a participação nos grupos de estudos e estágio supervisionado de 

atendimento no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da referida instituição. O grupo 

Caminhos Junguianos, vinculado ao Nepis (Núcleo de Ensino, Pesquisa e Intervenção em 

Saúde) da Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ),  também promove bianualmente 

um seminário, onde é elegida uma temática a ser desenvolvida pelos participantes, sob a ótica 

da psicologia analítica e criando diálogos com outros campos do conhecimento. Foram 

organizados até o momento quatro seminários, com os títulos: I Seminário Caminhos 

Junguianos: A Liberdade Ainda que Tardia (2013), II Seminário Caminhos Junguianos: A 

Travessia do Sussuarão (2015), III Seminário Caminhos Junguianos: A Poesia na Luta, a Luta 

na Poesia (2017) e IV Seminário Caminhos Junguianos: Outra Metade de Mim, Outra Metade 

de Nós (2019). A participação nesses seminários também foi muito importante para minha 

formação. Tendo  concluída minha graduação, pude continuar mantendo contato com o grupo, 

auxiliando na supervisão dos atendimentos clínicos dos estagiários ao mesmo tempo em que 

iniciava meu trabalho como psicóloga clínica, em consultório particular. Em toda essa 
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trajetória, pude perceber a relevância do estudo da obra de Jung e as possibilidades que 

oferecia para o trabalho, não só na clínica, mas também em outras áreas do conhecimento. 

Dessa forma, em minha Pós-Graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pelo 

Centro Universitário Internacional – UNINTER desenvolvi no Trabalho de Conclusão de 

Curso as possíveis contribuições da Psicologia Analítica para o campo da educação.  

Entretanto, o interesse em estudar o método da imaginação ativa, tema do presente 

estudo, veio da experiência dos atendimentos clínicos. À medida que as pessoas dividiam 

comigo a riqueza simbólica de suas experiências e imagens psíquicas, que lhes chegavam por 

meio de sonhos, ou mesmo quando acordadas, foi se fazendo presente a necessidade de buscar 

recursos para melhor auxiliá-las a compreender o que aquelas imagens queriam lhes dizer. 

Aliando-se às minhas próprias experiências, senti-me instigada a procurar mais 

conhecimentos sobre o método que Jung elaborou para dialogar com essas imagens. 

O interesse pelo tema se deu, a princípio, de forma racional, pois julguei importante 

conhecer melhor o método para aplicá-lo em mim e poder indicá-lo às pessoas que atendia, 

embora até então tivesse pouca experiência com práticas de meditação. Porém, como já havia 

percebido quando iniciei os estudos em psicologia analítica, entrar em contato com o 

inconsciente significa entrar em contato com sentimentos intensos, principalmente por meio 

dos escritos de Jung. Como bem diz Hillman e Von Franz (1990, p. 121), Jung não pode ser 

lido apenas intelectualmente. Na psicologia junguiana, a compreensão consciente também 

significa compreensão sentimental. À medida que aprofundava nas leituras, mais percebia o 

quão fascinante são os mistérios do inconsciente e suas manifestações e também a relevância 

do trabalho de Jung ao assumir corajosamente o confronto com ele, o que acaba nos 

desafiando a fazer o mesmo.  

Segundo Avens (1993), Jung possui uma importância histórica no resgate da 

valorização das imagens produzidas espontaneamente, em contraponto ao processo de 

esvaziamento e despotencialização das imagens, ocorridos ao longo do tempo, em que 

passaram a ser tratadas como meras ilustrações, perdendo seu caráter de representação do 

divino ou sendo reduzidas ao espírito racional. Pode-se dizer que Jung reverteu essas ideias ao 

considerar as imagens arquetípicas como realidades incognoscíveis e valorizando não 

somente o modelo racional, mas admitindo a necessidade de equilibrá-lo com a psicologia da 

imaginação. 

O estudo das patologias psicológicas e da etnologia contribuiu para que as imagens 

simbólicas voltassem a ter sua importância. A psicanálise e a antropologia social resgataram a 

imaginação ao chamar a atenção para o reino das imagens, os mecanismos através dos quais 
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se associam os símbolos e a investigação no sentido mais ou menos vedado das imagens, ou 

hermenêutica (Durand, 1993, p. 37). Para Durand, entretanto, esses campos de conhecimento 

tentaram reduzir o simbolismo ao sistema intelectual vigente. O autor faz uma crítica a Freud, 

apontando nele essa tendência reducionista do símbolo e também critica Jung, por achar que 

concede um valor demasiado amplo às imagens, por vezes desconsiderando o caráter 

sintomático. Melo (2009), porém, discorda da posição de Durand com relação a Jung, pois 

considera que seu método construtivo sintético consegue apreender o símbolo tanto pela via 

da realidade externa ou do objeto, quanto pela realidade interna ou do sujeito. Também o 

método da imaginação ativa parte da vivência do sujeito, levando em consideração essas duas 

realidades. 

A concepção de imaginação ativa foi desenvolvida por Jung, a partir de suas próprias 

experiências, no período de intensa turbulência emocional que se seguiu ao seu rompimento 

com Sigmund Freud. Ao acolher o fluxo de imagens, dando-lhes forma percebeu que isso lhe 

trazia paz interior e mudanças em sua personalidade. Por anos dedicou-se a estudar esse 

procedimento, aplicando-o em si mesmo e indicando-o a seus pacientes, encontrando 

paralelos com práticas meditativas de outras culturas e, por fim, considerou-o como um 

importante método psicoterapêutico (Shamdasani, 2009). Trata-se de um procedimento em 

que se deixam as imagens fluírem de forma espontânea, cria-se uma personificação para elas, 

em forma de desenho, escrita, dança etc., que facilita a conscientização da imagem que o 

originou. A partir dessa conscientização, o sentido da imagem é trazido para a realidade 

cotidiana. Não se trata de apenas vivenciar as fantasias, mas integrá-las e fazer delas uma 

ponte entre o mundo interno e o mundo externo. 

Ao buscar as produções mais recentes sobre imaginação ativa, foi possível perceber 

diversas estranhezas, pois em alguns casos, o termo imaginação ativa era usado num sentido 

muito diverso daquele indicado por Jung. Para o autor (Jung, 1957), muitos dos seus críticos 

não se preocupam em consultar com atenção suas proposições, o que favorece a equívocos e 

mal entendidos. Samuels (1989) comenta que muitos desses equívocos se devem a leituras 

descontextualizadas da obra de Jung, que contribuem para que seus escritos sejam 

considerados difíceis e inacessíveis. Caberia, então, aos estudiosos, um retorno cuidadoso à 

obra de Jung, no sentido de abordar as questões importantes do pensamento do autor, 

considerando tanto o contexto em que foi escrita quanto sua aplicação na atualidade.  

  Jung chegou a mencionar que não tinha a pretensão de fazer discípulos que o 

seguissem de forma dogmática, pretendendo deixar espaço para discussões em torno de suas 

ideias. Porém, esse abertura não significa que não se deva aprofundar no conhecimento de 
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suas obras, o que evitaria preconceitos, desvios e deturpações. Não se pode desconsiderar que, 

mesmo para que se atualize ou se crie novas concepções a partir das ideais originais, é 

imprescindível conhecer os fundamentos que embasaram o construto teórico, para não 

incorrer no erro de desvirtuar totalmente a ideia original do autor. 

Sendo assim, com intuito de compreender melhor o que caracteriza a imaginação 

ativa, conforme idealizada originalmente, foi proposto nesta pesquisa, como objetivo 

principal, caracterizar o método da imaginação ativa na obra de Jung e como objetivos 

específicos investigar os aspectos que tornam a imaginação ativa um método singular de 

trabalho com o inconsciente, compreender como a vivência pessoal de C. G. Jung contribuiu 

para a elaboração do método da imaginação ativa e verificar os desdobramentos da 

imaginação ativa, analisando em que pontos a prática se aproxima e se distancia de sua 

concepção original. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa documental bibliográfica e o método de análise 

escolhido foi o hermenêutico. A pesquisa documental bibliográfica foi o método considerado 

mais pertinente para a realização do presente estudo. Este tipo de pesquisa consiste em 

examinar materiais diversos, que por definição recebem o nome de documentos. São 

considerados documentos materiais escritos, como fonte de informação, leis, jornais, revistas, 

discursos, livros, arquivos. A pesquisa documental bibliográfica pode ser usada como método 

autônomo ou como complemento a outros métodos (Kripka, Scheller & Bonotto, 2015). 

O pesquisador que pretende trabalhar com a pesquisa documental precisa seguir 

alguns passos antes de definir a amostra dos documentos que pretende utilizar. Segundo Sá-

Silva, Almeida e Guindani (2009), é importante localizar os textos relevantes, avaliar sua 

credibilidade e representatividade, além de contentar-se com o que o documento lhe oferece, 

uma vez que é impossível modificá-lo. Cellard (2008) orienta que a análise documental se 

aplica em cinco dimensões: o contexto histórico em que foi produzido o documento, o 

conhecimento acerca da identidade do(s) autor(es), a verificação da autenticidade e 

veracidade do documento, além de considerar a natureza do texto e delimitar adequadamente 

o significado das palavras e a lógica interna do texto. Para Sá-Silva et al (2009),  

 

Na escolha dos documentos, o pesquisador não pode manter o foco apenas no 

conteúdo, mas deve considerar o contexto, a utilização e a função dos documentos, 

uma vez que são meios para compreender e decifrar um caso específico de uma 

história de vida ou um processo. O documento a ser escolhido para a pesquisa 

dependerá do problema a que se busca uma resposta, portanto, não é aleatória a 

escolha (Sá-Silva et al, 2009, p. 245). 
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Ao proceder uma busca detalhada dos documentos bibliográficos que abordam o 

assunto a ser estudado ou similares, por meio da iniciativa e também da imaginação, o 

pesquisador constrói um corpus satisfatório que pode lhe fornecer pistas interessantes e 

relevantes. Esse exame detalhado pode abrir caminhos e levar a novas interpretações e até a 

novas reformulações do problema inicial (Cellard, 2008). 

Por sua vez, a leitura e análise dos textos a serem estudados serão feitas a partir da 

hermenêutica. Citando Gadamer (1999), Minayo (2014) pontua que os seres humanos, 

normalmente, realizam movimentos no sentido de encontrarem uma forma de entrar em 

acordo; quando esse compreender-por-si-mesmo deixa de acontecer, surge a necessidade da 

hermenêutica. Segundo Minayo (2014), 

 
a hermenêutica ocupa-se da arte de compreender textos. O termo texto está sendo 

usado por mim num sentido bastante amplo: biografia, narrativa, entrevista, 

documento, livro, artigo, dentre outros. Na abordagem hermenêutica, a unidade 

temporal é o presente onde se marca o encontro entre o passado e o futuro, ou entre 

o diferente e a diversidade dentro da vida atual mediada pela linguagem que pode 

ser transparente ou compreensível, permitindo chegar a um entendimento (nunca 

completo e nunca total), ou intransparente, levando a um impasse na comunicação 

(Minayo, 2014, p. 328). 
 

Para Minayo (2014), a hermenêutica traz consigo as ideias de alteridade, entendimento 

e a noção de mal-entendido como possibilidades universais tanto na ciência quanto na vida 

cotidiana. Essa ideia traz a discussão da objetividade e subjetividade envolvidas na produção 

do conhecimento, tema discutido, principalmente a partir do início do século XX e que deu 

origem aos métodos psicoterapêuticos atuais (Penna, 2004). 

Jung levantou a questão da equação pessoal, que interfere de forma direta na 

elaboração das teorias e métodos científicos, o que dificulta a noção de objetividade da 

ciência, por estar condicionada à subjetividade do pesquisador (Jung, 1921/2012). Segundo 

Shamdasani (2005), Jung foi um dos psicólogos modernos que se preocupou em refletir sobre 

a cientificidade da psicologia, o que norteou a construção de sua teoria. Para Jung, a ciência 

estará sempre a mercê da concepção subjetiva do pesquisador e sujeita às suas projeções. Para 

conferir validade ao trabalho científico,  

 

Reconhecer e levar em consideração o condicionamento subjetivo dos 

conhecimentos em geral e dos conhecimentos psicológicos em particular é a 

condição essencial da valorização científica e correta de uma psique diferente da do 

sujeito que observa. Essa condição só será satisfeita quando o observador estiver 

suficientemente informado sobre a extensão e a natureza da sua própria 

personalidade. E só poderá estar suficientemente informado quando se tiver 

libertado da influência niveladora das opiniões coletivas e, assim, tiver chegado a 

uma concepção clara de sua própria individualidade (Jung, 1921/2012, p. 24-25).   
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Foi a partir dessa concepção que Jung inaugurou a prática da análise didática para que 

os terapeutas pudessem trabalhar sobre suas próprias personalidades. Segundo Shamdasani 

(2005), a adoção dessa prática possibilitou a diferenciação da psicanálise de outras 

modalidades de psicoterapia, garantindo sua continuidade. 

Como o olhar do pesquisador costuma estar condicionado por suas concepções e visão 

de mundo, quando se busca compreender um autor, convém proceder uma imersão em seus 

textos, em busca de relevância, daquilo que se mostra inconsciente para ele e, a partir disso, 

torna-se possível, inclusive, acrescentar novos conhecimentos (Gadamer, 1999, como citado 

por Minayo, 2014).  

Vecchi (2018) comenta que Jung propôs uma hermenêutica em que a compreensão se 

dá a partir daquilo que se vivenciou e experimentou. Penna (2004) pontua que, para a 

psicologia analítica, conhecimento equivale a consciência, e o conhecimento e 

autoconhecimento são inseparáveis (Penna, 2004, p. 82). Para alcançar essa consciência, é 

preciso ter acesso ao mundo inconsciente, o que pode ser feito através dos símbolos, base 

fundamental para a compreensão da construção teórica da psicologia analítica. 

A experiência proporciona uma ampliação do campo consciente, que se torna possível 

acessando o inconsciente, o que se dá por meio dos símbolos (Penna, 2004). Para apreender o 

sentido do símbolo, Jung optou por um método dialético e que trabalhasse os conteúdos por 

meio de associações, o qual denominou amplificação, baseando-se na circumambulação da 

alquimia, onde se busca estabelecer paralelos que suscitem reflexões e comparações plenas de 

sentido (Ferreira, 2018). 

O termo “hermenêutico”, como método de trabalho, aparece em Psicologia do 

Inconsciente (1926/2012), volume XVII/1 das obras completas, para se referir ao processo de 

interpretação sintético ou construtivo, em que o símbolo é interpretado por meio da 

identificação com objetos reais (ao nível do objeto) e também baseado nas tendências 

subjetivas (ao nível do sujeito). O método sintético ou construtivo começou a ganhar forma a 

partir do rompimento de Jung com o círculo psicanalítico, quando Jung modificou a forma 

como trabalhava com os pacientes. Já em seu trabalho com o livro Símbolos da 

Transformação (1912/2012) o método já se mostrava, tendo em vista a importância em criar 

associações históricas e a buscar paralelos na mitologia, não mais se atendo somente à 

interpretação pelo método redutivo, típico da psicanálise (Ferreira, 2018). Foi mais bem 

desenvolvido a partir do momento em que Jung entra em contato com a alquimia chinesa, 

através do livro O segredo da Flor de Ouro (1929/2012), que lhe apontou ser o meio com que 
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vinha lidando, intuitivamente, com seus conteúdos e o mais apropriado para se trabalhar as 

imagens psíquicas. 

 Assim sendo, para melhor entender todo o processo que deu origem à imaginação 

ativa e, partindo de uma leitura hermenêutica dos escritos de Jung, foram desenvolvidos três 

capítulos na presente dissertação. No primeiro capítulo, foram desenvolvidas as noções de 

símbolo, fantasia e imaginação na perspectiva junguiana, que são fundamentais para se 

compreender não apenas a dinâmica da imaginação ativa, mas sua implicação em todo o 

arcabouço teórico da psicologia analítica. No segundo capítulo, procedeu-se à descrição do 

método, como indicado por Jung, buscando referências em seus escritos, com intuito de 

compreender todo o processo de desenvolvimento e aplicação do método. Por fim, no terceiro 

capítulo são apresentados estudos sobre imaginação ativa, que foram analisados levando em 

conta seus aspectos característicos e peculiares. 
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1 Noções de símbolo, fantasia e imaginação na psicologia junguiana 

 

1.1 Relevância e aspectos do símbolo na psicologia junguiana 

 

Estudar o processo de formação e transformações das imagens psíquicas é essencial 

para se compreender os fundamentos da psicologia analítica. Segundo Avens (1993), Jung 

possui uma importância histórica no resgate da valorização das imagens produzidas 

espontaneamente, em contraponto ao processo de esvaziamento e despotencialização das 

imagens, ocorridos ao longo do tempo, em que passaram a ser tratadas como meras 

ilustrações, perdendo seu caráter de representação do divino ou sendo reduzidas ao espírito 

racional. Pode-se dizer que Jung reverteu essas ideias ao considerar as imagens arquetípicas 

como realidades incognoscíveis e valorizando não somente o modelo racional, mas admitindo 

a necessidade de equilibrá-lo com a psicologia da imaginação. Segundo Sant‟Anna (2001, p. 

12), para a psicologia analítica, a imagem não é apenas uma representação visual, resultado 

da percepção sensorial, da atividade mnemônica ou da transferência da energia psíquica, 

mas a linguagem básica da psique, criativa e auto geradora em si mesma. Damião (2015) 

ressalta que o símbolo e/ou imagem constitui, não somente uma forma de linguagem pela qual 

o inconsciente se expressa, mas o modo como a psique se organiza e se manifesta, formando a 

base da experiência psíquica. 

Nesse ponto, cabe esclarecer que, de acordo com os fundamentos da psicologia 

analítica, existem algumas características básicas para se caracterizar um símbolo e 

diferenciá-lo de um signo. Segundo Jung (1961b/2012, p. 201), os símbolos são um conceito, 

uma figura ou um nome que não podem ser conhecidos em si, mas cujo conteúdo, emprego ou 

serventia são específicos ou estranhos, indicando um sentido oculto, obscuro e desconhecido, 

possuem um aspecto inconsciente que não pode ser exaurido ou definido completamente. O 

que difere um símbolo de um signo é que seu sentido não pode ser apreendido de forma 

imediata, possuindo mais de um significado e sendo depreendido a partir do contexto do 

indivíduo. A partir do momento em que se atribui um significado único para o símbolo pode-

se dizer que ele “morre”, passando a ser considerado um signo. Jung (1961a/2008; Jung 

1961b/2012) exemplifica que, abreviações como ONU, Unicef ou Unesco, marcas 

patenteadas, divisas, insígnias seriam sinais pois possuem seu significado vinculado a algo 

específico. Já o desenho do duplo enxó em monumentos cretenses não possui um sentido que 

possa lhe ser atribuído de forma imediata, o que o configura como símbolo. Embora carregue 
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em si o sentido de desconhecimento, para ser apreendido como símbolo este depende da 

consciência de quem o contempla.  

 Jung (1955/2011) considera que 

 

imagens oníricas, e em geral qualquer imagem de fantasia, são símbolos isto é, as 

formulações melhores possíveis de fatos ainda desconhecidos, ou respectivamente 

inconscientes, que se comportam de maneira compensatória para com o conteúdo da 

consciência, ou respectivamente para com a atitude consciente (Jung, 1955/2011, p. 

366). 

 

 

Eliade (1979, p. 15) pontua que o maior mérito de C. G. Jung foi o de ter ultrapassado 

a psicanálise freudiana partindo da própria psicologia e de ter assim restaurado a 

significação espiritual da Imagem. Trouxe também a noção de que muitos dos problemas do 

mundo moderno são consequências de um desequilíbrio da psique individual e coletiva, 

provocado justamente pelo esvaziamento dos símbolos e esterilização da imaginação. 

Segundo Barreto (2014), esse desequilíbrio se deve, pelo menos em parte, às tentativas de se 

reprimir a formação dos símbolos individuais, por meio da criação de uma religião oficial, a 

erradicação do politeísmo e ações desenvolvidas na era cristã. O contexto histórico que 

delineou a modernidade, destacando a Reforma Protestante e a nova visão científica, pautada 

na objetividade e racionalidade, levou à degradação do simbolismo e, consequentemente, ao 

distanciamento do vínculo com a natureza e os aspectos irracionais do psiquismo. Sendo 

assim, a degradação do símbolo, de acordo com Durand (1993), estaria nas raízes das 

psicopatologias, em que o indivíduo passa a ser dominado pelos impulsos instintivos, 

afastando-se do convívio com o mundo real ou pode ocorrer uma “dupla liquidação”: do 

símbolo, que é convertido em signo e do próprio indivíduo, que passa, então, a se direcionar 

automaticamente pelas normas sociais estabelecidas. Barreto (2014) reflete que a importância 

cultural da psicologia junguiana se encontra em tentar trazer de volta essa sensibilidade 

simbólica em contraposição ao niilismo ético, traduzido como falta de sentido da vida, perda 

de valores e visão de mundo e de processos de massificação que colocam em risco a 

individualidade do homem moderno. 

Em contraponto a essas atitudes, porém, tem se observado que, desde o século XVIII, 

os símbolos individuais têm surgido com maior intensidade, encontrando meios de 

manifestação dentro de novas seitas, dos movimentos da teosofia, antroposofia e outras 

doutrinas místicas e filosóficas (Jung, 1928a/2012). Segundo Barreto (2014),  
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a alienação, o desencantamento, o vazio niilista e o desenraizamento são sintomas 

que convocam a compensação inconsciente, movida pelo impulso natural para a 

totalidade e manifesta na atividade produtora de símbolos espontânea da psique, 

especialmente nos sonhos. Nessa compensação Jung acredita encontrar-se a via de 

recuperação daquela comunicação perdida com a natureza e da energia emocional 

correspondente, bem como a revitalização da experiência religiosa deteriorada ao 

longo das vicissitudes do cristianismo moderno (Barreto, 2014, p. 99). 
 

Dessa maneira, o resgate do símbolo, entendido no duplo sentido do genitivo 

objetivo (o símbolo como algo a ser resgatado) e do genitivo subjetivo (o símbolo 

como aquilo que vem resgatar algo ou alguém), aparece em toda a sua 

problematicidade quando considerado à luz das raízes iconoclastas da história 

intelectual da modernidade (Barreto, 2014, p. 116).  

 

 

Conforme dito anteriormente, um dos aspectos relevantes que se pode dar à obra de 

Jung é a necessidade desse retorno à atitude simbólica, pressentido por ele como essencial ao 

equilíbrio psíquico, ao constatar que boa parte dos pacientes que lhe procuravam, 

especialmente os que se encontravam na segunda metade da vida, traziam como queixa 

principal a falta de sentido em suas existências, não obstante toda realização pessoal e 

profissional que houvessem alcançado (Jung, 1931a/2012). Barreto (2014, p.100), ao se 

referir ao livro O Homem e seus Símbolos, pontua que o título da obra resume todo o interesse 

e o sentido da psicologia analítica: fornecer uma compreensão simultaneamente teórica e 

prática do ser humano a partir do fato central da própria humanidade, a saber, a auto-

expressão por meio da atividade simbólica da psique. 

Por sua vez, o estudo das patologias psicológicas e da etnologia também contribuiu 

para que as imagens simbólicas voltassem a ter sua importância. A psicanálise e a 

antropologia social resgataram a imaginação ao chamar a atenção para o reino das imagens, 

os mecanismos através dos quais se associam os símbolos e a investigação no sentido mais 

ou menos vedado das imagens, ou hermenêutica (Durand, 1993, p. 37). Para Durand, porém, 

esses campos de conhecimento tentaram reduzir o simbolismo ao sistema intelectual vigente. 

Entretanto, os símbolos possuem um aspecto ligado à natureza e, conforme pontua Jung 

(1961/2012), não se pode criar, inventar os símbolos por meio da vontade consciente, pois 

estes são produzidos espontaneamente e sua assimilação não se dá de forma imediata, mas por 

meio de associações. Assim, para Barreto (2014), a visão de Jung sobre a criação e 

assimilação dos símbolos aponta para uma relativização da concepção moderna de primazia 

da razão. 

 

Mas o símbolo também pressupõe uma função que cria símbolos e uma outra função 

que que entende o símbolo. Esta última não está compreendida na criação do 

símbolo; ela é, ao contrário, uma função em si que  poderíamos chamar de pensar 
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simbólico ou de compreensão do símbolo. A essência do símbolo consiste em 

apreender uma situação que não é totalmente compreensível em si e só aponta 

intuitivamente para seu possível significado. A criação de um símbolo não é um 

processo racional, pois este não poderia gerar uma imagem que apresentasse um 

conteúdo, no fundo incompreensível. A compreensão do símbolo exige uma certa 

intuição que capta, aproximadamente, o sentido desse símbolo criado e o incorpora 

na consciência (Jung, 1921/2012, p. 118). 

 

 

 Dessa forma, ressalta-se que o símbolo é um produto complexo, pois abrange todos os 

aspectos do psiquismo, racionais e irracionais. Em si mesmo, carrega, por um lado, um 

aspecto racional, ligado à consciência e, por outro, um aspecto irracional, que foge à razão, 

capaz de afetar e mobilizar todas as funções por sua carga afetiva e repleta de significado 

(Jung, 1921/2012). 

Segundo Jung (1934a/2012, p. 48), a vivência das imagens faz parte do processo 

simbólico, sendo este uma vivência na imagem e da imagem. A psique, então, cria imagens – 

os símbolos, cuja base é arquetípica e instintiva, e sempre relacionada ao contexto do 

indivíduo. Na concepção de Jung, as imagens são formadas ao serem ativadas em condições 

propícias, em que fatores internos se relacionam com fatores externos e são registrados pela 

percepção. Essas imagens emergem, então, à consciência ganhando forma e sentido, como 

símbolos, que trazem em si elementos tanto individuais quanto arquetípicos.  

Ao se debruçar sobre esses estudos, Jung percebeu que as imagens possuíam paralelos 

com figuras mitológicas e que esses temas se repetiam em diversas culturas. Dessa forma, 

chegou à elaboração do conceito de inconsciente coletivo
1
 e seus achados indicavam existir 

determinadas formas na psique presentes em diferentes tempos e culturas – os arquétipos. 

De acordo com Jacobi (1957), a noção de arquétipo e imagem arquetípica foi 

amplamente estudada por Jung e recebeu diferentes denominações, ao longo de sua obra, 

principalmente devido à característica não dogmática do autor de modificar e ampliar suas 

descobertas e concepções. Termos como dominantes do inconsciente coletivo, imagem 

protótipo e imagem originária foram utilizados para se referir a esses pontos de nós 

energéticos em momentos diversos de sua obra. O termo “arquétipo” foi adotado em 1927, 

inspirado na ideia de primitivae formae, em Dionísio Areopagita e nas ideae principales de 

Santo Agostinho, para designar o que Jung considerava como conteúdos latentes do 

                                                
1
 Jung considerava que, para Freud, o inconsciente era semelhante a um depósito de conteúdos esquecidos e 

recalcados e de natureza exclusivamente pessoal. Jung foi além e considerou também a existência de um 

substrato psíquico comum a todos os indivíduos, que deu o nome de inconsciente coletivo. Para Jung 

(1935b/2012), os conteúdos do inconsciente pessoal são os complexos e os conteúdos do inconsciente coletivo 

são os arquétipos.  
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inconsciente coletivo e que ainda não haviam alcançado a consciência e pelas categorias da 

razão de Kant. A partir de 1946, Jung passou a discriminar as noções de arquétipo e de 

imagem originária e dominante, até então utilizadas pelo autor de maneira indiferenciada.  

Para Jung (1946/2012), embora exista essa ligação entre os arquétipos e as imagens 

arquetípicas, é imprescindível ressaltar a diferença que existe entre eles.   

 

Não devemos confundir as representações arquetípicas que nos são transmitidas pelo 

inconsciente com o arquétipo em si (grifo do autor). Essas representações são 

estruturas amplamente variadas que nos remetem para uma forma básica 

irrepresentável (grifo do autor) que se caracteriza por certos elementos formais e 

determinados significados fundamentais, os quais, entretanto, só podem ser 

apreendidos de maneira aproximativa. O arquétipo em si é um fator psicóide que 

pertence, por assim dizer à parte invisível e ultravioleta do espectro psíquico... Em 

si, parece que o arquétipo não é capaz de alcançar a consciência (Jung, 1946/2012, 

p. 162).  

 

 

Conforme explica Silveira (1981, p. 77), arquétipos são possibilidades herdadas para 

representar imagens similares, são formas instintivas de imaginar. (...) São como um nódulo 

de concentração de energia psíquica. Quando essa energia, em estado potencial, atualiza-se, 

toma forma, então teremos a imagem arquetípica. Segundo Jacobi (1957), os arquétipos em si 

são pontos nodais de energia, não perceptíveis e pertencentes ao inconsciente coletivo. 

Somente quando o material psíquico do indivíduo oferece-lhes uma “fôrma” é que se torna 

perceptível, atualizado e apresentado à consciência, ou seja, sua existência é pressentida 

através de sua atuação e pelas formas como se apresentam à psique, por meio das imagens 

arquetípicas ou os símbolos.  

 

Assim que o conteúdo puramente humano-coletivo do arquétipo – que representa a 

matéria prima fornecida pelo inconsciente coletivo – se relaciona com o consciente e 

o caráter formativo deste, o arquétipo recebe “corpo”, “matéria”, “forma plástica”, 

etc.; passa agora a ser apresentável e uma verdadeira imagem (grifo do autor), uma 

imagem arquetípica, um símbolo. E, se quiséssemos defini-lo do ponto de vista 

funcional, poderíamos dizer que o “arquétipo em si” é, essencialmente, energia 

psíquica aglomerada, mas o símbolo é agregado pelo modo como a energia aparece 

e se torna constatável (Jacobi, 1957, p. 72). 

 

O símbolo possui também uma natureza instintual e Jung (1946/2012) se utiliza da 

analogia do espectro de luz para esclarecer sua ideia de como o arquétipo pode adentrar o 

campo da consciência. Inicialmente, a partir de uma vivência perturbadora, é provocado um 

impulso no psiquismo que poderia ser associado à extremidade vermelha do espectro, o polo 

fisiológico ou emocional (a emoção é jogada para o corpo, que reage, por exemplo, 

enrubescendo, gaguejando etc.), obrigando o psiquismo a se mover, ainda que de forma 
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abrupta, impensada. A extremidade ultravioleta corresponderia ao polo espiritual, onde está 

localizada e é formada a imagem. Por ser uma união entre as cores vermelho e azul, o polo 

ultravioleta agrega tanto a natureza instintual quanto espiritual, ou seja, está também presente 

aqui o caráter emocional. Isso caracteriza o arquétipo como psicoide, que aponta uma 

conexão entre corpo e psique. Devido a sua natureza psicoide, o arquétipo abarca tanto o 

caráter fisiológico quanto psicológico, oscilando entre um polo e outro, apontando para uma 

ligação entre mente e corpo.  

 

O corpo exige igualdade de direitos. Ele exerce o mesmo fascínio que a psique. Se 

ainda estivermos imbuídos da antiga concepção de oposição entre espírito e matéria, 

isto significa um estado de divisão e de intolerável contradição. Mas se, ao contrário, 

formos capazes de reconciliar-nos com o mistério de que o espírito é a vida do 

corpo, vista de dentro, e o corpo é a revelação exterior da vida do espírito, se 

pudermos compreender que formam uma unidade e não uma dualidade, também 

compreenderemos que a tentativa de ultrapassar o atual grau de consciência, através 

do inconsciente, leva ao corpo e, inversamente, que o reconhecimento do corpo não 

tolera uma filosofia que o negue em benefício de um espírito puro. (Jung, como 

citado por Barreto, 2014, p. 161). 

 

Sendo assim, o símbolo gerado nesse processo possui uma natureza dinâmica que 

pode atuar tanto no físico quanto no psíquico, o que traz a concepção junguiana da interação 

entre psique e matéria
2
. 

 

O símbolo nasce das maiores realizações espirituais do homem e deve, ao mesmo 

tempo, conter as razões mais profundas de seu ser, não pode provir unilateralmente 

das funções espirituais mais diferenciadas, mas também, em igual medida, das 

moções mais inferiores e mais primitivas. Para que essa colaboração dos estados 

opostos seja possível, ambos têm que estar conscientemente lado a lado em plena 

oposição (Jung, 1921/2012, p. 491). 

 

 

Enquanto permanece vivo, o símbolo traz em si um caráter dual: por um lado, 

sintetiza em si o caráter duplo do arquétipo, que supera a noção de tempo e espaço ao se 

aproximar do inconsciente, por outro se apresenta como unificador dos opostos presentes no 

psiquismo. Segundo Jacobi (1957), o símbolo se configura como um contrapeso eficiente 

entre as forças antagônicas, que constantemente tendem a se afastar. Essa dinâmica se dá 

                                                
2
 Compreender a relação psique e matéria na obra de Jung permite acessar outros aspectos também relevantes e 

fundamentais de sua obra. Para aprofundamento dessa temática, indicamos o trabalho de Henriques (2015), que 

discorre sobre o conceito de psiquificação,  noção que aponta como algo físico pode se transformar em psíquico. 

Ex. sentir fome é algo ligado a necessidades físicas de manutenção da sobrevivência, porém, podemos comer 

também para sentir prazer, porque gostamos ou até por um sentido religioso. O termo psiquificação foi 

mencionado por Jung pontualmente em 1936 e 1937, porém uma leitura atenta de sua obra demonstra que esse 

conceito permeia as ideias de complexo, instinto, arquétipo e libido.  
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quando o símbolo, ao mesmo tempo em que anula os efeitos dos antagonismos, permite que 

se separem novamente mantendo o fluxo de energia psíquica constante e preservando o 

psiquismo de possíveis rupturas. Esse movimento demonstra outra característica peculiar do 

símbolo de ser transformador de energia e, portanto, um agente libertador, curativo e 

restaurador. Assim, o símbolo aparece como uma coniunctio oppositorum, que supera 

dialeticamente o estado de “desunião fortíssima consigo mesmo”, e nisso radica o seu efeito 

terapêutico e “libertador” (Barreto, 2014, p. 97). 

Jung (1928a/2012) considera o símbolo como representação de energia psíquica e 

análogo à noção de libido. A energia psíquica ou libido precisa estar distribuída naturalmente 

entre os diversos sistemas funcionais. Entretanto, quando ocorre um acúmulo dessa energia, o 

símbolo surge como um declive, atuando como transformador da libido, possibilitando que 

ela possa voltar a fluir naturalmente. Segundo Jung (1928b/2012, p. 106), a libido nunca pode 

ser apreendida, senão numa forma determinada, isto é, ela é idêntica às imagens de fantasia. 

Só podemos libertar a libido do inconsciente, permitindo que aflorem as imagens da fantasia 

que lhe correspondem.  

O símbolo, devido à sua natureza arquetípica e, portanto, ligado aos mistérios do 

inconsciente, possui também um caráter numinoso, que lhe confere aspectos de fascinação, 

magia e temor. Cada vez que um arquétipo aparece em sonho, na fantasia ou na vida, ele traz 

consigo uma “influência” específica ou uma força que lhe confere um efeito numinoso e 

fascinante ou que impele à ação (Jung, 1926/2012, p. 81). Quando envolvido pela experiência 

do arquétipo, o indivíduo se sente movido de forma fascinante e irresistível a uma meta, que 

se apresenta carregada de afeto e significado. É para isso que existem tais imagens. Sua 

função é atrair, convencer, fascinar e subjugar. Elas são criadas a partir da matéria 

originária da revelação e representam a sempre primeira experiência da divindade. Por isso 

proporciona ao homem o pressentimento do divino, protegendo-o ao mesmo tempo da 

experiência direta com o divino (Jung, 1934a/2012, p. 17). 

A noção de numinoso está presente na obra de Otto (1917/2007), que ressalta o 

sagrado como aspecto fundamental da experiência religiosa. Para Jung, porém, esse aspecto se 

trata da própria experiência humana como um todo. O elemento irracional e numinoso do 

sagrado ao mesmo tempo em que encanta também amedronta, provocando um sentimento de 

transcendência e reverência, o sentimento de criatura que afunda e desvanece em sua 

nulidade perante o que está acima de toda criatura (Otto, 1917/2007, p. 41). E a criatura que 

diante dele estremece no mais profundo receio sempre também se sente atraída por ele, 

inclusive no sentido de assimilá-lo (Otto, 1917/2007, p. 68). 
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O efeito numinoso pode exercer tanto uma influência saudável quanto destruidora, 

mas nunca indiferente em virtude de sua plenitude de sentido e costuma causar mais impacto 

em quem possui menos conhecimento e maior afastamento de sua natureza instintual e que 

esteja mais identificado à consciência coletiva (Jung, 1946/2012).  Segundo Barreto (2014, p. 

166), por tudo isso, o símbolo provoca uma desestabilização na consciência. Em um 

indivíduo coletivizado, essa experiência pode ter o resultado de conduzi-lo a si mesmo e 

opor-se à massificação. Para a psicologia junguiana, em um indivíduo profundamente 

identificado ao coletivo, a experiência religiosa pode provocar um desequilíbrio, na tentativa 

de reconduzi-lo à sua própria individualidade, o que implica em dizer que a religião teria o 

sentido de proteção para o indivíduo, esclarecendo que experiência religiosa não significa 

necessariamente pertencimento ao um credo, mas uma atitude do espírito humano. 

 

Eu gostaria de deixar bem claro que, com o termo “religião”, não me refiro a uma 

determinada profissão de fé religiosa. A verdade, porém, é que toda confissão 

religiosa, por um lado, se funda originalmente na experiência do numinoso e, por 

outro, na pistis na fidelidade (lealdade), na fé e na confiança a uma determinada 

experiência de caráter numinoso e na mudança de consciência que daí resulta. Um 

dos exemplos mais frisantes, neste sentido, é a conversão de Paulo. Poderíamos, 

portanto, dizer que o termo “religião” designa a atitude particular de uma 

consciência transformada pela experiência do numinoso (Jung, 1938/2012, p.20). 

 

Por esse movimento, dentro do pensamento junguiano, a experiência religiosa pode 

representar uma função organizadora e mantenedora do equilíbrio psíquico em um indivíduo. 

Essa dinâmica diz respeito à função reguladora dos contrários, denominada enantiodromia, 

segundo a qual qualquer concentração de energia direcionada a um dos pares de opostos, 

provocando uma situação de unilateralidade, acarretará como consequência uma reação 

contrária (Jung, 1926/2012).  

Jung (1928a/2010) considera, então, que a religiosidade se apresenta também como 

um instinto. Salman (2002) pontua que, para Jung, a religiosidade seria um instinto próprio da 

natureza humana, cuja meta estaria ligada à construção de significados ou de sentido da 

psique e os símbolos, por sua relação com os arquétipos e pela carga afetiva que lhe constitui, 

são meios pelos quais esse instinto pode se manifestar.  

 

1.2 Concepções de fantasia, imaginação e realidade psíquica 

 

Jung desenvolveu o interesse e o trabalho sobre as fantasias a partir de sua própria 

vivência pessoal, principalmente após o rompimento com Freud, quando passou por uma 
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intensa perturbação emocional. Naquele momento, percebeu seu desconhecimento a respeito 

do que lhe ocorria e optou por deixar que essas fantasias e visões fluíssem livremente. Pensei, 

então, ignoro tudo a tal ponto, que simplesmente farei o que me ocorrer (Jung, 1963, p. 154). 

Desde então, ocupou-se em vivenciar e registrar a experiência minuciosamente, mantendo 

sempre uma atitude crítica e de modo a não se deixar dominar pelos impulsos do inconsciente, 

que geravam aquelas imagens. 

De início, Jung lidou com essas fantasias como se fossem patológicas, influenciado 

pelas ideias de Pierre Janet. Para Janet (1909), existe uma função do real, que consiste na 

apreensão da realidade pela percepção e pela ação, que diz de uma adaptação da 

consciência. Se essa percepção for alterada, diz-se que houve uma perda da função do real, o 

que indicaria um sinal de patologia. Em seu trabalho junto aos pacientes do Burghözli, Jung 

percebia neles um vácuo associativo, ou seja, não possuíam essa função do real, criando um 

mundo próprio: quando alguém perde a segurança diante dos valores concretos da vida, os 

conteúdos inconscientes se tornam vertiginosamente reais. Do ponto de vista psicológico, a 

psicose consiste numa condição mental em que os elementos antes inconscientes ocupam o 

lugar da realidade (Jung, 1919/2012, p. 250). 

Em virtude disso, ao vivenciar um período de turbulência emocional, Jung chegou a 

pensar que se encontrava prestes a desenvolver um quadro semelhante. Entretanto, ao tentar 

objetivar os conteúdos, levando as fantasias a sério, percebeu que esse trabalho gerava 

mudanças no psiquismo, o que o levou a reconsiderá-las como sendo algo potencialmente 

saudável.  

Existem autores, como Jung, que consideram o potencial criativo das imagens e 

possuem uma visão diferenciada do que seja uma condição psíquica patológica.  Ellenberger 

(1976), por exemplo, desenvolveu a noção de doença criativa, que se caracteriza por um 

período de preocupação intensa, no qual a pessoa vivencia uma crise emocional que, embora 

muitas vezes não interfira em suas atividades sociais e profissionais, faz com que o indivíduo 

experimente sentimentos de angústia e isolamento, podendo ser acometido por vários 

sintomas, como depressão, visões etc. A diferença que o autor faz entre esse estado emocional 

e uma neurose é que, neste caso, pode ocorrer a descoberta de uma nova ideia e uma mudança 

significativa da personalidade. Ellenberger (1976) acredita que esse processo tenha sido 

vivenciado, por exemplo, por Jung, Freud, Fechner e Nietzsche.  
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Para Jung (1921/2012), também a fantasia
3
 pode trazer em si um caráter criativo, 

porém considera uma distinção entre fantasia passiva e fantasia ativa. A fantasia passiva é 

fruto de uma dissociação entre consciente e inconsciente, quando uma parte da energia 

psíquica se desloca e passa a animar os conteúdos inconscientes. Não representa a atitude de 

uma individualidade bem constituída, pois pode se manifestar somente em função do ponto de 

vista da personalidade inconsciente, podendo ser marcada como doentia ou anormal. Por 

outro lado, a fantasia ativa surge como compensadora e não como opositora. Percebe-se nela 

uma atitude consciente, que lhe confere clareza por meio de associações e paralelos. A forma 

ativa pertence, não raro, às atividades espirituais mais elevadas do homem, pois nela 

confluem a personalidade consciente e inconsciente do sujeito num produto comum e 

unificador (Jung, 1921/2012, p. 446). 

Para Jung (1912/2012), as fantasias em si deixaram de ser consideradas como 

patologias e, sim, como a expressão dos produtos do inconsciente. Melo (2009) ressalta que, 

na obra de Jung,  

 

nenhum tipo de imagem é patológica, sendo que a doença está na degradação do 

sentido simbólico da imagem. Ao contrário de se constituírem como material de 

cunho patológico, as imagens do inconsciente representam conteúdos saudáveis: as 

forças autocurativas da psique. Ao se levar em consideração as produções da 

imaginação simbólica, abrimos uma via de organização e integração do psiquismo 

(Melo, 2009, p. 116). 

 

 

 Segundo Jung (1926/2012), o inconsciente nos apresenta seu lado desfavorável e 

perigoso quando as fantasias surgem com exagero, confundindo e desviando a atitude 

consciente. Salienta que a fantasia não pode ser usada como substituto da vida real e muitas 

vezes o inconsciente é sentido como perigoso para alertar quanto à necessidade de se voltar 

para as exigências da vida. Ainda segundo o autor suíço (1921/2012) não se deve, entretanto, 

impor limites racionais à fantasia criadora; esses limites precisam ser colocados por meio da 

atenção dada ao movimento psíquico, que indicam quais necessidades e recursos devem ser 

usados. 

De acordo com Clarke (1993), em seu texto A Psicologia da dementia praecox, de 

1907, Jung apresentou resultados de seu trabalho no Burghölzli, demonstrando que os 

                                                
3
 Convém esclarecer que, na obra de Jung, os termos “fantasia” e “imaginação” eram utilizadas como similares 

até o ano de 1935 quando, ao ministrar as Conferências de Tavistock, declarou uma distinção, considerando 

fantasia como uma produção mais superficial, uma invenção do indivíduo e imaginação como uma realização 

ativa, proposital e significativa (Jung, 1935a/2012). Ao longo dessa dissertação, procurou-se conservar a 

denominação de acordo com a bibliografia referenciada, cabendo observar o ano em que foram publicadas para 

apreender o sentido dado à terminologia. 
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delírios, aparentemente absurdos dos doentes, possuíam uma forma clara e coerente, desde 

que fossem cuidadosamente observados e analisados. Já nessa época, começava a desenvolver 

a noção de que, por trás daquelas fantasias e ilusões, existia uma forma compreensível que 

apontava para uma tentativa de equilíbrio do psiquismo.  

No livro Símbolos da Transformação
4
, Jung faz a leitura das fantasias de uma mulher 

americana, chamada Miss Miller, apresentando a ideia de que as imagens produzidas pelo 

psiquismo estão ligadas ao seu passado, mas também a conteúdos arcaicos, os mesmos que 

deram origem aos mitos. Assim, podemos entender que o verdadeiro significado de nossos 

modernos símbolos e fantasias só pode ser trazido à luz mediante referencia à história 

cultural da raça (humana) (Clarke, 1993, p. 146). Nesse sentido, o trabalho com as imagens 

envolve tanto aspectos subjetivos quanto coletivos, assim como também aspectos racionais 

quanto irracionais, cabendo conceder a todos igual importância. 

Jung (1921/2012) considera os símbolos como uma síntese dos conteúdos conscientes 

e inconscientes e produtos da fantasia criadora. Por meio da fantasia criadora, a psique é 

capaz de apreender o mundo, ao mesmo tempo em que participa de sua criação, função essa 

que Schiller denomina de instinto lúdico. Embora a fantasia em sua época já gozasse de “má 

reputação”, por ser associada à perda de contato com o real, para Jung (1921/2012, p.77) 

possuía uma importância significativa: O princípio dinâmico da fantasia é o lúdico que 

também é o próprio da criança e que, por isso, parece incompatível com o princípio do 

trabalho sério. Mas sem esse brincar com a fantasia, jamais teve origem uma obra criativa.  

Para Jung (1931b/2013, p. 58), o poder da imaginação, com sua atividade criativa, 

liberta o homem da prisão de sua pequenez, do ser “só isso”, e o eleva ao estado lúdico. O 

homem, como diz Schiller, só pode ser considerado verdadeiramente um homem, quando 

brinca. Para Jung, toda obra humana nasce da fantasia criativa, que possui estreita ligação 

com a natureza instintual. Entretanto, o processo civilizatório acabou por criar um 

distanciamento dessa natureza, interferindo nos modos como o psiquismo se manifesta. Sobre 

isso, Jung (1912/2012) faz uma discussão acerca das diferentes maneiras de expressão da 

                                                
4
 A primeira edição dessa obra foi publicada em duas partes, sendo a primeira em 1911 e a segunda em 1912, 

com o título Wandlungen und Symbole der Libido – Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Denkens 

(Transformações e Símbolos da Libido – uma contribuição para a história da evolução do pensamento). Em 

1952, a obra passou pela quarta revisão e recebeu o título de Symbole der Wandlung – Analyse des 

Vorspielzueiner Schizophrenie (Símbolos da Transformação – análise dos prelúdios de uma esquizofrenia). 

Massière (2016) realizou um estudo comparativo entre a primeira e quarta edição da referida obra, que apontou a 

trajetória de Jung partindo das teorias vigentes em sua época de uma psiquiatria pautada principalmente em 

bases biológicas, para uma psicologia simbólica, em que o símbolo e a fantasia adquirem importância 

fundamental na constituição do psiquismo humano. 
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psique, que podem indicar como se processa sua dinâmica, postulando a existência de duas 

formas de pensamento: o pensamento dirigido e o pensamento fantasia. 

O pensamento dirigido é uma aquisição relativamente recente e se caracteriza pelo 

desvio de parte da energia psíquica para a realidade externa, movido pela necessidade de 

adaptação. É o pensamento da cultura e se expressa através da linguística e dos conceitos, 

exigindo esforço, persistência e regularidade. Esse deslocamento de energia psíquica trouxe 

várias vantagens, como o avanço da tecnologia e das ciências, mas gerou também uma 

condição de unilateralidade, criando uma dissociação entre os conteúdos consciente e 

inconsciente (Jung, 1912/2012). 

Por sua vez, o pensamento fantasia é espontâneo, não necessita esforço, adapta a 

realidade esteticamente às fantasias e esperanças subjetivas, e se expressa através das 

imagens. É o pensamento típico da antiguidade, relacionado à criação dos mitos. Segundo 

Jung (1912/2012, p. 41), o que caracterizava o pensamento antigo era um espírito 

essencialmente artístico: O alvo do interesse não parece ter sido compreender o “como” do 

mundo real com a maior objetividade e exatidões possíveis, e sim adaptá-lo esteticamente a 

fantasias e esperanças subjetivas. 

Como já dito anteriormente, em virtude de uma atitude dirigida do pensamento, criou-

se uma condição de unilateralidade no psiquismo. Como consequência, o inconsciente passa a 

atuar de forma compensatória, buscando equilibrar novamente os polos afastados entre si e, 

quanto mais afastados esses polos estão, maior o risco de ocorrerem situações desagradáveis 

(Jung, 1916/2012). Quando o pensamento dirigido deixa de atuar, seja pelo cansaço ou pela 

falta de interesse
5
, perde-se a adaptação ao mundo real e abre-se espaço para as fantasias. 

Afastamo-nos do tema e seguimos o curso de nossos próprios pensamentos; se a desatenção 

aumenta, perdemos pouco a pouco a consciência do presente e a fantasia domina (Jung, 

1921/2012, p. 46). 

Conforme observa Shamdasani (2005), para Jung, ambas as formas de manifestação 

do pensamento são importantes, pois, embora o pensamento dirigido possa criar novos 

produtos e possuir valor adaptativo, a fantasia é que constitui a base de todo processo criativo. 

Ambos os pensamentos são vivenciados cotidianamente e ambos são necessários, pois a 

ciência depende da imaginação e a criação artística necessita de regras lógicas. 

                                                
5
 O relaxamento da consciência ou diminuição da inibição do ego foi descrita por Pierre Janet como abaissement 

du niveau mental, o que significa que, nesse momento, pode haver uma irrupção de conteúdos do inconsciente. 

Esse processo pode ocorrer espontaneamente, ou ser provocado, sendo considerado um primeiro momento no 

trabalho com a imaginação ativa (Samuels, 2003). Segundo Jung (1944/2012), esse rebaixamento ou até mesmo 

a extinção da consciência, caracteriza um tipo de pensamento primitivo. 
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Assim, a forma como Jung considera a organização da psique está amparada na ideia 

de interação entre fenômenos intrapsíquicos, somáticos e interpessoais com o mundo, com o 

processo analítico e, não menos importante, com a vida (Salman, 2002, p. 74). Essa 

organização não está baseada somente na relação do indivíduo com a matéria, representada 

pelo pensamento científico (esse in re) ou por outra via do pensamento científico com as 

ideias ou sentimentos (esse in intellectu), mas pelo esse in anima,  uma terceira posição que 

une essas duas realidades e que tenta mantê-las em equilíbrio, apontando  para a meta da 

totalidade.  

 

Ao esse in intellectu falta a realidade tangível, e ao esse in re falta espírito. Ideia e 

coisa confluem na psique humana que mantém o equilíbrio entre elas. Afinal o que 

seria da ideia se a psique não lhe concedesse um valor vivo? E o que seria da coisa 

objetiva se a psique lhe tirasse a força determinante da impressão sensível? O que é 

a realidade se não for uma realidade em nós, um esse in anima? A realidade viva não 

é dada exclusivamente pelo produto do comportamento real e objetivo das coisas, 

nem pela fórmula ideal, mas pela combinação de ambos no processo psicológico 

vivo, pelo esse in anima. Somente através da atividade vital e específica da psique 

alcança a impressão sensível aquela intensidade, e a ideia, aquela força eficaz que 

são os dois componentes indispensáveis da realidade viva. Esta atividade autônoma 

da psique, que não pode ser considerada uma reação reflexiva às impressões 

sensíveis nem um órgão executor das ideias eternas, é, como todo processo vital, um 

ato de criação contínua. A psique cria a realidade todos os dias. A única expressão 

que me ocorre para designar esta atividade é fantasia (Jung, 1921/2012, p. 65). 

 

A finalidade da totalidade não pode ser alcançada nem pela ciência – que é um fim 

em si mesma – e nem pelo sentimento – ao que falta a forma visionária do 

pensamento. É preciso que um empreste seu auxílio ao outro, mas a oposição entre 

eles é tão grande que há necessidade de uma ponte. Esta ponte nos é dada pela 

fantasia criadora (Jung, 1921/2012, p. 72). 

 

 

Com esse pressuposto, Jung considera que não existe separação entre homem e 

mundo, ou entre psique e matéria, embora possa existir uma distância significativa entre eles. 

Tanto a consciência quanto o inconsciente são consideradas duas realidades e, ainda que 

opostas, não cabe atribuir supremacia a uma ou outra. Embora sempre se encontre alguma 

resistência em admitir a relatividade do mundo consciente,  

 

as duas “realidades são vivências psíquicas que se apoiam num fundamento obscuro 

e indevassável. Não há realidade absoluta de um ponto de vista crítico Nada 

sabemos da essência das coisas e do ser absoluto. Experimentamos, no entanto, 

vários efeitos: de “fora”, através dos sentidos, e de “dentro”, mediante a fantasia. 

Nunca pensaríamos em  afirmar que a cor verde existe em si e por si mesma, nem 

suporíamos que uma experiência da fantasia pudesse ter uma existência em si e por 

si, devendo ser tomada ao pé da letra. A fantasia é uma expressão, uma aparência de 

algo desconhecido, mas real (Jung, 1928b/2012, p. 109). 
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Nessa perspectiva, segundo o autor, a fantasia seria a ponte entre os mundos internos e 

externos, pois seria ela própria a criadora desses mundos.  Ao conferir à fantasia a 

importância de constituir nossos pensamentos e nossa forma de construir o mundo, Jung 

coloca as imagens psíquicas, surgidas a partir dessa função criadora da fantasia, em outro 

nível de entendimento da realidade. A noção de realidade psíquica desenvolvida por ele 

demonstra o quanto estamos envolvidos pelas imagens psíquicas que, dificilmente, 

conseguimos apreender a essência daquilo que é exterior a nós. Assim sendo as fantasias 

precisam ser levadas a sério, pois carregam em si o valor de uma realidade absoluta. Para 

Jung (1931a/2012), a vida psíquica 

 

é, sem dúvida alguma, nossa única experiência imediata. Tudo o que eu experimento 

é psíquico. A própria dor física é uma reprodução psíquica que eu experimento. 

Todas as percepções de meus sentidos que me impõem um mundo de objetos 

espaciais e impenetráveis são imagens psíquicas que representam minha experiência 

imediata, pois somente eles são os objetos imediatos da minha consciência. Minha 

psique, com efeito, transforma e falsifica a realidade das coisas em proporções tais, 

que é preciso recorrer a meios artificiais para constatar o que são as coisas exteriores 

a mim (Jung, 1931a/2012, p. 310). 

 

 

Exemplificando, Jung coloca que tanto o medo do fogo quanto o medo de fantasmas 

são considerados como realidades, pois afetam a psique. Mesmo sendo de naturezas 

diferentes, o medo que despertam é que leva à compreensão da realidade psíquica (Samuels, 

2003).  

A ideia de que o homem é um ser eminentemente racional, porém, é que entra em 

conflito ao se deparar com qualquer ato, comportamento ou pensamento que escape ao 

controle consciente da vontade. Assim, a ideia de que podemos ser regidos por motivações 

inconscientes pode causar desconforto e resistência e, por nos colocar em contato com algo 

que nos é desconhecido, é comum que provoque aversão e medo. Toda desvalorização crítica 

da fantasia nasce do medo e da tendência à sua concretização ou literalização. É importante se 

entregar à fantasia, quando se quiser compreendê-la, mas sem confundir a imagem com o que 

atua por meio dela, a aparência não é a coisa mesma, mas sua expressão (Jung, 1928b/2012). 

 

Certamente o que se pede não é que acreditemos numa espécie de dupla vida: numa 

delas, seríamos cidadãos modestos, enquanto que na outra viveríamos aventuras 

incríveis, desempenhando feitos heroicos. Em outras palavras, não devemos 

concretizar nossa fantasia. mas há no homem uma estranha tendência de faze-lo, e 

toda a aversão contra a fantasia, assim como a desvalorização crítica do inconsciente 

nascem, basicamente, do medo que se tem dessa tendência (grifo do autor). Ambos 

os casos, a concretização e o medo da concretização constituem superstições 

primitivas que sobrevivem de modo intenso nos assim chamados indivíduos cultos. 

Contra isto, o credo científico da nossa época desenvolveu uma fobia supersticiosa 
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em relação à fantasia. É verdadeiro aquilo que atua (grifo do autor). Ora, as 

fantasias do inconsciente atuam, sem dúvida alguma. Até mesmo o filosofo mais 

inteligente pode ser vítima de uma estúpida agorafobia. Nossa famosa realidade 

cientifica não oferece qualquer proteção contra a assim chamada irrealidade do 

inconsciente (Jung, 1928b/2012, p. 108). 

 

Esse medo pode ser entendido se relacionado à ideia de que fantasiar afasta o 

indivíduo da realidade. Aceitar os fenômenos psicológicos inconscientes como sendo reais, 

implica em reconhecer que eles atuam por si mesmos, o que significa que não podem ser 

esgotados ou esvaziados. Perigos existem ao se relacionar com esses fenômenos, como, por 

exemplo, a possessão (quando o indivíduo é dominado) e a inflação (identificação), mas Jung 

aponta como solução possível o estabelecimento de uma “conversação” entre o ego e esses 

conteúdos (Salman, 2002). Dessa forma, Jung passa a considerar a natureza compensatória e 

autocurativa do psiquismo, onde, ao se voltar para as fantasias e os processos que ocorrem a 

partir do contato com elas, o indivíduo passa a atuar de forma ativa, traçando seu próprio 

caminho no desenvolvimento da autoconsciência.  

 

A questão central permanece a mesma: manter uma tensão dinâmica e um 

relacionamento flexível entre o ego e o resto da psique. A análise junguiana não está 

primordialmente preocupada em tornar consciente o inconsciente (o que é 

impossível na concepção de Jung), ou simplesmente analisar as dificuldades 

passadas (um possível impasse), embora estas duas coisas entrem em jogo. O 

objetivo é um processo: encontrar um modo de se reconciliar com o inconsciente 

bem como de lidar com dificuldades futuras. Este processo consiste em manter um 

diálogo contínuo com o inconsciente que facilite a integração criativa da experiência 

psicológica (Salman, 2002, p. 75). 

 

 

1.3 A Função Transcendente 

 

Inicialmente, é preciso compreender qual o sentido atribuído à palavra 

“transcendente”, que, na obra de Jung, não possui relação com algo metafísico, misterioso ou 

religioso. Algum tempo depois de elaborar esse termo, Jung (1916/2012) descobriu que 

“transcendente” também se refere à função matemática de números reais e imaginários. 

Conforme pontua Damião (2003, p. 25), por ser uma função baseia-se em estabelecer uma 

relação entre dois termos, ou mais. Estes dois termos, como descritos por Jung são o 

consciente e o inconsciente. Ainda segundo Damião, nesse caso, pode-se fazer uma analogia, 

onde os números reais representariam a consciência, os números imaginários representariam 

os elementos inconscientes e a função transcendente seria uma forma de estabelecer uma 

possibilidade de aproximação entre essas duas instâncias psíquicas. 
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Com relação à expressão função transcendente, esclarece Jung (1921/2012): 

 
Não entendo por “função” uma função básica, mas uma função complexa, composta 

de outras funções; e, por “transcendente”, não uma qualidade metafísica, mas o fato 

de que por esta função se cria a passagem de uma atitude para outra (Jung, 

1921/2012, p. 493). 

 

De acordo com Jung (1946/2012), o psiquismo se constitui de diversos pares de 

opostos que tendem permanentemente a se aproximar e/ou se afastar e, a partir desse 

tensionamento, é gerada a energia que movimenta os processos psíquicos conscientes e 

inconscientes. A dinâmica de aproximação dos opostos seria uma lei da natureza, similar à 

primeira lei da termodinâmica em que toda energia é gerada por duas forças em oposição. 

Jung acreditava que a vida só acontece em virtude da energia gerada por essa tensão e, 

somente por meio dela, é possível que a função transcendente se manifeste (Miller, 2004). 

 

O alternar-se de argumentos e de afetos forma a função transcendente dos opostos. 

A confrontação entre as posições contrárias gera uma tensão carregada de energia 

que produz algo de vivo, um terceiro elemento que não é um aborto lógico, 

consoante o princípio: tertium non datur (não há um terceiro integrante), mas um 

deslocamento a partir da suspensão entre os opostos e que leva a um novo nível de 

ser, a uma nova situação. A função transcendente aparece como uma das 

características dos opostos aproximados. Enquanto estes são mantidos afastados um 

do outro – evidentemente para se afastar dos conflitos – eles não funcionam e 

continuam inertes (Jung, 1916/2012, p. 36). 

 

 Nessa condição inerte, ocorre um represamento da libido (energia psíquica) que 

provoca um desagregamento dos pares de opostos. Prolongando-se essa condição, ou seja, 

caso o fluxo de libido não seja liberado, cada um dos opostos terá seu valor elevado, sendo 

enriquecidos por associações e incorporando energia de outros conteúdos psíquicos. Assim 

sendo, abre-se espaço para a criação das neuroses, que também agem como uma tentativa de 

regulação da energia psíquica (Jung, 1928a/2012). 

Jung chama, pois, de função transcendente o vínculo criado pela atitude compensatória 

que liga consciente e inconsciente e que conecta os pares de opostos presentes no psiquismo. 

É um processo natural, uma manifestação de energia produzida pela tensão entre os 

contrários, formado por uma sucessão de processos de fantasia que surgem espontaneamente 

em sonhos e visões (Jung, 1926/2012, p. 92).  Esse processo muito se assemelha aos processos 

alquímicos, em sua relação com os conteúdos psíquicos, onde se observam transformações na 

personalidade por meio da manipulação de materiais nobres e vulgares, representando as 

funções elevadas e inferiores do psiquismo (Jung, 1928b/2012).  
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Segundo Salman (2002), é necessário manter essa tensão de forma dinâmica, levando 

em conta a interação entre ego e psique, pois não se trata de tentar esgotar os conteúdos 

inconscientes, trazendo-os à consciência, o que seria impossível, mas entender que se trata de 

um processo de buscar uma reconciliação, por meio de um diálogo contínuo e efetivo, com 

intuito de possibilitar a integração criativa do psiquismo. 

A necessidade de criar uma relação entre consciente e inconsciente surgiu a partir do 

desenvolvimento da civilização, que só foi possível pelo direcionamento determinado e 

dirigido da consciência. Embora tenha trazido muitos benefícios, esse direcionamento criou 

uma condição de unilateralidade do psiquismo. Por meio do pensamento racional, científico e 

empírico o homem acabou por afastar e relegar ao inconsciente alguns aspectos importantes 

que, até então, faziam parte da consciência humana. A união com a natureza, o contato com o 

desconhecido, a imaginação, as fantasias, os símbolos, os sonhos e as emoções, por serem 

incompatíveis com o desenvolvimento do pensamento racional, foram relegados ao 

inconsciente. Esses conteúdos, entretanto, não foram extirpados e não deixaram de exercer 

influência na vida das pessoas (Miller, 2004). Conforme Jung (1921/2012) pontua, a função 

transcendente se caracteriza por estar ligada ao processo de desenvolvimento individual, que 

se realiza de forma adequada quando se consegue alcançar uma diferenciação das normas 

coletivas. 

 
A função transcendente não se desenvolve sem meta, mas conduz à revelação do 

essencial no homem. No início não passa de um processo natural. Há casos em que 

ela se desenvolve sem que tomemos consciência, sem a nossa contribuição, e pode 

até impor-se à força, contrariando a resistência do indivíduo. O sentido e a meta do 

processo são a realização da personalidade originária, presente no germe 

embrionário (grifo do autor), em todos os seus aspectos. É o estabelecimento e o 

desabrochar da totalidade (grifo do autor) originária potencial (Jung, 1926/2012 

p.123). 

 

 

Para Miller (2004), a dinâmica da relação entre os polos opostos do psiquismo é uma 

das bases para se compreender muitas das noções da teoria junguiana. Segundo Douglas 

(2002) a ideia dessa dinâmica psíquica foi influenciada pelo contato de Jung com os 

pensamentos de Goethe, Kant, Schiller, Hegel e Nietzsche, a partir de onde concebeu que 

cada polaridade no psiquismo possuía relação com seu oposto e, ambos, deveriam ser 

valorizados, assim como a energia que geram por meio da sua aproximação, criando o 

movimento necessário à meta, para a qual apontam. 

Entretanto, o contato com as polaridades costuma ser evitado, na maioria das vezes, 

por vias racionais. Esse excesso de racionalidade pode levar ao hábito de tentar conter as 
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manifestações do inconsciente, por medo da angústia, das verdades e constatações difíceis de 

admitir, enfim, de tudo que possa nos atingir e fazer com que nos esquivemos do contato 

conosco mesmos. Esse medo de enfrentar o desconhecido em nós mesmos, porém, é 

justificado e real, pois abala as certezas racionais e expõe nossa limitação diante do 

inconsciente misterioso (Jung, 1928b/2012). Porém, esses estados emocionais perturbados 

indicam que a energia psíquica está “no lugar errado” e, ao se dar abertura à expressão desses 

afetos, torna-se possível criar condições para que a energia volte a fluir normalmente. O 

confronto com o inconsciente consiste em libertar os processos inconscientes que emergem na 

consciência em forma de fantasia. Essa sequência de fantasias que emerge alivia o 

inconsciente e é material rico de formas arquetípicas que precisam ser conscientizadas para 

que possam produzir mudanças (Jung, 1928b/2012). 

 
A contínua conscientização das fantasias (sem o que permaneceriam inconscientes), 

com a participação ativa nos acontecimentos que se desenrolam no plano fantástico, 

tem várias consequências, como pude observar num grande número de casos. Em 

primeiro lugar, há uma ampliação da consciência, pois inúmeros conteúdos 

inconscientes são trazidos à consciência. Em segundo lugar, há uma diminuição 

gradual da influência dominante do inconsciente; em terceiro lugar, verifica-se uma 

transformação da personalidade (grifo do autor) (Jung, 1928b/2012, p. 110).  

 

 

Essa transformação ocorre uma vez que a disposição neurótica criada por atitudes 

unilaterais é equilibrada pela aproximação entre consciente e inconsciente. Jung (1916/2012) 

considera que consciente e inconsciente possuem uma atitude compensatória, o que faz com 

que passem a atuar buscando sanar a lacuna entre essas duas esferas psíquicas opostas. A 

tendência do inconsciente e da consciência são os dois fatores que formam a função 

transcendente. É chamada transcendente, porque torna possível organicamente a passagem 

de uma atitude para outra (Jung, 1916/2012, p. 18). O processo para alcançar esse equilíbrio 

é chamado por Jung de individuação, um dos princípios fundamentais da psicologia analítica, 

que diz do movimento da psique em busca da totalidade. 

Clarke (1993,) comenta que, para Jung, a função transcendente seria 

 

Uma espécie de diálogo, levado a efeito mais através de imagens do que de palavras, 

no qual as funções consciente e inconsciente transcendem suas velhas posições de 

indiferença mútua, ou mesmo de hostilidade, e entram em sociedade. Significava 

isso entrar em contato, e respeitar as imagens e impulsos que surgem da natureza 

mais profunda da pessoa e harmonizar a psique mediante correção do que chamava 

de “supervalorização da consciência”, um aspecto característico, acreditava, da 

moderna civilização ocidental, com sua descomedida fé na ciência e na 

racionalidade (Clarke, 1993, p. 202). 
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 Quando os elementos do inconsciente se manifestam, com sua carga afetiva e 

irracional, precisam ser assimilados, de alguma forma, pela consciência. Porém, quando não 

são considerados, podem criar um distanciamento entre a psique individual e a psique 

coletiva, causando uma dissociação que necessita de uma síntese, de uma reunificação entre 

essas duas partes. Para alcançar essa meta, passa a atuar uma função, denominada 

compensação: a progressividade inconsciente e o atraso consciente formam um par de 

contrários, que equilibram, por assim dizer, os pratos da balança (Jung, 1926/2012, p. 122). 

Particularmente, após a segunda metade da vida, é preciso estar atento às imagens do 

inconsciente coletivo, pois a assimilação destes tem como resultado a função transcendente 

enquanto formação de uma concepção que integra os contrários, socorrendo-se dos 

arquétipos. Por “concepção” não pretendo designar apenas a compreensão intelectual, mas 

um compreender pela experiência (Jung, 1926/2012, p. 122). 

Conforme Jung (1916/2012) observou, algumas pessoas não produzem essas imagens 

de forma espontânea ou as produzem em demasia, sendo necessário o uso de algum método 

que ajude a função a se estabelecer. Sobre isso, Jung (1928b/2012) ressalta que seu trabalho 

não consistia em despertar fantasias estranhas nos pacientes atendidos por ele, mas observava 

que, em alguns, existia uma necessidade interna que justificava a aplicação do seu método. 

Desaconselhava a aplicação àqueles que não demonstravam a mesma predisposição, pois 

acreditava que a função transcendente é um caminho individual (...) e tal caminho só é 

possível e fecundo se os indivíduos assumirem na realidade as tarefas específicas e concretas 

que se propõem (Jung, 1928b/2012, p. 115). 
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2 Imaginação ativa: opus nostrum per veram imaginationem et non phantasticam
6
 

 

2.1 Considerações sobre a gênese da imaginação ativa 

 

Desde muito jovem, Jung já demonstrava lidar com as imagens e entrar em contato 

com experiências com o inconsciente de forma espontânea, embora nessa época não fizesse 

ideia do que poderiam significar. No capítulo de suas memórias, dedicado ao período da 

infância, Jung (1963) relata sonhos e fantasias, além de também ter experimentado algumas 

visões. O primeiro sonho do qual tem lembrança relata ter ocorrido aos três ou quatro anos e 

lhe causou grande impressão. Nele aparece a imagem de uma gruta subterrânea na qual 

adentra e se depara com o que, anos mais tarde, constataria ser um falo ritual, relacionado a 

ritos religiosos. Esse sonho lhe despertou grandes indagações ao longo da vida e o considera 

como um marco, apesar de ocorrer em idade tão precoce. 

 

 

Esse sonho de criança iniciou-me nos mistérios da Terra. Houve nessa época, de 

certa forma, uma espécie de catacumba onde os anos se escoaram até que eu pudesse 

sair de novo. Hoje, sei que isto aconteceu para que a mais intensa luz possível se 

produzisse na obscuridade. Foi como que uma iniciação no reino das trevas. Nessa 

época principiou inconscientemente minha vida espiritual (Jung, 1963, p. 28). 
 

 

A infância de Jung foi permeada por experiências que lhe traziam sentimentos de 

ambiguidade e perturbação. Sentia-se influenciado pela atmosfera pesada em virtude do 

relacionamento difícil entre seus pais, se via dividido entre como se sentia quando estava a 

sós e quando estava entre os companheiros de sua idade e angustiado pelas intensas 

indagações a respeito da vida e do mundo que já lhe ocorriam nessa época. Essa divisão lhe 

causava angústia e levou-o a uma ação na época incompreensível: esculpiu em madeira a 

figura de um pequeno homem e colocou-o no sótão de sua casa, junto com uma pedra que 

pintou de várias cores
7
, onde ninguém o poderia encontrar. Esse era o seu segredo que lhe 

trazia segurança, ao qual recorria quando algo lhe aborrecia e fez com que sua angústia 

desaparecesse (Jung, 1963). 

                                                
6
 Nosso trabalho deve ser feito por uma imaginação verdadeira  e não fantástica (Jung, 1935a/2012, p. 190). 

 
7
 Em suas memórias, relata que quando escrevia o livro Metamorfose e Símbolos da Libido, descobriu que a 

pedra que havia pintado era muito parecida com churingas ou pedras da alma, utilizadas por índios australianos, 

fato do qual não tinha nenhum conhecimento na época. 
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Outra imagem significativa lhe ocorreu após um período de angústia inexplicável, que 

sentia estar relacionado às imagens da catedral que frequentava. Após muito hesitar em dar 

continuidade ao pensamento, decidiu deixar que viesse a tona e a imagem lhe surgiu: 

 

diante dos meus olhos ergue-se a bela catedral e, em cima, o céu azul. Deus está 

sentado em seu trono de ouro, muito alto acima do mundo e, debaixo do trono, um 

enorme excremento cai sobre o teto novo e colorido da igreja; este se despedaça e os 

muros desabam (Jung, 1963, p. 47). 

   

 

 Dar vazão a esse pensamento lhe trouxe alívio, mas também o guardou como um 

segredo, assim como em relação ao homenzinho de madeira, só revelando a outras pessoas 

quando adulto. Esses segredos acabavam por deixá-lo em uma posição muito solitária, 

sensação que perdurou até a velhice, por sentir que sabia e pensava coisas que não deveria 

mencionar, pois não seria compreendido. 

Jung (1963) relata também que na casa de sua avó materna havia muitos quadros, 

sendo que um deles retratava seu avô. Quando menino gostava de ficar por longo tempo 

observando o quadro, até que via seu avô se movimentar e descer as escadas. Jung 

(1935a/2011) esclareceu, anos mais tarde, que o quadro se movia porque, quando se concentra 

a atenção em uma imagem esta ganha movimento, detalhes e, quando o fluxo não é 

interrompido, o inconsciente produz uma narrativa completa
8
.  

 Antes mesmo de se dedicar ao estudo das imagens psíquicas, estas lhe afetavam tanto 

que permitia que influenciassem suas escolhas, principalmente quanto ao interesse pelo 

estudo do psiquismo humano. A relação de Jung com as imagens era tão intensa que 

importantes decisões em sua vida foram tomadas com base em seus sonhos, como quando se 

encontrava indeciso quanto à carreira que deveria seguir, se seria na área das ciências ou das 

humanidades. Nessa época, teve dois sonhos importantes, sendo um deles em que encontrou 

um túmulo, perto do Reno e que, ao cavá-lo, encontrou restos mortais de animais pré-

históricos. No outro sonho, estava em um bosque, com riachos e um lago, no qual viu um 

enorme radiolário
9
. A partir desses sonhos, optou pelo campo das ciências e, dentro desse 

                                                
8
 Todas essas experiências ocorriam-lhe espontaneamente e caracterizavam o que anos mais tarde denominou 

fantasias passivas. Embora já fosse atento às suas manifestações, Jung ainda não possuía o conhecimento que lhe 

permitiu posteriormente desenvolver uma forma de se relacionar com essas imagens de forma intencional, a 

imaginação ativa, que lhe revelou todo o potencial que poderia advir dessa interação. 

 
9
 Os radiolários pertencem ao reino protista, são seres marinhos que habitam tanto a superfície quanto as 

profundezas aquáticas e possuem formato esférico. Habitam os oceanos modernos, mas possuem importâncias na 

resolução de problemas geológicos, pois seus fósseis são úteis nos estudos de áreas tectônicas complexas 

(Kochhann, 2011). 
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campo, considerou a medicina por poder conciliar interesses de estudo, mas também por 

questões financeiras. Teve, então, outro sonho, em que andava em meio a uma neblina, 

levando nas mãos uma pequena luz e tentando protegê-la do vento, para que não se apagasse. 

Percebia atrás de si uma sombra gigante que se aproximava e o amedrontava. Desse sonho, 

refletiu que sua personalidade número um
10

 era quem levava a luz, que era ameaçada pela 

personalidade número dois. Sendo assim, sentiu que, naquele momento, deveria seguir de 

acordo com a primeira, deixando de lado a segunda (Jung, 1963; Shamdasani, 2005).  

Após ler a obra Manual de Psiquiatria, de Richard Von Krafft-Ebbing em 1899, optou 

seguir seus estudos médicos na psiquiatria, por considerar que aí poderia conciliar seus 

interesses científicos. Posteriormente, seu trabalho no hospital psiquiátrico de Burghözli 

colocou-o em contato com as imagens produzidas pelos pacientes, que o deixaram intrigado e 

insatisfeito com os diagnósticos da época. O contato direto com os delírios dos pacientes e o 

extenso trabalho que desenvolveu com o método de associação de palavras, fez com que Jung 

buscasse ainda mais compreender as formas de expressão das perturbações esquizofrênicas. O 

contato com os estudos de Bleuler, Freud e Pierre Janet muito contribuíram para seus estudos 

iniciais (Shamdasani, 2009). 

 Com relação ao pensamento de Freud, particularmente, o primeiro contato se deu em 

1900, por meio do livro Interpretação dos Sonhos, cuja leitura foi retomada em 1903. Freud e 

Jung passaram a trocar correspondências e, em 1907, encontraram-se pessoalmente. Embora 

desde o início já se percebessem divergências de pensamento, Jung tornou-se membro e 

participante ativo do círculo psicanalítico. Durante o período de convivência, essas 

divergências, aliadas a outros fatores, foram se tornando cada vez mais acentuadas. Anos 

depois, quando começou a perceber que sua relação com Freud estava caminhando para um 

rompimento, também lhe ocorreram sonhos intensos e perturbadores. Um deles trazia a 

imagem de uma casa, com dois andares. No segundo andar, havia móveis antigos e quadros 

valiosos. No andar inferior, o estilo era ainda mais antigo, em estilo medieval, datando do 

século XV ou XVI. Ao descer ainda mais, chegou à adega, em estilo romano e, ao deslocar 

uma laje, adentrou numa gruta onde havia ossadas e dois crânios, que lhe chamaram a 

atenção, além de outros vestígios de uma civilização primitiva. A interpretação dada por 

Freud a esse sonho se mostrou insatisfatória para Jung, acentuando a diferença de concepções 

entre ambos. Para Jung (1963),  

                                                
10

 Durante a adolescência, Jung desenvolveu uma percepção de que havia em si duas personalidades: a que 

chamou de personalidade número um vivia a vida presente, de um garoto normal de sua idade enquanto que a 

personalidade número dois lhe fazia sentir mais velho e pertencente a outro século, outra época.  
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Era claro que a casa representava uma espécie de imagem da psique, isto é, da minha 

situação consciente de então, com complementos ainda inconscientes. A consciência 

era caracterizada pela sala de estar e parecia habitável, apesar do estilo antiquado. 

No andar térreo, já começava o inconsciente. (...) Na gruta, descobri restos de uma 

civilização primitiva, isto é, o mundo do homem primitivo em mim; esse mundo que 

não poderia ser iluminado pela consciência. (...) 

O sonho acrescentava à minha situação consciente que acabo de descrever outras 

camadas de consciência: o andar térreo de estilo medieval, há muito abandonado, a 

adega romana e, enfim, a gruta pré-histórica representavam épocas findas e níveis de 

consciência ultrapassados (Jung, 1963, p. 144). 

 

 Por causa desse sonho, Jung voltou sua atenção para a leitura de textos sobre folclore, 

arqueologia, temas mitológicos e gnósticos que, de acordo com Hillman e Shandasani (2015, 

p. 14), incendiaram sua imaginação e se tornaram uma forma de expressão adequada para 

dialogar com aquelas imagens, um modo de fantasiar de um jeito mítico e épico. Essas 

leituras provavelmente influenciaram Jung na criação da melhor forma de dialogar com as 

imagens, que não somente pela via conceitual e não mais de forma passiva. Segundo Eliade 

(1979),  

 
Se o espírito utiliza as Imagens para apreender a realidade última das coisas, é 

justamente porque esta realidade se manifesta de uma maneira contraditória e, por 

conseguinte, não poderia ser expressa por conceitos. Sabe-se dos esforços 

desesperados das diversas teologias e metafísicas, tanto orientais como ocidentais, 

para exprimir conceitualmente a coincidentia oppositorum, modo de ser facilmente 

e, aliás, abundantemente, expresso por imagens e símbolos). É pois a Imagem como 

tal, na qualidade de feixe de significações, que é verdadeira, e não uma só das suas 

significações ou um só dos seus numerosos pontos de referência (Eliade, 1979, p. 

16) . 
 

Em meio a esses estudos, deparou-se com o material imaginativo produzido por uma 

mulher americana chamada Miss Frank Miller que, juntando-se aos estudos que lhe absorviam 

naquele momento, inspiraram o livro Símbolos e transformações da libido (1911-1912). 

Segundo Shamdasani (2009, p. 11), esse livro pode ser visto como aquele que marca um 

retorno de Jung a suas raízes intelectuais e a suas preocupações culturais e religiosas. 

Também é este livro, onde Jung expõe sua própria concepção de libido e outras ideias, que 

marca o rompimento de sua relação com Freud. 

 Jung já vinha experimentando os efeitos de uma tensão que sentia aumentar e, após o 

rompimento, entrou em um período de incerteza e desorientação, em que lhe sobrevinham 

visões e sonhos perturbadores. Esse estado se desenvolvia em meio à turbulência não somente 

subjetiva, mas também do coletivo, quando o mundo se via na iminência da primeira guerra. 

Em meio ao clima intenso que vivenciava, no ano de 1916 lhe surgiu de forma espontânea os 

Sete Sermões aos Mortos, texto que manteve em segredo por muitos anos. Nesse texto, Jung 
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(1963) considerou estarem as sementes de todo seu trabalho posterior e teve a noção, pela 

primeira vez, que no psiquismo existem coisas que não são produzidas, mas que podem 

produzir a si mesmas. Ainda sem saber como lidar com essas imagens, relembrou as 

brincadeiras de construção que se dedicava na infância. Embora com relutância, passou a 

reviver essas brincadeiras e percebeu que essa atividade lhe devolvia a tranquilidade. 

 

Todos os dias depois do almoço, se o tempo permitia, eu me entregava ao brinquedo 

de construção. Mas terminada a refeição, “brincava” até o momento em que os 

doentes começavam a chegar; a tarde, se meu trabalho tivesse terminado a tempo, 

voltava às construções. Com isso, meus pensamentos se tornavam claros e conseguia 

apreender de modo mais preciso fantasias das quais até então, tivera um vago 

pressentimento (Jung, 1963, p. 155). 

 

 

Além dessas brincadeiras, Jung também esculpia em pedra, pintava e escrevia sobre 

suas fantasias. Quando se sentia muito perturbado, praticava exercícios de ioga, até se sentir 

mais tranquilo e poder voltar ao trabalho com as imagens. Até o ano de 1900, tinha o hábito 

de escrever diários e, em 1914, segundo Bair (2006),  

 

achou que reviver esse hábito poderia ser uma abertura útil para a auto-observação, a 

meditação sobre o inconsciente e o que ele então estava chamando de estados 

interiores – e que mais tarde chamou de processo de individuação. (...)  Em vez de 

anotar os pensamentos a esmo, os acontecimento diários e as observações de leituras 

que haviam preenchido os diários anteriores, Jung planejou se ater a “metáfora de 

linguagem”. Por exemplo, se ele sonhara que estava deitado num deserto, exposto ao 

sol ardente, começaria com “sol = consciência”, e permitiria que „longas visões 

fluíssem, sem ser guiadas e orientadas por sua mente consciente” (Bair, 2006, p. 

376). 

 

Esses experimentos passaram a ser anotados em cadernos de capa preta, que ficaram 

conhecidos como Livros Negros e, posteriormente, foram transferidas para o Liber Novus ou 

Livro Vermelho, sendo que os primeiros demonstram ser anotações para uso pessoal de Jung e 

o segundo, indica ter sido elaborado para que outras pessoas pudessem acessar esse material. 

Esse trabalho teve início em 1913 e durou até 1930, quando Jung interrompeu a escrita do 

Livro Vermelho. Houve uma tentativa de retomá-lo em 1959, mas sem que se saiba o motivo, 

Jung deixou a última frase incompleta (Hillman e Shamdasani, 2015).  

Em um determinado momento, ao se questionar sobre o que era aquilo que estava 

fazendo, pareceu ouvir uma voz feminina que lhe dizia que era arte. Jung sentiu uma 

resistência quanto ao que a voz dizia e, contrapondo-se a ela, afirmou não ser arte aquele 

trabalho. Sentia que daquele diálogo poderia surgir um debate e resolveu dar àquela voz a 

oportunidade de se manifestar em sua própria linguagem. Jung pontua esse acontecimento 
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como sendo a origem do modo que desenvolveu para tratar com os conteúdos inconscientes 

que, posteriormente, denominou imaginação ativa (Jung, 1925/2014), o processo de se 

concentrar numa única imagem, ou evento, durante um tempo longo o suficiente para 

permitir que ela evoluísse por vontade própria (Bair, 2006, p. 376). Começava aí o trabalho 

de dar voz às personagens interiores, desconsiderando o aspecto aversivo que pudesse causar 

e sem duvidar da autenticidade da experiência (Jung, 1928b/2011). 

Jung (1963) chamou essa fase de sua vida de “confronto com o inconsciente”, 

considerando-o como uma experiência científica sobre si mesmo, em que anotava as fantasias 

como conseguia, apesar de todo desconforto e resistências que esse trabalho lhe causava. Para 

acessar as imagens, Jung “descia” até elas e entendeu, na época, que esse trabalho era 

necessário, pois, caso contrário, poderia ter sido engolido pelos conteúdos que se agitavam em 

seu interior. Convém esclarecer que a expressão “confronto” não significa, nesse contexto, 

oposição ou enfrentamento, mas, sim, colocar-se em termos, entender-se com o inconsciente 

(Jung, 1946-1955/2018; Hannah, 2000).  

 A turbulência emocional vivenciada por Jung coincidiu com o estado de apreensão 

coletivo com iminência da Primeira Guerra Mundial. Ainda sem compreender direito as 

imagens e sonhos que lhe ocorriam, Jung chegou a pensar que estava a ponto de “fazer uma 

esquizofrenia”, como se dizia naquela época. Entretanto, quando a guerra foi declarada, Jung 

percebeu que muitas das visões e sonhos que lhe perturbaram tinham a ver com o clima 

coletivo, eram provenientes do inconsciente coletivo e, a partir dessa constatação, dedicou-se 

a buscar conhecimentos que a validassem e aprofundassem. 

 Outro ponto importante nesse trabalho de aprofundamento foi o contato de Jung com a 

alquimia. Esse contato se deu quando, em 1928, Richard Wilhelm lhe enviou o texto da flor 

de ouro, um tratado da alquimia chinesa. Jung ficou impressionado ao ver a semelhança entre 

o texto e o trabalho com imagens que vinha realizando. Esse encontro marcou o momento em 

que Jung deixa de trabalhar no Livro Vermelho e se dedica a um extenso estudo dos processos 

alquímicos, possibilitando que desenvolvesse seu pensamento sobre o significado de vários 

temas que apareciam em seus sonhos, que, por sua vez, eram traduzidos em suas anotações e 

pinturas, o que incentivou seu interesse pela alquimia e pela cultura oriental. Segundo 

Shamdansani (2009), para Jung, esse momento marca o fim do confronto com o inconsciente 

e o início do confronto com o mundo, quando passou a elaborar os construtos que balizariam 

a psicologia analítica, dentre eles a imaginação ativa. 
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2.2 Descrição da imaginação ativa 

 

 

A experiência vivenciada e registrada por Jung se deu por meio de um procedimento, 

praticado por ele inicialmente de forma intuitiva e posteriormente denominada de imaginação 

ativa, uma forma dialética e peculiar de se comunicar com o inconsciente.  De acordo com 

Hannah (1981), esse procedimento foi desenvolvido por Jung, mas não foi inventado por ele, 

que ao avançar em seus estudos encontrou semelhanças do procedimento em outras culturas. 

O sentido desse trabalho com o inconsciente está em criar uma relação com o que é 

desconhecido em nossa psique, na tentativa de alcançar a integração de seus conteúdos, pois, 

de outra forma, continuaremos divididos interiormente e esse desconhecido continuará se 

opondo e causando desequilíbrio – divisão essa que, na concepção de Jung, caracterizaria a 

neurose.  

Cabe ressaltar que, embora esse seja um trabalho profundamente relevante em termos 

de desenvolvimento pessoal, não deve ser imposto e nem visto como uma obrigatoriedade. 

Normalmente, surge de uma necessidade individual
11

 imperiosa que impulsiona o indivíduo a 

voltar-se para si mesmo.  

 

Mas o que arrasta o indivíduo à incômoda tarefa do autoconhecimento, como mostra 

a experiência, não é uma espontânea e desinteressada vontade de se conhecer, mas 

um tipo de necessidade que obriga: um conflito, um sofrimento, muitas vezes 

manifestado sob a forma da “neurose psíquica” – expressão que Jung por vezes 

utiliza para cobrir genericamente o campo da psicopatologia, e que corresponde 

àquela “divisão interior” acima mencionada. Isso significa que a divisão neurótica 

possui um potencial de renovação, ligado ao autoconhecimento e à consequente 

possibilidade de devolver o ser humano às suas origens e à sua verdade individual e 

social. Reciprocamente, essa renovação exige aquela divisão interior, que é vivida 

com angústia como um “desmoronamento” e por isso mesmo não é buscada 

voluntariamente pelo indivíduo (Barreto, 2014, p 175). 

 

 

Conforme comenta Jung (1934a/2012, p. 29) quem caminha em direção a si mesmo 

corre o risco do encontro consigo mesmo, o que significa que o trabalho com o inconsciente 

envolve trazer à tona também aqueles aspectos desagradáveis que normalmente tentamos 

esconder a qualquer custo do outro e de nós mesmos. Essa condição perturbadora foi 

                                                
11

 A importância que Jung dá ao desenvolvimento individual não significa uma apologia ao individualismo, 

como muitos pensam. Para o autor, a psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações. As nações 

fazem exatamente o que cada um faz individualmente, e do modo que o indivíduo age, a nação também agirá. 

Somente com a transformação da atitude individual é que começará a transformar a psicologia da nação (Jung, 

1926/2012, p. 10).  
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vivenciada por Jung e a forma que encontrou para se relacionar com os conteúdos 

inconscientes foi, inicialmente, dar uma atenção minuciosa às imagens de fantasia que lhe 

emergiam do inconsciente de forma espontânea ou por meio dos sonhos. Segundo Jung 

(1936a/2012), essas imagens representam conteúdos ainda não apreendidos pela consciência, 

mas que, quando investidos de intensa carga afetiva, influenciam e perturbam a consciência, 

na tentativa de serem assimilados. 

 Jung (1935a/2011) comenta sobre três formas de abordar o psiquismo: o teste de 

associações de palavras
12

, a análise dos sonhos e a imaginação ativa. A importância do teste 

foi a constatação da existência de complexos de tonalidade afetiva, que apontavam para a 

influência perturbadora de elementos inconscientes na comunicação e comportamentos.  Com 

o tempo, porém, os testes se mostraram insuficientes no trabalho com o inconsciente.  

Com relação aos sonhos, Jung recomendava estar atento às suas mensagens, por serem 

importantes manifestações dos conteúdos inconscientes. A maneira de tratar com eles seria 

dar-lhes cuidadosa atenção, procurando associações para as imagens que surgem, buscando 

seu sentido dentro do contexto do indivíduo. O trabalho com imaginação ativa pode ser 

realizada com sonhos, tanto pelas imagens quanto dando continuidade a alguma cena. 

Entretanto, Jung (1916/2012) considerava as imagens espontâneas surgidas em vigília, ideias 

desconexas, falhas de memória, esquecimento e sintomas mais adequados ao trabalho com 

imaginação ativa, porque durante o sonho a tensão energética do psiquismo é sempre mais 

baixa, exigindo um esforço maior em sua interpretação. 

Jung (1916/2012; 1935a/2011) acreditava ser de grande relevância a interpretação das 

imagens que surgiam nos sonhos, como forma de investigação e acesso ao psiquismo, mas 

considerava a imaginação ativa o meio mais eficiente de lidar com os conteúdos 

inconscientes. Conforme comenta Von-Franz (1999, p.167), a imaginação ativa efetua algo 

semelhante a um amadurecimento da personalidade mais intenso e acelerado (em 

comparação com a análise dos sonhos) o que se deve ao fato de que o indivíduo esteja 

acordado durante o processo de engajamento com as imagens. Inclusive, quando o indivíduo 

se encontra em processo avançado de análise, as imagens espontâneas podem se antecipar, 

aliviando o inconsciente e diminuindo o material dos sonhos. Outra vantagem é que, graças à 

                                                
12

 Jung desenvolveu um extenso trabalho sobre o método de associação de palavras, que se encontra de forma 

detalhada no volume dois das obras completas, Estudos Experimentais. Esse teste consiste em apresentar ao 

sujeito uma lista de palavras e pedir que sejam feitas associações. Eram medidos os tempos de reação e 

analisadas as discrepâncias nas respostas, reações emocionais etc. que resultaram nos achados sobre os 

complexos de tonalidade afetiva e a constatação da influência do inconsciente. Por meio desse trabalho, o nome 

de Jung começou a adquirir  relevância no meio científico. Posteriormente, Jung abandonou o uso dos testes, 

passando a usá-los somente em casos de perícia criminal. 
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“imaginação ativa” podemos fazer a descoberta do arquétipo sem precisar recuar e 

mergulhar na esfera dos instintos, o que nos levaria a um estado de inconsciência onde é 

impossível qualquer conhecimento, ou, pior ainda, a uma espécie de substituto intelectualista 

dos instintos (Jung, 1946/2012, p. 160). 

A imaginação ativa foi desenvolvida por Jung ao longo de toda sua vida e consiste em 

um modo de investigação e conscientização dos elementos que se originam dos processos 

psicológicos inconscientes. Jung se refere à imaginação ativa como 

Um método de introspecção indicado por mim e que consiste na observação do fluxo 

de imagens interiores: concentra-se a atenção em uma imagem onírica que causa 

impacto, mas é ininteligível, ou em uma impressão visual, observando-se as 

mudanças que ocorrem na imagem. Evidentemente, devemos suspender todo senso 

crítico e o que ocorre deve ser observado e anotado com absoluta objetividade (Jung, 

1941/2012, p.192) 

Entregamos ao paciente a tarefa de contemplar cada fragmento de sua fantasia que 

lhe parece importante dentro do seu contexto, isto é, examinando-o à luz do material 

associativo em que está contido, até poder compreendê-lo. Não se trata da livre 

associação como a que Freud recomendava para a análise dos sonhos, mas da 

elaboração da fantasia através da observação de outro material da mesma, tal como 

este é naturalmente agregado ao fragmento acima referido (Jung, 1936a/2012, p. 58). 

 

Em seus escritos, Jung também faz referência à imaginação ativa por outras formas: 

função transcendente (primeira referência ao método em 1916), método da imagem, fantasia 

ativa, fantasiar ativo, transe, visões, exercícios, método dialético, técnica de diferenciação, 

técnica de introversão, introspecção, técnica de descida. O termo “imaginação ativa” surgiu 

pela primeira vez, em 1935, em uma conferência realizada em Londres (Chodorow, 1997). 

Embora tenha sido um procedimento amplamente usado por Jung, este costumava pontuar que 

falava somente às coisas que observava em si mesmo e no seu trabalho com os pacientes, mas 

que não se dispunha a propor métodos de tratamento. Essa aparente ambiguidade pode ser 

entendida como a forma de Jung conceber as formas de constituição do humano, onde não 

existe uma continuidade ou relação puramente causal (Damião, 2015). Jung também se 

mostrava cuidadoso no sentido de que cada pessoa pudesse ter sua própria maneira de viver a 

experiência com o inconsciente e também para que a imaginação ativa não fosse banalizada e 

utilizada como panacéia ou de forma mecânica.  

É grande a tentação que sinto de fazer de tudo uma meta e um método que, 

deliberadamente, me exprimo em termos bem abstratos a fim de evitar preconceitos, 

isto é, a fim de impedir que o leitor tome o novo por isto ou aquilo, transformando-o 

numa receita a ser usada “mecanicamente”. Se tal acontecesse, dar-se-ia o caso já 

citado de que o “meio correto” pudesse cair nas mãos “do homem errado” (Jung, 

1929/2012, p. 23). 
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Mesmo com todo esse cuidado, e ciente dos efeitos que o procedimento lhe trazia, 

indicava-o a seus pacientes, principalmente por acreditar tratar-se de uma forma destes se 

tornarem ativos no processo analítico. Pretendia, assim, colocar o paciente em condições de 

ser capaz de entender o significado dos seus próprios símbolos, principalmente por dar ao 

inconsciente a devida atenção, dando-lhe um valor real. Percebeu que o tempo que se dedica a 

essa produção introduz na fantasia um momento de realidade, o que lhe confere um efeito 

maior e, consequentemente, lhe aumenta o efeito (Jung, 1929/2013, p. 62). 

A imaginação ativa é uma forma peculiar de trabalhar com as imagens psíquicas mas, 

segundo Von-Franz (1999, p. 167),  pode ser  confundida com outros processos de fantasia 

interior, como,  por exemplo, a imaginação passiva – “cinema interno” que podemos produzir 

em estados de relaxamento – ou diálogos interiores imaginários que produzimos 

involuntariamente. A diferença é que, nesses casos, não existe o envolvimento completo da 

pessoa, pois esta sabe se tratar de mera fantasia enquanto que, na imaginação ativa, existe a 

participação consciente da pessoa que a pratica e seria, assim, uma das formas de diálogo 

interior, uma espécie de pensar dramatizado (Shamdasani, 2009, p. 73). Outro equívoco 

comum é a pessoa achar que se algo saiu errado no meio dos eventos de fantasia, elas podem, 

por assim dizer, rebobinar o filme e passá-lo de forma diferente ou então, quando a pessoa 

que medita aparece nos eventos internos como uma personalidade fictícia e não como ela 

mesma (Von-Franz, 1999, p. 168). 

Embora Jung não tenha deixado nenhuma sistematização para realizar a imaginação 

ativa, deixou indicações de passos importantes para sua vivência ao longo de sua obra
13

. 

Outras boas referências são o estudo de colaboradores próximos, como Barbara Hannah e 

Marie Louise Von-Franz, que tiveram oportunidade de organizar o material sobre o assunto 

produzido por Jung e desenvolver importantes trabalhos sobre o tema.  

Assim sendo, o primeiro passo indicado consiste no esvaziamento da mente, na 

tentativa de interromper o fluxo de pensamento do ego, para em seguida deixar que as 

imagens interiores se manifestem e, por meio de sua observação, perceber os movimentos que 

apontam as mudanças que estejam ocorrendo no psiquismo. Deve-se, então, começar com 

                                                
13

 Pode-se dizer que Jung possuía uma forma peculiar e cuidadosa de desenvolver suas ideias. Por ter sido um 

dos pioneiros no trabalho com elementos psíquicos desconhecidos, Jung podia levar vários anos examinando as 

questões que surgiam até considerá-las suficientemente esclarecidas. Jung não se esquivava de ampliar e 

observar exaustivamente suas concepções e experiências até que fossem corroboradas por fatos da realidade 

(Jaffé, 1989). A forma como desenvolveu a imaginação ativa é um exemplo dessa característica de Jung, pois é 

mencionada em vários escritos ao longo de sua obra, sem, contudo, ser totalmente sistematizada.  
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uma imagem que surge espontaneamente ou situação em um sonho ou até mesmo um humor 

ou estado de espírito. 

 

Deve-se tomar, portanto, o estado afetivo inicial como ponto de partida do 

procedimento, a fim de que se possa fazer uso da energia que se acha no lugar 

errado. O indivíduo torna-se consciente do estado de ânimo em que se encontra, nele 

mergulhando sem reservas e registrando por escrito as fantasias e demais 

associações que lhe ocorrem. Deve permitir que a fantasia se expanda o mais 

livremente possível, mas não a tal ponto que fuja da órbita de seu objeto, isto é, do 

afeto, realizando, por assim dizer, uma interminável cadeia de associações cada vez 

mais ampla  (Jung, 1916/2012, p. 28). 
 
 

A imaginação ativa, considerada verdadeira, traz algumas dificuldades, principalmente 

nesse primeiro momento. Pode ser que as imagens não surjam de imediato e que a pessoa se 

sinta resistente e com um estado de ânimo que a faça duvidar da veracidade da experiência. A 

causa dessa dificuldade inicial pode se dever, principalmente, pelo receio e angústia gerados 

em nos deparar com verdades e compreensões que não gostaríamos de reconhecer em nós 

mesmos (Von-Franz, 1999, p.179). Essa dificuldade pode tornar-se ainda mais incômoda 

porque, em contraste com as numerosas técnicas existentes de imaginação passiva, a 

imaginação ativa é realizada a sós, sem a presença do terapeuta, ao qual somente cabe ajudar 

o indivíduo a interpretar se o procedimento foi legítimo ou não. Se surge um obstáculo, a 

pessoa que medita é livre para considerá-lo ou não como tal; é ela que resolve como deve 

reagir diante dele. Assim, cada passo se torna uma escolha individual única e responsável e, 

por esse motivo, também uma síntese única das tendências conscientes e inconscientes (Von 

Franz, 1999, p. 179).  

 Ao superar as resistências, as imagens passam a fluir naturalmente e precisam ser 

consideradas como realidade, evitando que o espírito crítico tente classificar ou desvalorizar a 

fantasia. O trabalho só será levado a efeito se a consciência conseguir abrir espaço para o 

“deixar-acontecer” ou wu-wei – princípio taoísta da ação na não-ação 
14

 (Jung, 1929/2012). 

 

O deixar-acontecer (Sich-lassen), na expressão de Mestre Eckhart, a ação da não 

ação foi para mim uma chave que abriu a porta para entrar no caminho: Devemos 

deixar as coisas acontecerem psiquicamente (grifo do autor). Eis uma arte que muita 

gente desconhece. É que muitas pessoas sempre parecem estar querendo ajudar 

                                                
14

 Segundo Jung (1929/2012), o espírito ocidental não possui uma tradução da palavra Tao, mas sugere estar 

relacionado à aproximação dos opostos, em busca da totalidade.  Se compreendermos o Tao como método ou 

caminho consciente, que deve unir o separado estaremos bem próximo do conteúdo psicológico do conceito. (...) 

Trata-se, também, sem dúvida, da questão da conscientização dos opostos, da “conversão” para uma 

reunificação com as leis inconscientes da vida. A meta dessa unificação é a obtenção da vida consciente, ou 

como dizem os chineses: a realização do Tao (Jung, 1929/2012, p. 28). 



39 

 

 

corrigindo e negando, sem permitir que o processo psíquico se cumpra calmamente 

(Jung, 1929/2012, p. 24). 

 

 

Embora seja preciso cuidar para que o espírito crítico não intervenha no trabalho, o 

ego desempenha um papel importante no procedimento. Segundo Jung (1916/2012), a etapa 

seguinte seria a aproximação ou confrontação entre o ego e o inconsciente, de onde pode 

resultar uma terceira posição – a função transcendente. Nesse momento, é estabelecido como 

que um diálogo, em que ambos os polos precisam estar em igualdade para apresentar seus 

pontos de vista, na tentativa de promover uma aproximação, ao mesmo tempo em que se 

busca estabelecer uma distinção clara entre ambos. A confrontação, portanto, não justifica 

apenas o ponto de vista do eu, mas confere igual autoridade ao inconsciente. A confrontação 

é conduzida a partir do eu, embora deixando que o inconsciente também fale – audiatur et 

altera pars (ouça-se também a outra parte) (Jung, 1916/2012). Portanto, é essencial que o 

ego esteja fortalecido, para que possa estar ativo no procedimento pois um ego frágil torna-se 

vulnerável diante de um inconsciente intensamente ativado.  

Dando continuidade, outro passo importante é tornar visível a imagem da fantasia, o 

que pode ser feito de várias formas, como escrita, desenhos, expressão corporal, dança etc. 

Aqui também se tem um produto que foi influenciado tanto pela consciência como pelo 

inconsciente, produto que corporifica o anseio de luz, por parte do inconsciente, e de 

substância por parte da consciência (Jung, 1916/2012, p. 29).  

Como na imaginação ativa o conteúdo é acessado em estado consciente, há uma 

tendência dos conteúdos serem expressos de forma a serem mais bem visualizados. Segundo 

Jung (1935a/2012), a visão da expressividade do inconsciente faz com que deixem de ser uma 

experiência desconectada do externo. Ao objetivar os conteúdos estes se tornarão mais 

compreensíveis e será possível trabalhar mais completamente com o material arquetípico. 

 

Pode-se expressar o distúrbio emocional, não intelectualmente, mas conferindo-lhe 

uma forma visível. Os pacientes que tenham talento para a pintura ou o desenho 

podem expressar seus afetos por meio de imagens. Importa menos uma descrição 

técnica ou esteticamente satisfatória, do que deixar campo livre à fantasia, e que tudo 

se faça do melhor modo possível (Jung, 1916/2012, p. 29). 

 

 

 

Jung (1916/2012) pontua que esse produto precisa ser considerado tanto pelo princípio 

da compreensão quanto pelo princípio da formulação criativa. Se levado em conta o primeiro, 

a interpretação ficará somente no nível intelectual, se levado em conta o segundo, será 
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considerado somente o valor estético sendo que, em se tratando desse processo, ambos 

precisam ser levados em consideração, pois um princípio se faz de regulador do outro. 

 

Ainda que ocasionalmente os meus pacientes produzam obras de grande beleza, 

boas para serem expostas em mostras de “arte” moderna, eu as considero totalmente 

desprovidas de valor artístico, quando medidas pelos padrões de arte verdadeira. É 

essencial até que não tenham valor, pois, do contrário, meus pacientes poderiam 

considerar-se artistas, e isso seria fugir totalmente à finalidade do exercício. Não é 

arte, e, aliás, nem deve sê-lo. É bem mais que isso; é algo bem diverso do que 

simplesmente arte; trata-se da eficácia da vida sobre o próprio paciente. Aquilo que 

do ponto de vista social não é valorizado, passa a ocupar aqui o primeiro plano, isto 

é, o sentido da vida individual, que faz com que o paciente se esforce por traduzir o 

indizível em formas visíveis. Desajeitadamente. Como uma criança (Jung, 

1931b/2012, p. 61).  

 

 

Jung (1931b/2012, p. 60) estimulava os pacientes a expressar seus conteúdos, mesmo 

que esses argumentassem não serem artistas, ao que pontuava: atualmente, a arte é totalmente 

livre, e que o que importa não é a perfeição do quadro, mas unicamente o esforço que se faz 

para pintá-lo. Mesmo que muitos a partir dessa experiência despertassem talentos artísticos, 

Jung considerava a importância do trabalho em expressar espontaneamente a linguagem do 

inconsciente. 

Ao aceitar o compromisso de se confrontar com o inconsciente e traduzir sua 

linguagem, o indivíduo, por meio da imaginação ativa, pode contribuir para seu processo de 

autonomia e assumir responsabilidade pelo seu desenvolvimento, apropriando-se do seu efeito 

libertador (Von-Franz, 1999). Porém, juntamente, também precisa adquirir uma 

responsabilidade ética para com o inconsciente, de levá-lo em consideração como realidade, 

não deixando que o intelecto coloque dúvidas como barreira.  

 
Mesmo aquele que adquire uma certa compreensão das imagens do inconsciente, 

acreditando porém que é suficiente ater-se a tal saber, torna-se vítima de um erro 

perigoso. Pois quem não sente a responsabilidade ética sobre seus comportamentos, 

sucumbirá ao princípio de poder. Disso poderão resultar efeitos destruidores não só 

para os outros, como também para a própria pessoa que sabe. As imagens do 

inconsciente impõem ao homem uma pesada obrigação. Sua incompreensão, assim 

como a falta de sentido da responsabilidade ética privam a existência de sua 

totalidade e conferem a muitas vidas individuais um cunho de penosa fragmentação 

(Jung, 1963, p. 171). 

 

 Por fim, cabe aplicar na vida cotidiana o que foi trazido à tona por meio da imaginação 

ativa. O confronto ético e moral só será levado a efeito se tiver repercussão na vida do 

indivíduo, se as mudanças ocorridas puderem ser colocadas também a serviço do coletivo. 

Essa consideração se contrapõe à idéia equivocada de que a psicologia junguiana tem como 

característica uma valorização do individualismo. Na verdade, tanto a imaginação ativa 
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quanto qualquer movimento alcançado na análise aponta para uma meta de desenvolvimento 

tanto pessoal quanto coletivo.  

 Embora a imaginação ativa, como vista até aqui, seja uma prática importante no 

processo de desenvolvimento do indivíduo, é preciso também considerar os perigos da sua 

aplicação. Apesar de ser uma espécie de jogo, precisa ser considerada com cuidados, pois se 

trata de uma obra científica de trabalho com o inconsciente, que pode liberar conteúdos 

internos para os quais o indivíduo pode não estar preparado e que pode resultar, inclusive, em 

um episódio psicótico (Hannah, 2000). Por ser um trabalho em que ocorre deliberadamente 

um enfraquecimento da consciência, não é aconselhada sua indicação para pessoas com 

quadro de esquizofrenia e com quadros patológicos mais graves, pois pode trazer a tona uma 

psicose latente (Jung, 1941/2012). As resistências que surgem precisam ser levadas em 

consideração, pois, 

a participação e o envolvimento voluntário na fantasia se apresenta a uma 

inteligência ingênua como algo arriscado, pois esse passo significa tanto como uma 

psicose antecipada (...) A razão pela qual o envolvimento parece muito com uma 

psicose é que o paciente está integrando o mesmo material de fantasia no qual cai 

vítima a pessoa insana, porque não consegue integrá-lo e é engolida por ele (Jung 

1955/2011, p. 355).  

 

 

Para Jung o inconsciente em si não é perigoso, os riscos podem surgir dependendo da 

forma como a consciência se relaciona com ele, o que, como já mencionado anteriormente, 

ressalta a importância de um ego bem constituído que possa se colocar em igualdade com o 

inconsciente. Segundo Von-Franz (1999), o envolvimento com a fantasia é um dos aspectos 

mais importantes e mais difíceis. Nesse momento, tanto a consciência pode interferir, 

desvalorizando a experiência, quanto pode ocorrer o perigo real que está ligado 

principalmente ao medo, ao temor do desconhecido, de perder o contato com a realidade e ser 

tragado pelos conteúdos inconscientes. 

 

O inconsciente em si não é traiçoeiro nem mal - é natureza, tanto bela quanto 

terrível. Quando o inconsciente se mostra hostil e mau, então isso depende da 

própria atitude, que se entrega levianamente ao mundo sedutor de suas imagens. 

Quando temos de nos ocupar com o inconsciente em geral, então deve ser apenas de 

maneira ativa. Sobretudo não se deve aceitar cegamente ou tomar ao pé da letra nada 

do que o inconsciente produz. Tudo deve ser submetido a uma avaliação precisa, 

pois em geral é altamente simbólico. Podemos rejeitar totalmente um conteúdo 

como tal, mas o importante é a compreensão de seu sentido simbólico para decidir 

sobre sua aceitação (Jung, 1906-1945/2018, p. 124).  
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Assim sendo, a atitude para com as imagens psíquicas dependerá da posição da 

consciência por isso é importante que a imaginação ativa seja realizada, pelo menos 

inicialmente, como parte de um acompanhamento terapêutico (Von Franz, 1999). Outro 

aspecto importante reconhecido por Jung é a necessidade de ter vínculos seguros e 

significativos. Para ele, foi fundamental poder contar com a segurança do trabalho e de sua 

família para não ser totalmente envolvido pela intensidade do inconsciente (Jung, 1963; 

Hannah, 2000). 

Cabe também ressaltar que, embora existam esses passos a serem seguidos, a forma 

com que a imaginação ativa deve ser feita é eminentemente pessoal, cabendo a cada um a 

descoberta do melhor meio para realizá-la. O desenvolvimento da imaginação ativa se deu 

também pela experiência clínica de Jung, que a indicava aos pacientes sempre que percebia 

sua necessidade, mas dando liberdade para que pudessem expressar. O papel do terapeuta 

estava em ajudar, mas não direcionar o trabalho.  

 

Observei muitos pacientes cujos sonhos indicavam rico material produzido pela 

fantasia estes pacientes também me davam a impressão de estarem literalmente 

cheios de fantasias, mas incapazes de dizer em que consistia a pressão interior. Por 

isso, eu aproveitava uma imagem onírica ou uma associação do paciente para lhe dar 

como tarefa elaborar ou desenvolver estas imagens, deixando a fantasia trabalhar 

livremente. De conformidade com o gosto ou os dotes pessoais, cada um poderia 

fazê-lo de forma dramática, dialética, visual, acústica, ou em forma de dança, de 

pintura, de desenho ou de modelagem. O resultado dessa técnica era toda uma série 

de produções artísticas complicadas cuja multiplicidade me deixou confuso durante 

anos, até que eu estivesse em condição de reconhecer que este método era a 

manifestação espontânea de um processo em si desconhecido, sustentado 

unicamente pela habilidade técnica do paciente, e ao qual, mais tarde, dei o nome de 

“processo de individuação” (Jung, 1946, p. 150). 

 

 

Convém pontuar que todo o material simbólico revelado, só será válido se puder ser 

relacionado a paralelos históricos convincentes. Para encontrar esses paralelos, Jung 

(1935a/2011) diz ser preciso conhecer o significado pessoal dos símbolos, se seu paralelo 

mitológico pertence àquela mesma circunstância e se possui o mesmo significado funcional. 

Clarke (1993, p. 75) comenta que Jung considerava a psique como essencialmente histórica 

no sentido de que seu desenvolvimento só pode ser compreendido no contexto de um passado 

pessoal e coletivo. 

Essa ideia condiz com o método sintético e construtivo, que é a base do trabalho com 

imaginação ativa. Segundo Jung (1935b/2012), o sentido do símbolo só pode ser apreendido 

considerando seu caráter multifacetado e permite a interpretação em dois níveis: o nível do 

sujeito, em que se busca o sentido na vivência e história pessoal do indivíduo e o nível do 
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objeto, relacionado ao contexto histórico e coletivo. Sendo assim, o autor considerou que a 

melhor forma de trabalhar com as imagens seria por meio de um método dialético, em que, 

embora proporcionasse uma relação psíquica mútua, o paciente tinha a oportunidade de deixar 

vir seus conteúdos, sem limitações impostas pelos pressupostos do terapeuta. 

Esses conteúdos eram trabalhados por meio de associações, em um processo 

denominado por Jung de amplificação, a base do método sintético e construtivo, relacionado 

ao método de circumambulação da alquimia, que consiste em buscar o estabelecimento de um 

paralelo que permite reflexões e comparações significativas de sentido (Ferreira, 2018, p. 52). 

A amplificação consiste em buscar paralelos e analogias em torno do símbolo, sem esgotar 

seu sentido e, portanto, mantendo-o vivo. No trabalho com imaginação ativa observamos um 

tipo de meditação que significa recorrer à mesma imagem várias vezes, extraindo dela o 

máximo de sentido, até que venha o insight, o que coloca o método sintético construtivo como 

o mais adequado a esse procedimento. 

Segundo Samuels (2003), a amplificação constitui o fundamento de método sintético 

ou construtivo, elaborado por Jung, o qual, 

 

baseia-se em apreciar o símbolo, isto é, a imagem onírica ou a fantasia, não mais 

semioticamente, como sinal, por assim dizer, mas simbolicamente, no verdadeiro 

sentido, entendendo-se o símbolo como um termo que melhor traduz um fato 

complexo e ainda não claramente apreendido pela consciência (Jung, 1916/2012). 

 

 

Outro aspecto do método construtivo é a interpretação prospectiva, em que o material 

produzido pelo inconsciente não mais é visto somente como relacionado a reminiscências, 

mas como uma indicação de um objetivo, uma finalidade. Assim sendo, esse método aponta 

para o sentido do conteúdo e a direção a uma atitude correta e coerente de agir (Ferreira, 

2018) e tem sua importância também por tornar possível despertar as potencialidades que se 

encontram latentes no indivíduo, tornando-as conscientes (Jung, 1916/2012). 

 

 

2.2.1 Estudos de Jung sobre práticas meditativas 

 
 

 Jung dedicou sua vida à pesquisa e, desde sua juventude, demonstrou interesse pelo 

estudo de temas variados como religião, mitologia, filosofia etc. Hillmam e Shandansani 

(2015) comentam que, antes de passar por todo o processo psíquico após o rompimento com 

Freud, Jung já havia adquirido um vasto conhecimento sobre a história humana, mitologia 
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comparada e história das religiões e o contato com o pensamento de teólogos tradicionais e 

escritores gnósticos exerceram influência sobre sua escrita. Também desenvolveu estudos 

sobre o Livro Tibetano dos Mortos, o Livro Egípcio dos Mortos, os Exercícios Espirituais de 

Inácio de Loyola, Kundalini Yoga e cópias dos livros alquímicos, como experimentos 

paralelos, nos anos 1930 (Hillman & Shamdasani, 2015). Por meio dessas leituras, Jung 

adquiriu importante conhecimento, dentre outros, sobre as formas com que diferentes culturas 

se valiam do trabalho com imagens psíquicas. Esse conhecimento demonstrou que o diálogo 

criado com as imagens inconscientes eram procedimentos já existentes e que seu uso servia 

tanto para busca de equilíbrio quanto para se estabelecer contato com o sagrado, como já 

havia experimentado por meio da imaginação ativa. 

Achtemberg (1996), por exemplo, salienta que imagens eram usadas como método de 

cura no xamanismo, cujo trabalho se dava no reino da imaginação com intuito de promover a 

saúde da comunidade, sendo encontrados em vários registros históricos. Conti (2016) relata 

que escritos sobre esse trabalho são encontrados também na cultura oriental, entre indígenas 

norte-americanos, dentre outros. O sentido para o uso seria auxiliar no equilíbrio entre corpo e 

mente, possibilitar o diálogo entre mundo interno e externo, sendo a introspecção profunda, o 

contato íntimo com o mundo interno, carregado das influências arquetípicas daquela cultura, 

para tocar informações que residem no inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo (Conti, 

2016, p. 29).  

Essa introspecção e diálogo interno são características da imaginação ativa,  em que se 

concentra a atenção nos conteúdos do inconsciente, meditando sobre eles. Convém esclarecer 

que a meditação, na concepção de Jung, diz respeito a essa atenção concentrada, que atua 

como se aquecesse ou animasse o inconsciente e deste modo derrubasse as barreiras que o 

separam da consciência (Jung, 1955/2012).  

Jung faz uma aproximação da meditação com a meditatio da alquimia, que era usada 

para designar o diálogo interior com alguém invisível. Esse “diálogo interior” é familiar ao 

psicólogo – por constituir uma parte essencial da técnica do diálogo com o inconsciente. (...) 

deve ser entendido como um diálogo criativo mediante o qual as coisas passam de um estado 

potencialmente inconsciente para um estado manifesto (Jung, 1936b/2012, p 293-294). Para 

os alquimistas era fundamental a concentração na obra e a meditação sobre ela e Jung 

considerou também ser essa a forma mais adequada de  lidar com as imagens. Somente por 

meio dessa atenção concentrada sobre o inconsciente é possível alcançar a “iluminação”, ou 

tomada de consciência, que pode resultar em renovação da personalidade. A meditação, nesse 

caso, se traduz pelo esforço e dedicação à imagem, ao diálogo constante em busca do insight. 
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A integração do inconsciente provavelmente se cumpre de modo espontâneo só em casos 

raros. Em regra, é preciso um esforço especial para tornar acessível ao entendimento os 

conteúdos produzidos espontaneamente pelo inconsciente (Jung, 1954/2012, p. 371).  

 Nesse sentido, a meditação possibilita também o diálogo e o contato com aspectos 

sombrios da personalidade, desejos, motivações, fantasias e ressentimentos que nos causam 

incômodos e, por isso, tentamos evitar a todo custo. Não obstante nossas tentativas de nos 

afastar, esses conteúdos muitas vezes clamam por essa atenção. Jung reconhece, por isso, que 

dificilmente as pessoas se dispõem a essa meditação sobre os símbolos que aparecem nos 

sonhos e, na cultura ocidental essa prática pode, inclusive, ser vista como ociosidade e sem 

finalidade prática. Acredita-se exclusivamente na ação, e não se pergunta pelo sujeito da 

ação. Este último apenas será julgado após certos êxitos avaliados coletivamente 

(1955/2012, p. 314). 

Por ser o autoconhecimento um trabalho exigente sobre si próprio, muitos se esquivam 

ou preferem fazê-lo por meio de outros recursos. Jung percebeu que muitos preferiam realizar 

a “arte da meditação” em círculos filosóficos ou religiosos, aonde 

 

Se medita sobre alguma coisa, a saber, sobre um tema escolhido conscientemente 

pelo meditador de maneira subjetiva (grifo do autor) ou proposto a ele por um 

mestre, como, por exemplo, nos exercícios inacianos ou em certos exercícios 

teosóficos influenciados na Índia. O valor desses métodos está apenas em aumentar 

a concentração e fortalecer a consciência, mas eles não têm importância quanto à 

síntese da personalidade (Jung, 1955/2011, p. 313). 

 

 

Essa temática, incluindo os exercícios mencionado, foram alvo de grande interesse por 

parte de Jung. Em 1932, o autor iniciou os estudos comparativos de técnicas meditativas, 

focando nos exercícios espirituais de Inácio de Loyola e no Yoga-sutra de Patanjali e 

Kundalini Yoga e, em 1939, dirigiu um seminário com várias palestras sobre essa temática na 

Escola de Tecnologia de Zurique. Neste trabalho foi feita uma comparação entre sua 

concepção de inconsciente e as formas orientais de ioga, os exercícios de santo Inácio de 

Loyola e as praticas de meditação dos alquimistas.  

Os Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola
15

 são os paralelos mais próximos da 

imaginação ativa no Ocidente (Jung, 1936b/2012). Jung observa que, no momento em que o 

                                                
15

 Inácio de Loyola (1491-1556) foi um padre católico espanhol que, antes de se dedicar à vida religiosa, serviu 

ao exército espanhol. Sua conversão ao apostolado se deu após ser ferido em guerra e, partir daí, abandonou sua 

condição abastada e passou a viver como peregrino dedicado à oração, penitências e mortificações. Em 1522, 

recolheu-se em uma gruta, iniciando um período de isolamento e meditação. Desde que se converteu, Loyola 

tinha por hábito anotar suas experiências. Nesse período de recolhimento, iniciou um novo diário que, 
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Protestantismo ganhou espaço, posicionando-se como uma renovação do Cristianismo, as 

ações sagradas que conectavam o indivíduo a Deus e amenizavam os conflitos morais foram 

eliminadas, criando uma lacuna. Essa ruptura com o mundo metafísico fez com que a 

projeção do conflito luz/trevas fosse recolhida para o mundo interno e os exercícios católicos 

inacianos, embora limitados, se apresentassem como um meio que pudesse esclarecer à alma a 

natureza desse conflito (Jung, 1943/2012). Nesse caso, por meio dos exercícios espirituais 

buscava-se o equilíbrio eliminando os impulsos, que colocariam a salvação da alma em risco, 

e também a entrega total ao bem supremo. O praticante também era levado a participar 

ativamente do processo por meio da imaginação
16

, porém o diálogo, ou coloquium, que se 

estabelecia era unilateral, onde só a pessoa que medita fala. Enquanto na imaginação ativa 

consciente e inconsciente são colocados em igualdade, a voz interior, nos exercícios inacianos 

é omitida, considerada sem importância (Jung, 1941/2012).  

Enquanto a cultura cristã privilegiaria o desenvolvimento moral, com a eliminação das 

propensões que o ser humano tem para o mal, a cultura oriental não almejaria alcançar a 

perfeição moral, mas sim o estado de nirdvandva, de desprendimento da natureza, seja ela boa 

ou má. Também é feito um trabalho de meditação para alcançar esse estado, em que o ponto 

de partida é a concentração em um objeto, que pode ser físico, uma parte do corpo, um 

pensamento ou o próprio Deus. Com essa prática espera-se eliminar as distrações e 

automatismos mentais que interferem e modificam a consciência (Eliade, 1996). As práticas 

meditativas do Yoga se utilizam das imagens como intuito de alcançar o equilíbrio interior 

por meio da dissolução dos conflitos inerentes à natureza humana, desloca-se o centro da 

gravidade do ego para o si-mesmo, do homem para Deus; o que quer dizer que o eu 

desaparece no si-mesmo, e o homem em Deus (Jung, 1936c, p. 124). O indivíduo alcança, 

assim, a unificação da personalidade, onde não existem mais tensões entre opostos na esfera 

do inconsciente, ficando, portanto, além do bem e do mal.  

Todo esse trabalho e estudo sobre práticas meditativas fez com que fossem criados 

vários paralelos e verificadas outras tantas divergências com a imaginação ativa. Segundo 

Hillman e Shamdasani (2015, p. 80), o critério essencial que possibilitou essas ligações e 

                                                                                                                                                   
posteriormente, serviram de inspiração para a escrita dos seus Exercícios Espirituais. Também ficou conhecido 

por fundar e propagar a Companhia de Jesus, responsável por difundir os princípios da Igreja católica em vários 

cantos do mundo.  
16

 No exercício número cinco, o praticante é direcionado a meditar sobre o inferno, vivenciando a experiência de 

forma sensorial, por meio dos cinco sentidos: visualizar as chamas do inferno e os corpos em chamas, ouvir os 

sons dos gemidos e choros, sentir o cheiro da fumaça, do enxofre, sentir o gosto das coisas amargas, como 

lágrimas, tristeza e sentir pelo tato o calor do fogo que queima os condenados (Loyola, 2004). Nessa passagem, 

percebe-se uma semelhança com a imaginação ativa no sentido de estar realmente vivenciando e participando da 

imagem de fantasia. 
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comparações foi a percepção de Jung de que essas práticas baseavam-se todas em diferentes 

formas de imaginação ativa – e que todas elas tinham como meta a transformação da 

personalidade. Jung (1944/2012) percebeu que tanto os exercícios espirituais e as práticas de 

yoga tinham um objetivo em comum: buscavam uma forma de produzir mudanças na 

personalidade e ambas se utilizavam da produção de imagens. 

 Porém, verificou-se também que entre essas práticas e a imaginação ativa existiam 

profundas diferenças. Na prática do yoga, por exemplo, existe a figura do guru, que assume 

uma posição de comando, além da existência de manuais práticos com instruções a serem 

seguidas. Nos exercícios inacianos, também existem instruções a serem seguidas, no sentido 

de levar os praticantes a vivenciar profundamente as experiências e, assim, aproximar-se do 

Cristo. 

 
Em comparação com esses processos, a imaginação ativa junguiana é bem menos 

programática. Não existe nenhuma meta que obrigatoriamente tenha que ser atingido 

(nenhum “treinamento de individuação”), nenhum modelo, imagem ou texto a ser 

usado como guia do caminho, nenhuma postura ou controle da respiração são 

recomendados (e o paciente também não se deita no sofá nem o analista participa 

das fantasias) ( Von Franz, 1999  p.179). 

 

 

Para Jung (1944/2012), ambas as práticas meditativas, apesar das diferenças entre si, 

possuíam como objetivo comum uma eliminação dos impulsos naturais e dos conflitos 

causados por esses, mas ao levar adiante essa concepção seriam responsáveis por criar uma 

atitude unilateral em relação aos processos psíquicos. Para o autor, o equilíbrio psíquico 

somente é alcançado quando se consegue estabelecer um diálogo entre os opostos que geram 

esses conflitos, quando a personalidade pode amadurecer e o indivíduo se realizar enquanto 

totalidade. Isso colocaria a imaginação ativa como mais adequada para se corrigir a 

unilateralidade que provoca o desequilíbrio do psiquismo. Por outro lado, considera-os 

importantes do ponto de vista psicoterapêutico nos casos limítrofes em que existe a 

possibilidade de uma invasão pelo inconsciente ou da irrupção de um episódio psicótico e que 

a imaginação ativa não seria adequada (Jung, 1955/2011). 

Das práticas antigas, a que mais se aproxima da imaginação ativa é a alquimia. A 

confrontação com o inconsciente significa a meditação para o alquimista. Fala-se de 

meditação quando alguém mantém diálogo interior com algum outro que seja invisível, por 

exemplo, com Deus, que ele invoca, ou consigo mesmo ou com seu próprio anjo bom (Jung, 

1955/2011, p. 312). Esse contato também pode se dar por meio do corpo, a unio mentalis, que 

revela o contato com a sombra.  
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Também sabemos que muitos alquimistas usaram uma imaginatio vera et non 

phantastica em seu trabalho, que era uma forma de imaginação ativa (Jung, 1936b/2012).  Ao 

manejar as substâncias e acompanhar suas transformações, os alquimistas projetavam 

livremente seus próprios conteúdos psíquicos, à semelhança do processo da imaginação ativa, 

que trata dos símbolos trazidos pelo inconsciente espontaneamente, dando-lhes atenção e 

tentando perscrutar seus significados. 

 

É essa absoluta liberdade que diferencia a forma junguiana de imaginação ativa de 

quase todas as outras formas de meditação e o que a torna mais parecida com a 

imaginatio vera dos alquimistas. Estes últimos faziam experiências com a natureza 

completamente desconhecida (para eles) da realidade material e seu aspecto 

psíquico. Eles também não tinham  nenhum programa e procuravam no escuro o que 

nada mais era do que sua própria experiência. Nao tinham opiniões, ou apenas 

algumas ideias vagas e intuitivas a respeito da coisa em si, nem diretrizes éticas de 

comportamento adotadas externamente. Buscavam a “realidade divina” no aqui 

agora da existencia material; em sua maioria, eles nada sabiam além disso. É  por 

isso que o caminho deles e sua experiência dos símbolos se parecem com os de 

muitos homens e mulheres de hoje. (Von Franz, 1999, p. 180). 

 

 

2.3 O Livro Vermelho  

 

 

Um dos eventos mais importantes para a psicologia analítica foi a publicação do Livro 

Vermelho ou Liber Novus, em 2009. As experiências pessoais de Jung com as imagens, 

registradas entre os anos de 1913 até 1930, estão representadas nessa obra que se tornou, por 

isso, um importante documento para se compreender o seu legado. Embora tenha se ocupado 

dele em boa parte de sua vida, Jung sempre foi muito discreto quando a sua divulgação, 

constando que poucas pessoas tiveram acesso ao Livro Vermelho com sua autorização.  

No contexto em que Jung desenvolveu seu trabalho de autoexperimentação, o Livro 

Vermelho ou Liber Novus, no inicio do século XX, tornava-se corrente o uso de experimentos 

que conjugavam literatura, psicologia e artes visuais para expressar conteúdos subjetivos, com 

fantasias, sonhos ou visões. Nesse momento, não havia ainda limites que separavam esses 

campos e era possível encontrar trabalhos de artistas que cediam ideias a psicólogos e vice-

versa. Segundo Shamdasani (2015), poucas pessoas sabiam da existência do Livro Vermelho 

até o ano de 1962 e sua publicação aconteceu somente em 2009. O autor considera esse o 

livro central na obra de Jung, um dos pioneiros no trabalho sistemático com o inconsciente, 

pois se trata de documentação primária onde se tem acesso ao conteúdo vivenciado por ele e 

que embasou o restante de sua obra. Por se tratar de um autoexperimento, a publicação do 
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Livro Vermelho propicia uma abertura ao estudo dos primórdios da construção de uma forma 

de lidar com as imagens e que se tornou um procedimento típico da psicologia junguiana: o 

método da imaginação ativa. Conforme comenta Boechat (2014, p. 26), todo o Liber Novus é 

um desdobrar constante de uma riquíssima imaginação ativa, uma polifonia de vozes 

interiores, um diálogo criativo com as imagens internas autônomas e uma integração gradual 

à consciência das potencialidades do inconsciente criativo. 

O Livro Vermelho se trata, todo ele, de uma experiência com autoanálise, onde Jung 

era simultaneamente paciente e terapeuta (Boechat, 2014). Para tentar compreender o que se 

passava em seu psiquismo, ocupou-se em vivenciar e registrar a experiência minuciosamente, 

mantendo sempre uma atitude crítica e de modo a não se deixar dominar pelos impulsos do 

inconsciente que geravam aquelas imagens. Segundo Jung (1928b/2012), o confronto, ou vir a 

termos, com o inconsciente exige uma atitude ativa por parte do indivíduo, uma vez que a 

vivência e a compreensão do processo são fundamentais a fim de que a pessoa possa atribuir 

um sentido à experiência. 

 

Isso é o oposto de abandonar-se a um capricho, atitude tão característica na neurose; 

não se trata aqui de uma fraqueza, como quando o indivíduo se abandona sem freio a 

um estado de ânimo. Pelo contrário, este é um trabalho difícil, que consiste em 

conservar toda a objetividade, apesar do domínio do capricho, fazendo deste último 

seu objeto, e deste modo impedindo-o de converter-se em sujeito dominante. O 

indivíduo deve dar a palavra a seu próprio estado de ânimo; seu capricho dir-lhe-á 

que aspecto tem e através de que analogia fantástica pode exprimir-se (Jung, 

1928b/2012, p. 107). 
 

As imagens carregam consigo um peso de responsabilidade, pois não basta deixar que 

venham à tona, é preciso, paralelo ao seu processo de elaboração, que seja feita a sua 

integração no cotidiano. Quando ele (Jung) estava afastado do livro, ele tentava realizar o 

livro em sua vida (Hillman & Shamdasani, 2015, p. 25).  

Minhas buscas científicas foram o meio e a única possibilidade de arrancar-me a 

esse caos de imagens; de outro modo esse material se agarraria a mim como ferrões 

o me enlaçaria como plantas palustres. Procurei transformar cuidadosamente cada 

imagem, cada conteúdo, compreendendo-os, racionalmente na medida do possível e, 

principalmente, procurei realizá-los na vida (Jung, 1963, p. 171). 

 

Hillman e Shamdasani (2015) comentam que, ao acolher as imagens que fluíam do seu 

inconsciente, Jung se envolveu em um fluxo imaginário onde ele não tirava as imagens dos 

sonhos e, sim, permitia que surgissem. Os diálogos que estabelecia com as imagens levaram-

no a considerar que não se tratavam de algo relacionado somente à sua história pessoal, mas 

que havia uma mensagem e importância coletivas no que surgia. 
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Ao decidir, conscientemente, acolher o fluxo de imagens que surgiam, Jung precisou 

criar uma forma de diálogo que trouxesse algum tipo de compreensão sobre elas. 

Inicialmente, segundo Hillman & Shamdasani (2015), a forma como Jung desenvolve a 

imaginação ativa se dá por meio da fidelidade ao evento, descrição precisa da experiência. 

Havia um cuidado no registro, datas, precisão, sem a preocupação de tornar esses dados um 

produto de ficção. No Livro Vermelho o autor buscou também trabalhar as imagens sem a 

intenção de interpretá-las por meio de conceitos. Ele se engaja em uma elaboração lírica, uma 

forma de deixar que as imagens falem, se manifestem em formas dramáticas, estéticas, 

poéticas, artísticas ou qualquer outra forma. Assim, o Livro Vermelho é um exemplo de 

imaginação ativa, onde não se encontram elaborações conceituais. A linguagem conceitual foi 

sendo desenvolvida posteriormente, nos livros teóricos, nas obras completas no sentido de 

tornar inteligível, especialmente para o campo médico, o valor daquela experiência (Hillman 

& Shamdasani, 2015).  Shamdasani (2005) considera que, além do Livro Vermelho, outra 

forma que Jung usou para expressar os conteúdos do inconsciente foi a construção da Torre de 

Bollingen (ilustração 02), onde é possível encontrar várias imagens, símbolos e a própria 

arquitetura que sugerem ter sido feitas de forma significativa pelo seu construtor. 

 

 

 

 

Ilustração 01: Liber Novus. Fonte: Internet. https://www.youtube.com/watch?v=p7OJhmzmm5Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p7OJhmzmm5Y
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Ilustração 02: Torre de Bolligen. Fonte Internet 

https://br.pinterest.com/pin/326511041707384086/?lp=true 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 03: Jung na Torre de Bollingen. Fonte Internet 

http://idealiapolaris.blogspot.com/2013/01/na-torre-de-jung.html 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/326511041707384086/?lp=true
http://idealiapolaris.blogspot.com/2013/01/na-torre-de-jung.html
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Ilustração 04: Jung esculpindo em pedra. Fonte Internet https://www.blissnow.com.br/2016/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blissnow.com.br/2016/
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3- Desdobramentos do método da imaginação ativa 

 

3.1 Resultados e discussão 

 

O presente estudo foi realizado no período de abril de 2019 a fevereiro de 2020 sendo 

feito, inicialmente, um levantamento de textos de autoria de Jung, dentro das Obras 

Completas, nos quais o autor faz menção à imaginação ativa, com o auxilio do volume Índices 

Gerais. O tema se encontra de forma esparsa na obra de Jung e o termo “imaginação ativa” só 

foi mencionado em 1935. Até então, Jung se referiu à imaginação ativa por nomes diversos 

como função transcendente, exercício, procedimento, visões, método dialético, técnica de 

introversão, introspecção, descida etc. (Chodorow, 1997), que também foram considerados 

nessa busca. 

Foram incluídos na pesquisa escritos que não constam nas obras completas: o Livro 

Vermelho, Memórias, Sonhos e Reflexões e Cartas. Por fim, foram selecionados 26 escritos, 

sendo 05 livros, 07 textos, 12 cartas, 02 seminários ainda não publicados, dispostos em ordem 

cronológica, no quadro a seguir. 

 

 

Jung, C. G. (2014) O Livro Vermelho: Liber Novus. Petrópolis: Vozes. 

 

Onde estão registrados em forma de escrita e pinturas as experiências de Jung com suas 

imagens psíquicas. Segundo Hillman e Shamdasani (2015), essa obra é toda ela uma 

experiência com imaginação ativa. 

 

 

Jung, C. G. (1916/2012).  A função transcendente. In: Jung, C. G. Obras completas Vol 

8/1: A natureza da psique. Petrópolis: Vozes. 

 

Neste ensaio, Jung descreve pela primeira vez a forma como vinha trabalhando com suas 

imagens interiores, mas ainda sem nomeá-la como imaginação ativa. Segundo Damião 

(2003), nesse texto se encontram sementes das ideias que fundamentariam sua obra, além 

da noção relacional entre homem e símbolo. 

 

 

 

Jung, C. G. (1928b/2011). Obras completas Vol. 7/2: O eu e o inconsciente. Petrópolis: 

Vozes.  

No capítulo Técnica de diferenciação entre o ego e as figuras do inconsciente, Jung 

discorre sobre a importância da conscientização das fantasias, como elemento 

fundamental para a ampliação da consciência e diferenciação entre indivíduo e 

coletividade. 
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Jung. C. G. (1929/2012). Comentário a “O Segredo da Flor de Ouro”. In Jung. C. G. 

(1929/2012).  Obras completas Vol. 13: Estudos Alquímicos. Petrópolis: Vozes. 

Marcou o momento em que Jung parou de escrever o Livro Vermelho e passou a se 

dedicar ao estudo de práticas meditativas que se assemelhavam ao trabalho que vinha 

realizando de forma intuitiva. Passou a se interessar pela alquimia e sua relação com os 

processos inconscientes.  

 

 

 

Jung. C. G. (1930-1934/1976). The Vision Seminars. New York: Spring Publication. 

 

Obra em dois volumes, ainda sem tradução para o português, em que Jung discorre sobre 

o processo da função transcendente a partir dos sonhos, visões e produções de Christiana 

Morgan, que esteve em tratamento psicoterápico por quatro anos. É uma importante 

demonstração de como Jung desenvolvia o método sintético construtivo.  

 

 

 

Jung, C. G. (1931b/2012). Os objetivos da psicoterapia. In: Jung, C. G. Obras completas 

Vol. 16/1: A prática da psicoterapia. Petrópolis: Vozes. 

 

Ressalta a importância de se trabalhar as imagens dos sonhos, como forma de acessar o 

inconsciente, por meio da imaginação ativa, sendo de grande importância para o trabalho 

clínico. 

 

 

 

Jung, C. G. (1906-1945/ 2018). Cartas vol. 1, Petrópolis: Vozes. p. 99-100. 

 

Carta ao conde Hermann Keyserling, em que Jung recomenda que ele entre em contato 

com conteúdos inconscientes ativados. Recomenda que se dirija ao inconsciente e ouça o 

que ele tem a dizer, prestando atenção nas imagens ou palavras que surgirem, que 

deveriam ser desenhadas, mesmo que não possuísse aptidões artísticas. Indica que deveria 

meditar sobre isso e a cada dia desenvolver o insatisfatório. O importante é deixar o 

comando ao inconsciente (p. 100). 

 

 

 

Jung, C. G. (1906-1945/ 2018). Cartas vol. 1, Petrópolis: Vozes. p. 123. 

 

Recomenda à destinatária que precisa fortalecer seu lado consciente, antes de entrar em 

contato com os conteúdos inconscientes. Pontua sobre os riscos de sedução do 

inconsciente e que só se deve entrar em contato com ele de maneira ativa. Aponta o 

caminho criativo como a melhor forma de lidar com o inconsciente e sugere que tente 

pensar em uma fantasia, elaborando-a com as forças que dispuser. 

 

 

Jung, C. G. (1934b/2012). Estudo empírico do processo de individuação. In: Jung, C. G. 

Obras completas Vol. 9/1: Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes. 
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Primeira publicação de um caso em que é estudado o processo de individuação por meio 

de uma série de pinturas. Nesse trabalho, Jung considera ter preenchido uma lacuna sobre 

seu método de trabalho, pois havia escrito muito pouco a respeito da imaginação ativa. 

 

 

 

Jung, C. G. (1935a/2011). Fundamentos da psicologia analítica. In: Jung, C. G. Obras 

completas Vol. 18/1: Vida simbólica. Petrópolis: Vozes. 

 

Embora indicasse essa forma de trabalhar com imagens desde 1916, somente na Quinta 

Conferência proferida em Tavistock surge pela primeira vez a denominação “imaginação 

ativa”. 

 

 

Jung, C. G. (1906-1945/ 2018). Cartas. Vol. 1. Petrópolis: Vozes. p. 204. 

 

Resposta ao pastor Fritz Pfäfflin que se encontrava em dúvida quando à sua vocação 

religiosa. Jung lhe diz a respeito da linguagem simbólica do inconsciente, que não deve 

ser traduzida de forma dogmática, mas vivenciados como se apresentam. Para tanto há 

necessidade de uma atitude de entrega, observando e anotando cuidadosamente tudo o 

que se experimenta (...). Se surgirem imagens vivas, semelhantes a visões, então 

deveríamos desenhá-las ou pintá-las – se isso for possível – não importando se temos ou 

não aptidões artísticas (p. 205). 

 

 

Jung, C. G. (1936b/2012). Obras completas Vol. 12: Psicologia e alquimia. Petrópolis: 

Vozes. 

 

Jung faz conexões entre a imaginação ativa e o processo realizado pelos alquimistas, a 

imaginatio vera et non phantastica. Nessa obra, Jung analisa os sonhos, traçando 

paralelos alquímicos, do físico Pauli. 

 

 

Jung, C. G. (1938-1940) Modern psychology: notes on Lectures given at the 

Eidgenössische Technische Hochschule. Zurique. 

 

Nesses 2 seminários, ainda não publicados, Jung faz uma investigação detalhada sobre os 

Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola e sobre as práticas de meditação oriental do 

yoga. Ambas possuem similaridades com a imaginação ativa, porém, conhecendo melhor 

a dinâmica dessas práticas, é possível perceber em quais pontos a imaginação ativa se 

diferencia, tornando-se um procedimento peculiar e original. 

 

 

Jung, C. G. (1906-1945/ 2018). Cartas. Vol. 1. Petrópolis: Vozes. p. 290. 

 

Jung comenta que os elementos dos sonhos relatados pelo destinatário Erich Neumann 

são legendários e precisam ser aperfeiçoados e elaborados por meio da imaginação ativa. 

O sonho precisaria ser ainda mais dramatizado para revelar seus segredos. 
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Jung, C. G. (1941/2012). Aspectos psicológicos da Core. In: Jung, C. G. Obras completas 

Vol. 9/1: Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes. 

 

Faz uma revisão da definição e da aplicação da imaginação ativa  

 

 

 

Jung, C. G. (1946-1955/2018) Cartas. Vol. 2. Petrópolis: Vozes. p. 20. 

 

Jung faz uma comparação entre as técnicas meditativas cristãs e a “técnica da psicoterapia 

moderna” (referência à imaginação ativa). Nas primeiras, a meditação é apresentada à 

pessoa pelo lado de fora. Na segunda, os sonhos são submetidos a uma observação 

meditativa com a finalidade de restaurar a conexão quebrada entre a consciência e o 

inconsciente, ou para integrar os conteúdos do inconsciente na consciência. Neste caso, 

naturalmente, não é prescrito nenhum objeto externo à meditação consciente, mas ele é 

dado oportunamente pelo inconsciente (p. 20). 

 

 

Jung, C. G. (1946-1955/2018) Cartas. Vol. 2. Petrópolis: Vozes.  p. 64.   

 

Jung adverte o destinatário Mr. O que ele precisa, por si só, elaborar seus conteúdos e 

indica a imaginação ativa como o melhor meio de fazer isso. Diz que está disposto a 

ajudá-lo, mas que o material só será válido caso se disponha a compreendê-lo pelo seu 

próprio esforço. O senhor nunca se perguntou quem é o meu analista? E, quando chega o 

final, devemos ser capazes de enfrentar sozinhos, face a face, o inconsciente, para o 

melhor ou para o pior (p. 65).  

 

 

Jung, C. G. (1946-1955/2018) Cartas. Vol. 2. Petrópolis: Vozes. p. 64.   

 

Jung comenta que a imaginação ativa é a segunda parte imprescindível da análise levada a 

fundo. Indica que o destinatário Mr. O leia seu escrito O eu e o inconsciente e admite que 

escreveu pouco sobre o assunto, por ser um tema difícil de desenvolver para um público 

somente intelectual. Explica que se deve pegar uma imagem e se concentrar nela, 

observando as mudanças que ocorrerem espontaneamente, anotando tudo e interagindo 

com a imagem. 

 

 

Jung, C. G. (1946-1955/2018) Cartas. Vol. 2. Petrópolis: Vozes. p. 64-67.  

 

Jung orienta Mr. O que dialogue com a figura feminina que aparece em sua visão. Orienta 

que a questione, que a trate como algo real, que ouça o que ela diz em vez de somente dar 

curso à fantasia. É um bom método para tratar a anima como paciente, cujo segredo o 

senhor quisesse descobrir (p. 67). 

 

 

Jung, C. G. (1946-1955/2018) Cartas. Vol. 2. Petrópolis: Vozes. p. 108.   

 

Jung diz ao destinatário, dr. Birnie, que estava tratando uma paciente vítima de abuso 
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sexual por parte do pai, que deveria deixar que ela reproduzisse as fantasias inconscientes 

com o ocorrido por meio da imaginação ativa. 

 

 

Jung, C. G. (1946-1955/2018) Cartas. Vol. 2. Petrópolis: Vozes. p. 390.   

 

Nessa carta, Jung faz uma análise crítica sobre o uso da mescalina. Considera que a 

imaginação ativa alcança resultados semelhantes ao uso da mescalina, porém as coisas 

acontecem no devido tempo e espaço, por meio da amplificação e de um trabalho longo, 

assíduo e penoso. Em comparação, o uso da mescalina seria um atalho, podendo alterar a 

percepção, trazer à tona conteúdos com os quais a pessoa ainda não estaria preparada para 

lidar, correndo o risco de despertar uma psicose latente. 

 

 

Jung, C. G. (1956-1961/2018) Cartas. Vol. 3. Petrópolis: Vozes. p. 178-179.   

 

Jung diz ao dr. C. R. Birnie que não se pode esclarecer as situações com conceitos, mas 

com a experiência interior correspondente (p. 108). Explica sobre a individuação, 

dizendo que um conceito pode ser muito limitado ou ampliado, criando obscuridades, que 

não existem realmente. A experiência pode trazer clareza e a imaginação ativa pode 

tornar-se necessária em algum momento do processo analítico. Explica ser incorreto o que 

A. disse sobre a imaginação ativa, sobre esta começar somente quando a transferência 

está totalmente analisada. Parece prever as dificuldades que seu pensamento fosse 

compreendido corretamente: Dessas discussões se vê o que me espera depois que me 

tornei póstumo. Então tudo o que foi fogo e vento será espírito e reduzido a preparados 

sem vida. Os deuses serão enterrados em ouro e mármore e os simples mortais como eu, 

em papel (p. 179). 

 

 

Jung, C. G. (1963). Memórias, sonhos e reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

 

No capítulo Confronto com o Inconsciente, Jung relata sua experiência de “descida” ao 

inconsciente. 

 

 

Jung C. G. (1955/2011). Obras completas Vol. 14/2: Mysterium coniunctionis. Petrópolis: 

Vozes. 

 

No parágrafo 365, desse volume, Jung fala sobre imaginação ativa como um método 

usado espontaneamente pela natureza ou ensinado ao paciente pela instrução do médico 

(Jung, 1955/2011, p. 309). Indicado quando os conflitos entre consciente e inconsciente 

se mostram tão intensos que não podem ser resolvidos pela razão, convenção ou 

compreensão. 

 

 

 

Jung, C. G. (1956-1961/2018) Cartas. Vol. 3. Petrópolis: Vozes. p. 169.   

 

Jung explica à destinatária Sibylle Birkhäuser-Oerique deixar entrar o inconsciente é 

metade da tarefa, a segunda consiste em entender-se com o inconsciente. Indica a leitura 
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do livro O eu e o inconsciente e diz que é preciso se envolver pessoalmente na fantasia, 

dialogando com as imagens. 

 

Quadro 01: Levantamento sobre imaginação ativa nas obras de Jung. 

 

Observou-se que Jung concedeu grande espaço à imaginação ativa em seus estudos e 

em seu trabalho clínico. Embora não tenha deixado nenhum texto, pelo menos dos que foram 

publicados até o momento, sistematizando a imaginação ativa, percebe-se que existia por 

parte dele um interesse em esclarecer e orientar como esse trabalho deveria ser realizado. 

Considera-se que, por meio de uma leitura cuidadosa da obra de Jung, é possível perceber os 

pressupostos que caracterizam a imaginação ativa e sua aplicação. 

Em síntese, a imaginação ativa consiste em um processo que deve, preferencialmente 

ser indicado a indivíduos que estejam em processo de análise. Essa recomendação se justifica 

em função do papel relevante do ego no processo, que precisa estar fortalecido para entrar em 

contato com as atividades intensas do inconsciente. Uma vez que se trata de um envolvimento 

real com as imagens pode trazer riscos a um ego fragilizado. Outro ponto importante, 

recomendado por Jung, é que o próprio indivíduo procure por si mesmo a melhor forma de 

praticar a imaginação ativa, cabendo ao terapeuta o papel de auxiliá-lo, mas não de conduzi-lo 

no processo. O registro das imagens também é outro ponto relevante, pois permite que o 

conteúdo tome forma e, assim, possa ser mais bem assimilado. A forma conferida à imagem 

deverá ser espontânea e individual, por meio de pintura, escultura e até mesmo por meio de 

dança e expressões corporais, não devendo ter nenhum tipo de orientação prévia por parte do 

analista que indicar o trabalho.  Cabe ressaltar que, mesmo sendo um procedimento de 

envolvimento individual com o inconsciente, de forma alguma significa um incentivo à 

alienação ou isolamento, pois todo o trabalho deve trazer alguma contribuição para a atitude 

do indivíduo na coletividade. 

Todos esses aspectos serão levados em consideração na análise dos desdobramentos 

da imaginação ativa, mas, o principal critério levará em conta a aplicação do método sintético 

construtivo, desenvolvido por Jung, que consiste na amplificação das imagens, analisando-as 

ao nível do sujeito e ao nível do objeto, buscando paralelos, a fim de lhes extrair o sentido 

sem, contudo, esgotá-las. Por esse meio, pode-se alcançar a função transcendente, que 

consiste na aproximação dos opostos, criando uma nova posição e facilitando o fluxo da 

energia psíquica.  

Diante do exposto, cabem aqui algumas considerações antes de proceder à análise do 

material levantado acerca dos desdobramentos da imaginação ativa. Primeiramente, o trabalho 
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com imagens mentais e técnicas que se utilizam de materiais expressivos tem sido 

amplamente utilizado como recurso importante, tanto para facilitar a expressão de conteúdos 

emocionais quanto para alcançar resultados terapêuticos e, até mesmo como método de 

investigação em pesquisas. Dispor desses materiais, sem dúvida, auxilia na expressão 

daqueles conteúdos difíceis de serem trabalhados somente pela fala. Byington (2008) reforça 

a importância da introdução de técnicas expressivas, relaxamentos, jogos e outros recursos no 

processo terapêutico, principalmente para que os elementos inconscientes possam ser trazidos 

à tona de forma lúdica, vencendo as barreiras das resistências e facilitando a sua elaboração, 

mostrando-se eficaz em muitos casos por facilitar o acesso à experiência vivenciada pelo 

indivíduo. Porém, no que diz respeito à imaginação ativa cabe aqui fazer uma diferenciação: 

dar forma ao conteúdo é uma parte essencial, mas essa é uma etapa que faz parte de todo o 

processo, não podendo ser resumida a ele, ou seja, o fato de trazer à tona uma imagem e lhes 

dar expressão, por si só, não caracteriza a atividade como imaginação ativa, uma vez que esta 

consiste na meditação sobre a imagem, no retorno a ela repetidas vezes, a fim de perceber as 

mudanças que ocorrem e contribui para que o paciente se torne capaz de refletir sobre seus 

conteúdos. Esse procedimento também contribui para a autonomia do indivíduo perante o 

analista, pois se torna capaz de dialogar e apreender o sentido das imagens produzidas pelo 

seu inconsciente.   

Esse ponto diz respeito a outro fator importante para a realização da imaginação ativa, 

que é a participação do terapeuta ou pesquisador no processo. A imaginação ativa, na 

concepção de Jung, só poderia ser vivenciada de forma individual e, por necessitar de uma 

participação ativa do ego, não seria aconselhável em estágios iniciais de terapia nem em 

indivíduos que apresentassem sintomas de esquizofrenia ou indícios de psicose latente. Na 

imaginação ativa se produz um “enfraquecimento” deliberado da consciência, sendo 

importante, pois, que o terapeuta considere se sua indicação é adequada.   Em se tratando do 

processo psicoterapêutico e do trabalho com a imaginação ativa, a função do terapeuta seria 

somente acompanhar o procedimento, não de dirigi-lo. Conforme pontua Sant‟Anna (2001), 

 

Cabe a ele (o terapeuta), explicar e orientar o paciente sobre como entrar no 

processo, mas não persuadi-lo nem mesmo levá-lo a realizar a imaginação por meio 

de sugestões durante a consulta, evitando desse modo que ocorresse um processo de 

imaginação dirigida graças à estimulação contínua do terapeuta. A imaginação ativa 

ocorre tão-somente se houver uma constelação arquetípica que possibilite a 

formação de imagens nascida de uma predisposição do inconsciente que se traduz 

em imagens, sentimentos ou sintomas espontaneamente manifestos na mente do 

paciente (Sant‟Anna 2001, p. 53).  
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Jung (1936b/2012) considera que a necessidade de vivenciar essas experiências 

normalmente nasce de uma exigência interna do indivíduo. A atenção dedicada às imagens 

pode culminar em um esclarecimento de pressupostos espirituais, sendo, pois, uma vivência 

individual e inalienável.  

 

Minha tarefa como médico é ajudar o paciente a tornar-se apto para a vida. Não 

posso ter a presunção de julgar suas decisões últimas, pois sei por experiência que 

toda coerção, desde a mais sutil sugestão ou conselho a quaisquer outros métodos de 

persuasão apenas produzem, em última análise, um obstáculo à vivência suprema e 

decisiva, isto é, o estar a sós com o Si-mesmo, com a objetividade da alma ou como 

quer que a chamemos. O paciente deve estar a sós para descobrir o que o suporta 

quando ele não está em condições de se suportar a si mesmo. Somente essa 

experiência dar-lhe-á um alicerce indestrutível (Jung, 1936b/2012, p. 39). 

 

 

A importância do trabalho também se dá como um meio de o paciente alcançar sua 

autonomia, assumindo ativamente seu lugar na terapia. Conforme pontua Jung (1916/2012), 

 

Quando há os pressupostos necessários, a função transcendente constitui não apenas 

um complemento valioso do tratamento psicoterapêutico, como oferece também ao 

paciente a inestimável vantagem de poder contribuir, por seus próprios meios, com o 

analista, no processo de cura e, deste modo, não ficar sempre dependendo do 

analista e de seu saber (...). Trata-se de uma maneira de se libertar pelo seu próprio 

esforço e encontrar a coragem de ser ele próprio (Jung, 1916/2012, p. 38). 

 

 

A participação de um terceiro no processo, o uso de consignas, comandos e 

orientações mais diretivas caracterizam outra forma de trabalho com as imagens, a 

imaginação dirigida. Segundo Conti (2016, p. 69), esse procedimento, também denominado 

imaginação guiada, consiste em uma técnica realizada na presença do terapeuta, seja em 

ambiente clínico, hospitalar ou outro, em que são feitas sugestões verbais que facilitam tanto 

o relaxamento quanto a imaginação em si, de modo a buscar novos caminhos para antigos 

problemas, ou mesmo novos formas de ver uma mesma situação. Normalmente, parte de 

exercícios ou atividades estruturadas ou semiestruturadas que orientam a atividade com vistas 

a algum objetivo, seja a mudança de um estado emocional ou de um sintoma.  

O autor francês Desoille, por exemplo, desenvolveu uma técnica de imaginação 

dirigida
17

 inspirado na imaginação ativa, que nomeou “sonho acordado”, onde, a partir de um 

estado de relaxamento o indivíduo parte de uma imagem que surge e acompanha o desenrolar 

das cenas, ou lhe é sugerido pelo terapeuta um ponto de partida (Conti, 2016).  Não se trata 

                                                
17

 Para melhor conhecimento sobre autores que discorrem sobre  imaginação dirigida, sugerimos consultar o 

trabalho de Conti (2016). 
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aqui de questionar a eficácia desse ou de outro método, mas é preciso ressaltar que existem  

métodos próprios de trabalhar com as imagens psíquicas, que não devem ser confundidos com 

a imaginação ativa. 

Todas as obras mencionadas no Quadro 01 são importantes por apontarem os 

fundamentos sobre os quais a imaginação ativa foi desenvolvida e podem servir como 

embasamento para distinguir a imaginação ativa de outros procedimentos. Esses fundamentos 

precisam ser cuidadosamente considerados tanto ao se colocar em prática a imaginação ativa 

quanto ao se empreender novos estudos sobre o tema, para que sua originalidade possa ser 

preservada, além de permitir diferenciá-la de outras formas de meditação e de trabalho com as 

imagens. 

Dando seguimento ao presente estudo, no levantamento dos trabalhos de 

desdobramentos da imaginação ativa considerou-se os descritores imaginação ativa e active 

imagination nas bases de busca acadêmica online Bireme, Pubmed, Scielo, nas bibliotecas de 

teses e dissertações da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-USP), da 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ), Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-RIO) e também nas revistas Cadernos Junguianos e Junguiana, sendo 

encontrados cerca de 2.200 resultados.  

Como critério de inclusão e exclusão, foram considerados os textos em que os 

descritores estivessem relacionados à psicologia analítica, chegando-se, então, a um total de 

41 trabalhos. Observou-se que a imaginação ativa foi empregada de forma diversificada e em 

virtude disso optou-se em dividir os trabalhos em 03 quadros, dispostos da seguinte maneira: 

Quadro 02: Autores cujos trabalhos se mostram fundamentados nos pressupostos da 

psicologia analítica sobre a imaginação ativa. 

Quadro 03: Autores que promoveram diálogos com a obra de Jung sobre imaginação 

ativa. 

Quadro 04: Autores cujos trabalhos não se mostram fundamentados nos pressupostos 

da psicologia analítica sobre a imaginação ativa. 

No quadro 02 estão mencionados os trabalhos que melhor esclarecem a imaginação 

ativa, conforme postulada por Jung. Foram mencionados 10 estudos, sendo 06 livros, 01 

artigo, 02 dissertação de mestrado e 01 tese de doutorado. 

 

 

Jaffé, A. (1940). O mito do significado na obra de C. G. Jung. São Paulo: Cultrix. 
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Colaboradora de Jung, traz a noção de imaginação ativa em sua obra O mito do significado da 

obra de C.G. Jung. 

 

 

Hannah, B. (1981). Encounters with the soul Active imagination as developed by C.G. Jung. 

United States: Sigo Press. 

 

No livro Encounters with the soul: Active imagination as developed by C. G. Jung (1981), 

Hannah adverte que a imaginação ativa é um trabalho intenso em busca da totalidade e, 

baseada em sua experiência clínica, faz indicações de como os terapeutas podem orientar os 

pacientes, dá exemplos de trabalhos com imaginação ativa e alerta para os cuidados em se 

utilizar a técnica. 

 

 

Hillman, J. (2010). Ficções que curam: psicoterapia e imaginação em Freud, Jung e Adler. 

Campinas: Verus Editora. 

 

Para Hillman, o foco do trabalho analítico é a imagem, sendo a imaginação ativa importante 

na exploração dos conteúdos do inconsciente. No livro Ficções que curam: psicoterapia e 

imaginação em Freud, Jung e Adler (1983) descreve a imaginação ativa pela sua negação, ou 

seja, por aquilo que ela não é. Pontua a necessidade de liberdade e espontaneidade e considera 

que a ideia de guias para o processo serviria mais para a realização do ego. 

 

 

Von Franz, M. L. (1994). A alquimia e a imaginação ativa. São Paulo: Cultrix. 

 

Von Franz, M. L. (1999). A Imaginação ativa. In. Psicoterapia. São Paulo: Paulus. 

 

Em A alquimia e a imaginação ativa (1979), discute as origens da alquimia, a dualidade 

natureza e tecnologia e a ideia de Jung da relação entre imaginação ativa e alquimia. 

 

No livro Psicoterapia (1990) é recuperada a concepção original da imaginação ativa e a 

autora adverte sobre os riscos de se submeter a técnicas de imaginação, sem estar em processo 

psicoterapêutico, o que distancia o indivíduo de seu propósito original. 

 

 

Chodorow, J. (1997). Jung on active imagination. New Jersey: Princeton University Press. 

 

Na obra Jung on active imagination (1996), Chodorow reúne os escritos de Jung sobre 

imaginação ativa. 

 

 

Miranda, P. (2009). A imaginação ativa de C.G. Jung: personalidades alternadas e estados 

alterados de consciência. ISBN 978-989-757-048-3 1º Congresso Lusófono sobre 

EsoterismoOcidental 

http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/7624/Ata%20Estudos%20Junguianos%2

0V2.pdf?sequence=3  

 

*Artigo originalmente publicado em inglês: „C.G. Jung‟s Active Imagination: Alternative 
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Personalities and Altered States of Consciousness‟, em: Jaarboek C.G. Jung Vereniging 

Nederland, Nr. 29 (2013), 36-58. 

 

Discute as influências históricas do envolvimento de Jung com as imagens e a imaginação 

ativa como importante ferramenta empírica para a investigação dos processos inconscientes. 

 

 

Barcellos, A. S. T (2009). Do sonho a cena: Uma proposta de criação coreográfica por meio 

de imagens do inconsciente. Dissertação (Mestrado em Artes) – Instituto de Artes, 

Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. 

 

A autora se propôs a criar uma obra coreográfica a partir de imagens do inconsciente. Para 

alcançar esse objetivo, a imaginação ativa foi usada, inicialmente como proposta por Jung, e 

depois foi sendo adaptada aos laboratórios. Foram trabalhadas imagens dos sonhos, que 

geraram movimentos e o desdobramento das imagens. 

 

 

Conti, S. (2016). Imaginação ativa e imaginação dirigida na clínica junguiana. Dissertação 

(Mestrado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo 

(PUC-SP). 

 

Levantamento bibliográfico com o objetivo de buscar autores e produções que desenvolveram 

estudos sobre imaginação ativa e imaginação dirigida, com aplicação clínica. Com relação à 

imaginação ativa, classificou os achados de acordo com as datas das produções dos autores, 

dividindo-os em literatura clássica e literatura recente, considerando como recente os dez anos 

anteriores à sua pesquisa. 

 

 

Sant‟Anna, P. A. (2001). As imagens no contexto clínico de abordagem junguiana: uma 

interlocução entre teoria e prática. Tese (Doutorado em Psicologia) Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo (PUC-SP). 

 

Nesse trabalho o autor discorre sobre a dinâmica e importância das imagens psíquicas sob a 

perspectiva da psicologia analítica e dedica uma parte para discutir sobre o processo de 

imaginação ativa. 

 

Quadro 02: Autores cujos trabalhos se mostram fundamentados nos pressupostos da 

psicologia analítica sobre a imaginação ativa. 

 

Jung (1957) reconhecia a dificuldade de organizar seu trabalho ao mesmo tempo em 

que o produzia, muito em função do volume e da seriedade que se dedicava aos estudos da 

psique humana. O trabalho dos colaboradores mostrou-se fundamental para que as temáticas 

pudessem se tornar mais organizadas e acessíveis. No que diz respeito à imaginação ativa, são 

indicados os estudos de Hannah (1981) e Von Franz (1999), que conseguiram sintetizar a 

imaginação ativa de forma coerente ao pensamento do autor suíço, o que pode ser resultado 
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da convivência e trabalhos compartilhados. Sendo assim, considera-se que essas duas autoras 

são importantes fontes secundárias ao estudo da imaginação ativa. 

Uma questão apontada como dificultador para a leitura e o entendimento das obras de 

Jung é a sua variedade de interesses e constante revisão que o autor conferia a seus estudos, 

podendo levar anos para desenvolver uma ideia (Jaffé, 1989). Sendo assim, torna-se ainda 

mais importante a leitura cuidadosa, a fim de não incorrer em erros de interpretação por não 

considerar o contexto em que aquele escrito está situado. No caso da imaginação ativa esse 

cuidado precisa ser redobrado, por ser uma prática que Jung estudou, desenvolveu e indicou 

ao longo de muitos anos sem, contudo, deixar uma sistematização e cuja  denominação  só foi 

mencionada a partir de 1935. Nesse caso, recorrer às obras dos colaboradores pode facilitar o 

acesso às informações que se pretende pesquisar. Nesse sentido, foram encontradas duas 

autoras que trazem contribuições importantes para facilitar o acesso às obras que dissertam 

sobre imaginação ativa, sendo Chodorow (1997), que reuniu os textos em que Jung comenta 

sobre a imaginação ativa e Conti (2016), que fez um levantamento das obras existentes sobre 

o assunto. Nesses trabalhos, observou-se que, para dizer sobre o tema, houve o cuidado de se 

recorrer às obras originais. Acredita-se, assim, que, embora os comentadores possam facilitar 

o trabalho investigativo, o pesquisador não deve se isentar de recorrer às fontes primárias, seja 

para corroborar ou discordar da ideia a ser estudada.  

Por ser uma prática, verificou-se que Jung costumava apresentar o procedimento e os 

resultados da imaginação ativa a partir de casos clínicos. Um desses exemplos encontra-se na 

Quinta Conferência de Tavistock (Jung, 1935a/2011). Podemos encontrar o desenvolvimento 

desses casos também no texto Estudo Empírico do Processo de Individuação, onde analisa 

uma série de pinturas feitas por uma mulher americana, denominada senhora X. Outros 

exemplos da complexidade e persistência necessária ao trabalho com a imaginação são as 

obras The Visions Seminars (1930-1934/1976), onde são analisadas as produções de uma 

paciente e Psicologia e Alquimia (1936b/2012), onde Jung desenvolve paralelos com os 

processos alquímicos tendo como base uma sequência de sonhos do físico Pauli. Jung indica, 

em algumas passagens, a leitura de seu livro O eu e o inconsciente (1928b/2011), onde no 

capítulo III: A técnica de diferenciação entre o eu e as figuras do inconsciente, discorre sobre 

o procedimento, explicitando-o por meio do fragmento de visão vivenciado por um paciente. 

Seguindo essa linha de apresentação prática de imaginação ativa encontramos um 

trabalho mais recente. Barcellos (2009) se propôs a confrontar o inconsciente, entrando em 

contato com as imagens advindas de sonhos e dando-lhes uma forma coreográfica. Embora 
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com alguns limites impostos pela produção acadêmica, conseguimos perceber os elementos 

que caracterizam o processo de imaginação ativa.   

A autora partiu de imagens de sonhos, tomando, de início perante o inconsciente, uma 

atitude de abertura às imagens, como um agricultor que deixa crescer e não como um caçador 

que deseja obter (Zimmermman, 2007, como citado por Barcellos, p. 19).  Tentou seguir os 

passos indicados por Jung e sugestões de outras pessoas, mas acabou por encontrar uma 

forma própria de registrar os sonhos: 

 

Acabei encontrando uma forma que funcionava dentro do possível e da vontade do 

inconsciente. Ao acordar, tentava manter-me numa situação intermediária entre o 

dormir e o despertar; e nessa condição, passava o roteiro do sonho várias vezes, com 

todos os seus detalhes (...) (Barcellos, 2009, p 25).  

  

 

 Alguns temas se mostraram recorrentes, chamando a atenção: homem de preto, ondas, 

colar, ossos e foram escolhidas pela intensidade emocional: 

 

É difícil dizer qual dentre as imagens surgidas é a mais forte, a mais sofrida ou a 

mais difícil. O critério que segui nas escolhas (se é que elas foram minhas) foi a 

mobilização emocional e a sua permanência. Estas imagens conviveram diariamente 

nos laboratórios de dança e na minha vida, pois o término do ensaio não findava o 

seu poder simbólico. Dividi meus instantes com elas, pensando, sentindo, anotando; 

e a existência parece ser real. Talvez possa falar no presente, elas convivem comigo, 

pois passaram a fazer parte dos meus dias (Barcellos, 2009, p. 28). 

 

  

Nesse trecho, encontramos a concepção de Jung sobre realidade psíquica, em que as 

imagens do inconsciente são vistas como reais, pois atuam, causam emoções enfim, fazem 

parte da constituição do ser humano e atuam no sentido de auxiliar no equilíbrio psíquico. A 

melhor forma de trabalhar com essas imagens, na concepção da psicologia analítica, seria pelo 

método sintético construtivo, em que, por meio da amplificação, seu sentido é buscado no 

contexto pessoal do indivíduo e na história coletiva, sempre evitando interpretá-las. Umas das 

imagens elegidas por Barcellos (2009), por exemplo, foram as contas de Nossa Senhora (Coix 

lacrima, sementes normalmente usadas na confecção de artigos religiosos), que deram forma 

a um colar. Assim a autora traduz as relações encontradas com essa imagem: 

 

As contas movem-se solitárias ou guiadas pela mão repleta de fé. Quando se 

movem sozinhas caem e lembram-me uma gota d‟água pingando e escoando uma 

solidão vazia e pesada. 

As contas lembram-me ladainhas, cantigas, trazem-me uma autenticidade de ser 

ligadas a essência do crer. Remetem-me a uma religiosidade antiga que não se 

explica, só se entende vivendo. 
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Quero entender e comunicar essa fé que não se explica de onde vem, nem porque 

se coloca assim, mas que existe com uma verdade muito profunda. 

A religiosidade, os rituais a ela ligados, as procissões, cânticos, ladainhas, tudo 

isso evoca ao espiritual, ao sublime e a inteireza do ser (Barcellos, 2009, p. 51). 

 

  

Assim, à imagem escolhida vão sendo associadas outras, colocando a energia psíquica 

em movimento e, por meio dessa dinâmica é possível perceber mudanças nas imagens e na 

personalidade do indivíduo, ao que Jung deu o nome de função transcendente, considerando 

que essas mudanças não significam alterações hereditárias, mas sim uma transformação geral 

da atitude (Jung, 1916/2012), 

 

Os sonhos se modificaram e algumas imagens recorrentes apareceram sem a 

violência habitual sugerindo uma cumplicidade no crescimento. O homem de preto 

apesar de surgir sem cabeça e tentar me afogar, não teve êxito e nem me causou 

medo; e as ondas apesar de me cobrirem, não me mataram, descobri que posso nadar 

e respirar debaixo d‟água. 

Realizar esse trabalho me transformou, sinto um crescimento que parece 

transbordar. A criação aconteceu, mas não é possível valorar o resultado que obtive, 

o sentimento que me ocorre com este trabalho é impossível de ser medido. Acreditar 

no inconsciente e em suas intuições levou-me a descobrir um novo caminho 

(Barcellos, 2009, p. 76). 

 

Dando seguimento à analise dos estudos encontrados, no Quadro 03 foram agrupados 

16 trabalhos de autores que promoveram diálogos com a obra de Jung sobre imaginação ativa, 

onde esta serviu de inspiração, reflexão ou comparação com outras técnicas, sendo 03 

dissertações, 1 TCC, 09 artigos e 03 livros. Muitos ainda associam o nome de Jung à sua 

relação com Freud e ao círculo psicanalítico, mas é inegável que sua obra sempre possuiu um 

caráter próprio, sendo construída mediante intenso trabalho, que aliou suas vivências pessoais, 

as vivências dos seus pacientes e estudos dedicados a diversas áreas do conhecimento. 

Percebe-se que sua obra vem ganhando espaço e relevância, muito em função de estudiosos 

que tem se dedicado a trazer para os espaços acadêmicos as discussões em torno de suas 

principais concepções teóricas. Esses estudos podem contribuir, principalmente, para elucidar 

mal entendidos que envolvem o pensamento de Jung. Com relação à imaginação ativa, apesar 

de se encontrar poucas produções a respeito, percebe-se que existem dificuldades em captar 

sua aplicação e sentido. Uma das formas de sanar essas dificuldades, talvez seja criando 

diferenciações com práticas já existentes, com demonstrado nos trabalho de Melo (2013) e 

Bacon (2007).  

A imaginação ativa é um procedimento desenvolvido a partir da atividade auto 

reguladora do inconsciente, por meio da atividade simbólica. Hannah (1981) faz questão de 

frisar que a imaginação ativa não foi inventada por Jung, mas descoberta por ele, por se tratar 
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de uma atividade espontânea do psiquismo humano. Sendo assim, é comum encontrar 

similaridades e analogias com a imaginação ativa, por exemplo, nas produções artísticas, 

como observam Giuliodori (2016) e Pellegrini (2005).  A experiência com as imagens 

arquetípicas normalmente é carregada de emoção, o que nos mobiliza a expressá-la, de 

alguma forma. Segundo Jung (1922/2012, p. 83), quem fala através das imagens primordiais, 

fala como se tivesse mil vozes; comove e subjuga (...) e toda essa comoção pede para ser 

materializada. Entretanto, embora tenha muita proximidade com a arte, há que se fazer 

também aqui uma diferenciação: 

 

Portanto, a imaginação ativa tão próxima da arte no procedimento, é distinta dela no 

objetivo. Isso não apenas porque  a imaginação ativa renuncia a um resultado final 

na forma de um produto físico, mas porque sua intenção é o “Conhece-te a ti 

mesmo”, autoconhecimento, o que é também  seu limite – o limite paradoxal da 

infinitude que corresponde à infinitude heraclitiana da própria psique. A 

autocompreensão é necessariamente urobórica, um volver interminável em um giro 

por entre suas cenas, sua visões, suas vozes (Hillman, 2010, p. 126). 

 

 

Conforme considera Pellegrini (2005, p. 59), a analogia que se pode encontrar entre 

arte e imaginação ativa está na abertura em relação à manifestação da realidade interior, que 

é a mesma. Empreender o caminho para o interior de si mesmo nos coloca diante de nossa 

própria essência e, ao voltar novamente o olhar para o mundo externo temos condições de 

trazer a compreensão dos conteúdos que nos eram desconhecidos, ampliando, assim nossa 

consciência. Outra forma de conceber a imaginação ativa se encontra na analogia com o 

processo da alquimia, que foi intensamente estudado por Jung, em que as transmutações 

observadas na matéria eram um espelho das transformações que aconteciam dentro do próprio 

indivíduo, onde não se concebia separações entre o mundo interno e externo, entre o sujeito e 

objeto.  

Diante do exposto até aqui, considera-se que a imaginação ativa é um processo 

original, com peculiaridades que a torna única. Entretanto, pode servir de inspiração para que 

outras técnicas possam ser desenvolvidas, desde que guardadas as suas singularidades. 

Tavares e Sobral (1999), Ramalho (2010), Fiamenghi (2009), Leite (2012) trazem exemplos 

de como outras ideias podem ser criadas e, feitas as devidas diferenciações, pode contribuir 

para que o método seja preservado em sua concepção original.   

A imaginação ativa é um importante método terapêutico, o que pode levantar outras 

questões acerca de sua utilização. Fordham (1956), por exemplo, discute sobre a imaginação 

ativa na infância, considerando que existe uma diferença entre a atividade imaginativa infantil 
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e a imaginação ativa. Essa diferença estaria relacionada à atividade do ego no processo, pois 

na infância as crianças lidariam com a imaginação de forma lúdica, sem a participação ativa 

do ego, ainda em desenvolvimento. O autor também considera, concordando com Jung, que a 

imaginação ativa é um trabalho mais adequado a ser desenvolvido por adultos por caber a eles 

o envolvimento com o caminho de individuação.  

Por fim, consideramos pertinente tocar novamente na questão dos comentadores da 

obra de Jung. No quadro 03, constam os autores Kast, Johnson e Sandford, que são autores 

importantes, principalmente por contribuir para tornar mais acessível os conteúdos da obra de 

Jung e tem sido muito utilizados como referência para estudos de psicologia analítica, 

inclusive sobre a imaginação ativa. Porém, é interessante pontuar que são autores que 

desenvolveram, pelo menos no que diz respeito à imaginação ativa, formas próprias de pensar 

e trabalhar o método. Kast, por exemplo, reconhece os perigos que envolvem a prática da 

imaginação e admite a presença do terapeuta durante o processo, contrariamente ao 

pensamento original de Jung que o postula como um trabalho eminentemente individual. Por 

sua vez, Jonhson tem sido usado como referência por ter criado uma sistematização da 

imaginação ativa, enquanto que Jung demonstrava evitar essa sistematização, no sentido de 

que cada indivíduo precisava encontrar sua própria maneira de interagir com as imagens do 

inconsciente. Observou-se em vários estudos que serão analisados mais adiante que esses 

autores têm sido, por vezes, mais usados como referência que o próprio Jung.  

Como já foi discutido, o trabalho dos colaboradores e comentadores é importante, 

mas não devem substituir o autor original, até mesmo para se perceber as diferenças que vão 

sendo acrescentadas em virtude da equação pessoal de cada estudioso. Mesmo que os autores 

proponham mudanças e atualizações ao pensamento original, é fundamental que essas 

mudanças sejam embasadas e justificadas, a fim de não abrir margem para equívocos e 

distorções. Conhecer profundamente o pensamento de Jung contribui para que, ao referenciar 

os autores que escrevem sobre ele, seja possível diferenciar o que é o pensamento original e o 

que foi acrescentado pelos estudos e vivências posteriores. 

 

 

 

Pellegrini, D. (2005). O uso da argila como meio expressivo e de autoconhecimento. 

Dissertação (Mestrado em Artes) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, 

São Paulo. 

 

A autora buscou estabelecer analogias entre o trabalho com argila, o processo alquímico e a 

imaginação ativa.  
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Melo, I.P. (2013). Entre os mundos: uma reflexão na ótica da psicologia analítica sobre o 

neo-paganismo, imaginação ativa e a contemporaneidade. Pós-graduação em Teoria e 

Psicoterapia Junguiana. Faculdade Hélio Rocha – Salvador BA 

 

Identifica dois tipos básicos de trabalho com imagens: são aquelas que lidam com a 

manipulação energética e aqueles que focam no contato com entidades supra-humanas. A 

imaginação ativa seria mais apropriada ao segundo caso. Procura traçar paralelos entre a 

técnica da imaginação ativa e as práticas próprias às religiões neo-pagãs. Considera como 

pontos convergentes: “Ambas as técnicas se utilizam da dialética para colocar em contato e 

diálogo o consciente e o inconsciente através de imagens inconscientes carregadas de afetos; 

ambas ocasionam uma profunda mudança na personalidade do indivíduo a partir do 

momento em que ele crê na viabilidade do processo e se engaja nele e ambas podem se 

colocar como aceleradoras e facilitadoras do processo de maturação do ego, via realização da 

função transcendente e contato com o ego". 

 

 

Tavares, C e Sobral, V. (1999). A provocação poética dos elementos materiais: novas 

categorias de análise na abordagem Sócio-poética. Revista Brasileira de Enfermagem v 52 

n 2 p 283-292. Brasília. 

 

Criação de nova técnica e categorias de estudo na abordagem sócio poética denominando-a 

Técnica dos Elementos Materiais, inspiradas no conceito de Imaginação Material de Gaston 

Bachelard, na Técnica de Imaginação Ativa de C.G. Jung e nos experimentos da Gestalt-

terapia de John Stevens. A pesquisa foi realizada com diferentes grupos de enfermeiras, 

professoras de enfermagem, pós-graduandas em enfermagem e equipe de enfermagem de um 

hospital psiquiátrico. A Técnica dos Elementos Materiais se mostrou eficaz em favorecer a 

expressão de conteúdos inconscientes, contribuindo para a criatividade e inovação da prática 

profissional. A autora explica sobre imaginação ativa, baseando-se principalmente em Von 

Franz. A vivência consiste em 4 exercícios de visualização e imaginação dirigida realizada 

em grupo, contemplando os quatro elementos. 

 

 

Bacon, J. (2007). Psyque moving: “Active imagination” and “focusing” in movement-based 

performance and psychotherapy. Body, Movement and Dance in Psicotherapy. 2(1), 17-28. 

University of Northampton, UK. 

 

O estudo constitui uma análise das técnicas “focusing‟, criada por Gendlin e “imaginação 

ativa” de Jung e sua importância para a expressão dos conteúdos psíquicos. A autora relata 

dois casos em que as técnicas foram utilizadas para trabalhar imagens psíquicas, que foram 

expressas em movimentos de dança. Enquanto na imaginação ativa se concentra nas imagens 

psíquicas, no focusing a atenção se volta para as sensações do corpo. 

 

 

Giuliodori, L (2016), Altered states of consciousness and the art: Dino Valls and the active 

imagination Moscow State Pedagogical University. 

 

O autor comenta sobre a obra de Dino Valls, artista espanhol, cujas produções foram feitas 
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após uma introspecção profunda, descobrindo depois que esse processo era muito parecido 

com a imaginação ativa. 

 

 

Ramalho, C.M.R. (2010) Sandplay Psicodramático – um Jogo na interface do Psicodrama 

com a Psicologia analítica. Revista Brasileira de Psicodrama. Vol. 18, ano 2. São Paulo. 

 

A autora se refere ao sandplay como um exemplo de imaginação ativa e vai tecendo 

aproximações entre Moreno e Jung. A nova técnica desenvolvida foi denominada Sandplay 

Psicodramático e pode ser usada tanto entre duas pessoas quanto em grupos. Indicado para 

terapia com casais, crianças e adolescentes. Desaconselhado em psicoses e neuroses mais 

graves. 

 

 

Fiamenghi, A. R. (2009). A potência da improvisação em dança: uma abordagem 

arquetípica. Dissertação. Mestrado em Psicologia Clínica. Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo – PUC-SP 

 

Trabalho de imaginação com improvisação em dança, embasado na psicologia arquetípica. 

Ao longo do trabalho discorre sobre o tema da imaginação ativa. Para realizar a proposta de 

trabalho, a autora criou um Laboratório de Improvisação, onde os participantes poderiam 

realizar os movimentos espontâneos e propuseram que o trabalho fosse feito por meio de 

uma metodologia que denominaram “imaginação ativada”, inspirado na imaginação ativa, 

porém com a diferença de existir um direcionamento, a fim de ativar a imaginação por meio 

de estímulos visuais, auditivos e cinestésicos. 

 

 

Leite, S. J. (2012). Paisagem psíquica: uma técnica expressiva com fundamento na 

psicologia analítica – estudo piloto. Dissertação. Mestrado em Psicologia Clínica. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 

 

O autor desenvolveu e fez a aplicação de uma técnica, inspirada nos pressupostos da 

psicologia analítica e na imaginação ativa e com ênfase na produção criativa por meio de 

recursos expressivos. 

O autor afirma a especificidade da técnica desenvolvida por ele e esclarece que não se trata 

de imaginação ativa, mas que esta serviu de inspiração. 

 

 

Ito, J. C. N. (2018). Música: uma possível ampliação de recursos no setting analítico. 

Revista Junguiana, v. 36-1, p. 9-18 

 

Comenta a escassez de estudos que utilizam a música como recurso terapêutico. A música, 

por despertar sentidos e sentimentos, pode ser um canal de produção simbólica e ser utilizada 

no processo da imaginação ativa.  

 

 

Fordham, M. (1956) Active imagination and imaginative activity
18

 

Fordham, M. (1967) Active imagination – deintegration or disintegration
19

 

                                                
18

 Retirado de Conti (2016). 
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Fordham, M. (1977) A possible root of active imagination
20

 

 

Em seu texto Active imagination and imaginative activity (1956), Fordham discute as 

diferenças entre a imaginação ativa e a atividade imaginativa, voltada para a infância. Essa 

distinção entre ambas seria a atividade do ego. As crianças vivenciam a atividade 

imaginativa na forma de brincadeiras. Já para os adultos, mostra-se mais adequada a 

imaginação ativa, uma vez que está relacionada ao processo de individuação, próprio dessa 

faixa etária. 

Em Active imagination – deintegration or disintegration (1967), o autor considera a 

possibilidade do Self da criança de deintegrar para então voltar a se unir, trazendo mudanças, 

processo que se repetirá inúmeras vezes ao longo da vida do indivíduo. A tendência a não 

reintegração pode indicar o risco de psicose, desaconselhando o uso da imaginação ativa. 

No livro A possible root of active imagination (1977), Fordham remonta a história pessoal de 

Jung e seu retorno às brincadeiras infantis. A imaginação ativa teria relação com o fenômeno 

transicional, mediando a realidade interna e externa. 

 

 

Sanford, J. (1987) Os parceiros invisíveis. São Paulo: Paulinas. 

 

Parceiros invisíveis (1980) é uma obra que discute a natureza do masculino e feminino e 

aponta a imaginação ativa como importante instrumento no trabalho analítico. 

 

 

Samuels, A. (1985). Countertransference, the „mundo imaginales‟ and a research Project. 

Journal of Analytical Psychology, v. 30, n.1, p. 47-71. 

 

No artigo Countertransference, the „mundo imaginales‟ and a research project (1985), o 

autor publica os resultados de sua pesquisa com trinta psicoterapeutas. Samuels constatou 

que o imaginário do analisando pode envolver o terapeuta, como uma forma de imaginação 

ativa. 

 

 

Johnson, R. A. (1989) Sonhos, fantasia e imaginação ativa: a chave do reino interior. São 

Paulo: Mercuryus. 

 

Em Sonhos, fantasia e imaginação ativa: a chave do reino interior (1989) propõe uma 

estruturação da imaginação ativa, dividida em quatro etapas e aponta três objetivos para seu 

uso: a barganha, a compreensão do inconsciente e a captação da dimensão espiritual (contato 

profundo com arquétipos). 

 

 

Kast, V. (1997). A imaginação como espaço de liberdade: diálogos entre o ego e o 

inconsciente. São Paulo: Loyola. 

 

No livro A imaginação como espaço de liberdade (1997), Kast traz a definição de 

imaginação como capacidade de representar e criar fantasias, e esse trabalho gera energia 

que mobiliza ações e transformações. Aponta três formas de trabalhar as imagens em terapia: 

                                                                                                                                                   
19

 Retirado de Conti (2016). 
20

 Retirado de Conti (2016). 
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imaginação ativa, imaginação dirigida e imaginação como modo de dialogar com o corpo. 

Admite a participação do terapeuta junto ao analisando no trabalho com imaginação ativa. 

 

 

Quadro 03: autores que promoveram diálogos com a obra de Jung sobre imaginação ativa 

 

No quadro 04 foram reunidos 15 trabalhos, sendo 05 artigos, 04 teses, 05 dissertações 

e 01 livro. No que se refere ao quadro 04, cabe aqui esclarecer que não nos propomos a 

questionar a eficácia ou os resultados apontados nos trabalhos, mas a forma como a referência 

à imaginação ativa foi fundamentada. O que se percebeu é que, nesses casos, a imaginação 

ativa foi confundida com outros métodos terapêuticos, como atividade expressiva e 

imaginação dirigida. Chamou também a atenção que poucas referências são feitas à obra de 

Jung em alguns dos trabalhos e a não observância da relação com as imagens por meio do 

método sintético construtivo.  

A imaginação ativa foi amplamente estudada e indicada por Jung ao longo de sua vida, 

mas talvez por entender sua profundidade Jung era cuidadoso em descrevê-la, por vezes se 

valendo de exemplos clínicos ou analogias, principalmente com a alquimia. Sendo assim, 

principalmente por pertencermos a uma cultura muito apegada ao racionalismo e às 

metodologias, podemos ter dificuldades em apreender o seu sentido e a liberdade que envolve 

a experiência. Mas acreditamos que cabe a quem se propõe a estudar o tema recorrer às obras 

fundamentais e acompanhar o processo de criação, o que colabora para que seja mais bem 

compreendida e  diferenciada.  

 Hillman (2010) encontrou uma maneira diferente para descrever a imaginação ativa, 

pela sua negação, através do que ele chama de lembretes básicos, que consideramos 

importante mencionar aqui: 

 1) A imaginação ativa não é uma disciplina espiritual, nem deve contar com a 

presença de um guia, diferindo dos exercícios de Inácio de Loyola e do yoga oriental. 

Trabalha-se com as imagens que surgem, não com imagens especiais escolhidas por um 

mestre ou um código (Hillman, 2010, p. 123) 

 2) O trabalho com imaginação ativa não é um trabalho artístico, para ser destinado a 

publicações ou exibições. O esforço em dar forma às imagens precisa estar a serviço da 

dedicação em oferecer às imagens uma forma de expressão. 

 3)  A imaginação ativa privilegia o discurso, o movimento, tornando-se um veículo 

para a manifestação emocional. 
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 4) Não é uma atividade mística, a fim de alcançar estados especiais de consciência. 

Isso seria impor uma intenção espiritual sobre uma atividade psicológica; seria um domínio, 

mesmo uma repressão, da alma pelo espírito (Hillman, 2010, p. 124). 

 5) Também não é uma atividade psicológica  voltada para assuntos pessoais, como 

redimir sintomas ou melhorar relacionamentos familiares. Isso seria rebaixar os daimones
21

 a 

serviçais pessoais, cuja preocupação então seria com a solução dos problemas daquelas 

ilusões que chamamos realidades porque não conseguimos ver através de suas fantasias, 

suas imagens-guia que as projetam (Hillman, 2010, p. 124). 

 6) Por fim, Hillman (2010) pontua: 

 

A imaginação ativa torna-se teurgia supersticiosa quando: ativamos as imagens 

artificialmente (drogas), a praticamos rotineiramente como um ritual, fomentamos 

efeitos especiais (sincronicidades), promovemos habilidades adivinhatórias (...), a 

usamos para aumentar a autoconfiança em decisões (poder). Cada um desses usos 

não é mais um modo de autoconhecimento, mas de autoengrandecimento, agora 

acobertado pelo inocente rótulo de “crescimento psíquico” (Hillman, 2010, p. 125). 

 

 

Assim, no que tange à imaginação ativa, Hillmann concorda com o pensamento de 

Jung, quanto à sua prática e meta, que estaria relacionada à máxima socrática “conhece-te a ti 

mesmo”.  Concorda também em não transformar a imaginação ativa em panaceia ou banalizar 

seu uso (Jung, 1929/2012), não utilizar substâncias para influenciar no processo (Jung 1946-

1955/2018), nem supervalorizar o valor estético (Jung, 1916/2012).  

Em alguns trabalhos analisados encontramos o termo “imaginação ativa” sendo 

aplicada como metodologia para coleta de dados, por meio de recursos expressivos (Miorim, 

2005; Lyra, Zaura & Boleta, 2013; Aguiar e Macri, 2010, Parisi, 2009). Como já frisado 

anteriormente, não se trata de questionar os resultados obtidos, mas nesses casos o termo 

imaginação ativa se mostra inadequado. Além de ser um procedimento terapêutico, Jung 

(1935a/2011) considerava realmente a imaginação ativa como um importante instrumento 

empírico no estudo dos conteúdos arquetípicos. Entretanto, para que pudessem ser analisadas 

era necessário que se reunisse uma série de imagens, como no caso do físico Pauli que Jung 

(1936b/2012) reuniu uma série de 1300 sonhos ou da senhora X (Jung, 1934b/2012), em que 

analisou uma série de suas pinturas.  

                                                
21

 Hillman (2010) diz que as figuras que Jung encontrou em sua descida ao inconsciente derivavam do mundo 

helenístico que acreditava nos daimones, que mais tarde foram chamados de demônios pela cultura cristã, com 

uma conotação negativa. Nesse caso, representam o poder dessas figuras, que não são nem boas nem más, mas 

ligadas aos instintos. 
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Portanto, para ser considerada como instrumento de pesquisa, a imaginação ativa 

precisa ser desenvolvida pelo método sintético construtivo, que consiste em trazer analogias 

às imagens, aprofundando em seu sentido, o que não se consegue efetivamente trabalhando 

com imagens isoladas. Um bom exemplo está nos The Visions Seminars (1930-1934/1976), 

no qual Jung apresenta o caso de uma paciente, que ficou quatro anos em análise, e cujo 

desenvolvimento é apresentado em dois volumes.  

Ao lidarmos com o inconsciente, estamos entrando em contato com um território 

desconhecido, que causa fascínio, medo, curiosidade, enfim, nos colocamos diante de um 

trabalho complexo e árduo. Não podemos negar que a imaginação ativa é um procedimento 

difícil de ser feito em sua forma original, pois demanda um envolvimento ativo, intenso e 

engajado com as imagens mas, talvez, tentar torná-lo “mais fácil” não seja o melhor caminho 

para compreendê-lo, podendo descaracterizá-lo totalmente ou  transformar seu uso em um 

leito de Procusto
22

. 

Considera-se que todos esses equívocos possam estar relacionados a outra 

peculiaridade observada nesses trabalhos: embora a imaginação ativa seja um procedimento 

típico e desenvolvido por Jung, percebeu-se que em muitos dos trabalhos que usam a 

denominação “imaginação ativa”, existem poucas referências a seus textos fundamentais ou 

os argumentos são embasados na visão dos comentadores. Como já comentado anteriormente,  

Jung considerava importante o trabalho dos autores que tinham mais condições de organizar 

seu material, porém, embora facilite o acesso ao tema que se pretende estudar, é essencial 

recorrer às fontes primárias quando se deseja aprofundar ou atualizar o pensamento de um 

autor.    

É natural que as teorias passem por adaptações ou reformulações à medida em que 

mudanças nos contextos sociais, culturais e científicos lhes propõem novas possibilidades de 

elaboração. O próprio Jung não se esquivava em rever seus estudos, muito em virtude de ser 

um incansável estudioso. Em seus trabalhos, Freitas (2005) e Oliveira (2006), por exemplo, 

levantam considerações sobre trazer fundamentos da psicologia analítica para o trabalho com 

grupos, embora, como as próprias autoras ressaltam, Jung apresentasse objeções sobre o 

processo grupal. Esse tipo de discussão é importante e pertinente, condizendo com a 

disposição de Jung de estar sempre revendo suas formulações teóricas e considerando o 

                                                
22

  Procusto tinha moradia na serra de Eleusis e era conhecido por sua crueldade. Possuía uma cama de ferro à 

qual submetia suas vítimas, tentando fazê-las caber ali a qualquer custo. Se a vítima era maior que a cama, 

cortava-lhes as pernas, se era menor, a esticava. De qualquer maneira, suas vítimas nunca se adequavam e 

morriam. Suas torturas só terminaram quando foi morto por Teseu.  
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contexto em que elas estão inseridas. Entretanto, concordamos com Oliveira (2006) sobre 

considerar a possibilidade de uma terapia grupal, com embasamento na psicologia analítica: 

 

 É preciso apontar e justificar quais e se (grifo da autora) conceitos da psicologia 

analítica podem ser usados para uma compreensão do processo grupal, além de criar 

outros, que descrevam os fenômenos dessa modalidade de atendimento, buscando 

refletir sobre o que o processo de grupo pode oferecer, os critérios para a realização 

desse trabalho e, naturalmente, suas limitações (Oliveira, 2006, p.59). 

 

 

Assim sendo, analisar um autor ou uma teoria apresentando mudanças às concepções 

demanda um profundo entendimento sobre as temáticas envolvidas, para não incorrer no risco 

de desvirtuar a ideia original. Freitas (2005) e Oliveira (2006) argumentam coerentemente 

sobre a aplicabilidade de várias noções junguianas que seriam interessantes para a análise e 

criação de atividades a serem desenvolvidas nos grupos, como as ideias de persona, sombra, a 

dinâmica de complexos, etc. Entretanto, levando-se em conta as peculiaridades discorridas 

sobre a imaginação ativa, cabe considerar que esta não seria um procedimento adequado a um 

contexto grupal.  

A imaginação ativa pode ser considerada um dos pontos da teoria junguiana que gerou 

diferentes interpretações. Ao longo do tempo foram sendo desenvolvidas várias formas de 

lidar com as imagens, como, por exemplo, a imaginação dirigida e o sonho acordado, que 

podem ser confundidos com o genuíno procedimento pesquisado por Jung. Muitos são os 

equívocos, que vão desde a ideia de que qualquer tipo de trabalho que envolva arte e materiais 

expressivos possa ser considerado como imaginação ativa, passando por tentativas de reduzir 

o procedimento à eliminação de sintomas e culminando em sérias distorções, como 

transformar as produções criadas a partir do contato com o inconsciente em cremes 

cosméticos e produtos têxteis comercializáveis (Fabiano, 2018). Novamente cabe ressaltar 

que não se trata de questionar a eficácia ou os resultados encontrados nesses trabalhos, mas é 

preciso constar que estes não se fundamentam nos pressupostos desenvolvidos por Jung sobre 

imaginação ativa. 

É natural que as formulações teóricas passem por mudanças, à medida que são 

desenvolvidas por outros estudiosos e confrontadas com aspectos sociais e culturais. No que 

diz respeito à psicologia analítica, Samuels (1989) sugere que três escolas principais se 

desenvolveram a partir das ideias originais de Jung, nomeando-as de escola clássica, escola 

desenvolvimentista e escola arquetípica, que possuem aspectos teóricos e clínicos 

particulares. Por isso, é importante ressaltar que, ao se pretender estudar a obra do autor, a 

partir de seus colaboradores e comentadores, é fundamental se atentar para as diferenças e 
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intersecções entre os diversos pontos de vista que podem surgir. Considera-se também 

pertinente estudar a obra original que gerou essa diversidade 

Conhecer profundamente os fundamentos que embasam a teoria, seus contexto 

histórico, o envolvimento pessoal do autor na construção do arcabouço teórico contribuem 

para o fortalecimento do campo científico. Partindo desse conhecimento, é possível colocar 

em discussão os limites entre o que deve ser atualizado e o que, ao ser modificado, pode 

perder suas características específicas que tornam o procedimento peculiar e original. No que 

se refere à imaginação ativa, esse cuidado precisa ser observado, pois Jung não deixou uma 

sistematização, mas deu muitos indícios do que seria importante levar em consideração. 

  

 

 

Miorim, I.A. (2005). Oficina de Contos de Fadas como recurso para a organização 

psíquica: uma possibilidade de desenvolvimento da empatia em meninos de rua. 

Universidade Federal de São Carlos UFSC.  

 

Realização de oficinas de contos de fadas com crianças e adolescentes. Utilização de 

“imaginação ativa” como técnica de coleta de dados. Define “imaginação ativa” como 

expressão, através de palavras e meios plásticos, das impressões geradas pela estória 

ouvida (p.18).. 

 

 

Freitas, L. V. (2005). Grupos Vivenciais sob uma Perspectiva Junguiana. Psicologia USP, 

16(3), 45-69. 

 

Discute as possibilidades de formação de grupos vivenciais na perspectiva da psicologia 

analítica. Foi realizada uma prática grupal onde foram construídas máscaras e trabalhado o 

potencial criativo da persona, com consignas inspiradas em exercícios de imaginação ativa. 

A autora considera a importância de se desenvolver trabalhos em grupo, embora a psicologia 

analítica seja mais voltada para o questões individuais.  

 

 

 

Aguiar, A. P.; Macri, R. (2010). Promovendo a qualidade de vida dos idosos através da 

arteterapia. Revista de pesquisa: cuidado é fundamental online. Programa de Pós Graduação 

em Enfermagem – UNIRIO, 710-713. 

 

Trabalho com oficinas de arteterapia com idosos e contribuições para sua qualidade de vida. 

Consta “imaginação ativa” como “atividade expressiva”, utilizada na coleta de dados. 

 

 

 

Otto, F.F.; Amui, J.M. & Mestre, M. (2012). Coração e alma: vida e outros símbolos das 

doenças cardíacas na realidade hospitalar Rev. SBPH vol.15 nº.1, Rio de Janeiro. p. 167-

179.  
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O estudo foi realizado com 14 pacientes cardíacos, com o objetivo de verificar se uma 

intervenção psicológica focal teria efeito sobre a constelação de complexos ligados aos 

problemas cardíacos. O método utilizado foi o Teste de Associação de Palavras. As técnicas 

utilizadas foram amplificação ou método sintético construtivo, manejo verbal dos conteúdos 

projetivos e imaginação ativa (que aqui no caso, consistia no desenho de um coração) e 

técnicas expressivas. Foi desenvolvida uma proposta de técnica de imaginação ativa a partir 

da ideia de Hillman. É apresentada uma narrativa sobre três corações, o coração corpo, 

coração alma e coração imagem. Segundo a pesquisadora, o estudo alcançou o objetivo, pois 

demonstrou que a intervenção produziu efeitos positivos nos pacientes. 

 

 
 

Lyra, S. R., Zaura B. T. & Boleta, C. D. C. F. (2013). The active imagination technique for 

bruxism treatment. International Journal of Medical and Health Sciences, v. 7, n. 4, p. 178-

182. 

 

Utilização da imaginação ativa no tratamento do bruxismo. A pesquisa foi realizada com 21 

voluntários, que realizaram uma única sessão de cerca de uma hora de duração de 

“imaginação ativa”, na presença de uma psicóloga. Os resultados apontaram melhoras do 

sintoma na maioria dos participantes. 

 

 

Arcaro, N. T. (1997). Imagens mentais em psicoterapia: estudo empírico sobre sua eficácia e 

a importância da atitude e da habilidade do cliente em manejá-las. Tese (Doutorado em 

Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo 

 

O trabalho buscou avaliar a eficácia de uma estratégia psicoterápica breve em um grupo de 

universitários, utilizando-se de exercícios de imaginação dirigida. O propósito era avaliar os 

resultados sobre a ansiedade dos alunos em situações de prova e exame, e se os resultados 

estariam relacionados à vivacidade e o controle sobre as imagens. O termo “imaginação 

ativa” foi considerado como sendo uma forma de fantasia dirigida. 

 

 

Junqueira, M. (2005). A expansão do Self de presidiários: encontro da Psicologia com a 

Arte e a profissão. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade 

de São Paulo, São Paulo. 

 

Trabalho desenvolvido com presidiários por meio de psicoterapia, arte e emprego, com 

intuito de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, assim como buscar 

novas formas de auto percepção e reinserção social. A abordagem que fundamenta o estudo é 

a humanista e o referencial teórico é de Rogers e de Boal. O termo “imaginação ativa” 

aparece como um recurso para facilitar a comunicação. Foi usado um misto de técnicas da 

abordagem bioenergética e gestáltica, transpessoal e centrado no ser. 

 

 

Oliveira, S.R. (2006). Reflexões sobre a materialidade numa abordagem imagético-

apresentativa: narrativa de um percurso teórico e prático à luz da psicologia analítica. 

Dissertação. Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo.  
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O estudo buscou observar a influência da materialidade no encontro terapêutico, realizado 

em grupo, discutindo sobre aspectos teórico-metodológicos que fundamentam uma 

abordagem imagético-apresentativa, sob a perspectiva da psicologia analítica. As sessões em 

grupo eram organizadas, permitindo flexibilizações, em: reencontro, relaxamento ou 

aquecimento corporal, estimulação da fantasia (uma historia era contada ou uma 

“imaginação ativa” era conduzida), manuseio (uso dos materiais), conversa grupal. No que 

diz respeito à “imaginação ativa”, os participantes eram conduzidos a um estado de 

relaxamento a fim de vivenciarem um encontro com alguma figura interior, interagindo 

livremente com ela e, ao voltarem desse estado, podiam expressar o que ocorreu nesse 

encontro, seja por meio de pintura, escultura ou escrita.  

 

 

Hilel, A.S. (2008). As terapias de imagens mentais como recurso terapêutico complementar 

na tireoidite de Hashimoto – um estudo bibliográfico. Dissertação. Mestrado em Psicologia 

Clínica – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP. 

 

Levantamento bibliográfico do trabalho com imagens mentais como recurso para o 

tratamento da Tireoide de Hashimoto. Disserta sobre vários estudos em que foram usadas 

técnicas de visualização e imaginação dirigida como recuros complementares ao tratamento 

convencional de doenças físicas, sendo a “imaginação ativa” um desses recursos. 

 

 

Greghi, M.P.K. (2009). Os efeitos de uma intervenção psicoterápica breve junguiana em um 

grupo de portadores de doença periodontal. Tese. Doutorado em Psicologia Clínica. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. 

 

O objetivo do trabalho foi analisar os efeitos de uma intervenção psicológica breve, baseada 

na psicologia junguiana na evolução da doença periodontal. Foram utilizadas técnicas 

terapêuticas junguianas, que foram sendo escolhidas de acordo com a dinâmica do grupo: 

desenho do corpo, escultura com argila, movimentação ativa e passiva, visualização e 

colagem, imaginação dirigida, trabalho com sonho, sandtray (adaptação do sandplay para 

grupos), trabalho simbólico com a estória de Jonas e a Baleia, livre expressão de um conto 

de fadas marcante para a pessoa. Com relação à imaginação ativa, a autora comenta que, em 

sua concepção original era indicada para os estágios finais da análise, quando o paciente se 

tornaria independente do terapeuta. Coloca que autores como Kast e Sandford, porém, 

admitem uma adaptação da imaginação ativa em que o terapeuta pode tomar uma atitude 

mais diretiva, conduzindo levemente as imagens, com intuito de orientar a exploração dos 

conteúdos inconscientes do paciente.  

 

 

Ferreira, S.S. (2009). Dança na escola: um processo de criação. Dissertação. Mestrado na 

área de Educação. Universidade de Campinas UNICAMP.  

 

O objetivo foi refletir sobre o desenvolvimento de um processo de criação em dança na 

escola com um grupo de crianças de quatro a nove anos. Foram utilizadas várias técnicas que 

propiciassem a espontaneidade e o autoconhecimento como improvisação, toque, 

relaxamento, consciência corporal, “imaginação ativa” e balé clássico, que podem levar ao 

“processo de individuação” e desenvolvimento da intuição. A “imaginação ativa” foi 

desenvolvida de duas formas por meio de desenho e por meio da dança. No primeiro 

momento as crianças deitavam, faziam um relaxamento, deixando a imaginação fluir e 
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depois faziam um desenho, depois comentando sobre ele. Por fim dançavam a imagem que 

desenharam. 

 

 

Parisi, S. (2009). Separação amorosa e individuação feminina: uma abordagem em grupo de 

mulheres no enfoque da Psicologia Analítica.  Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

O objetivo do estudo foi compreender o processo de separação amorosa vivenciadas por um 

grupo formado de mulheres de meia idade relacionada ao processo de individuação, que 

dispuseram de recursos expressivos, contos e mitos como meios de expressão, trabalho 

corporal, técnicas de dramaturgia, imaginação dirigida e “imaginação ativa” 

 

 

Fonseca, P.I.M.N. (2013). Emoções vivenciadas pela equipe multiprofissional de uma 

central de transplantes na entrevista familiar. Dissertação. Mestrado acadêmico em Ciências 

do Cuidado da Saúde da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa. Universidade Federal 

Fluminense. 

 

Para analisar as emoções vivenciadas pelos profissionais ao abordar as famílias sobre a 

doação de órgãos foi utilizado questionário sócio cultural, entrevista semi estruturada e 

foram coletados dados expressivos através da “imaginação ativa”. A técnica consistia em 

oferecer uma folha branca A4 com giz de cera pastel e pedir ao sujeito que respondesse em 

forma de desenhos a pergunta: Quando falo sobre emoções na entrevista familiar qual é a 

imagem que lhe recorre? Em seguida, era pedida a explicação.  

 

 

Amato, J. L. (2018). Roteiros semiestruturados de imaginação: diálogos internos com a 

persona e o herói.  Dissertação de Mestrado.  Dissertação de mestrado. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. 

 

O estudo se caracteriza pelo desenvolvimento e avaliação de roteiros semiestruturados com 

intuito de facilitar a aplicação da imaginação ativa. 

 

 

Fabiano, D. M. (2018) Imaginação ativa pós Livro Vermelho. Novas Edições Acadêmicas 

(ebook) 

 

Possibilidades de produzir cremes energizados e produtos têxteis como possibilidades de 

facilitar o processo da imaginação ativa. 

 

 

Quadro 04: Autores cujos trabalhos não se mostram fundamentados nos pressupostos 

da psicologia analítica sobre a imaginação ativa 
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Considerações finais 

 

 

 O presente estudo buscou investigar e caracterizar o método da imaginação ativa, 

conforme desenvolvida por Jung, tendo como base seus escritos sobre o tema. Buscou-se 

também entender como as experiências pessoais do autor, suas pesquisas e observações 

influenciaram a forma com que elaborou a imaginação ativa, que se tornou um procedimento 

peculiar e foi vivenciado, estudado e indicado por ele em seu trabalho clínico, além de 

fornecer importante material empírico para o estudo do dinamismo psíquico. 

 No primeiro capítulo discutimos como as noções de símbolo, fantasia e imaginação  

são importantes fundamentos da psicologia analítica. Os símbolos são produtos complexos, 

que trazem em si aspectos conscientes e inconscientes, cujo sentido não pode ser apreendido 

de imediato (1961a/2008). São produzidos a partir da tensão das forças antagônicas do 

psiquismo, em busca constante de regular e equilibrar o fluxo de energia psíquica. O símbolo, 

por sua natureza arquetípica, possui um caráter fascinante e impulsionador, que movimenta o 

psiquismo em direção a uma meta, por sua natureza carregada de afeto e sentido 

(1934a/2012). São também produtos da fantasia criadora que, para Jung (1912/2012), não 

possuem conotação patológica, mas representam a capacidade autocurativa da psique. Jung 

(1921/2012) dá grande relevância à fantasia criadora, pois esta permite a apreensão do mundo 

e sua criação.  Sendo assim, as imagens e fantasias são consideradas por Jung como 

realidades, sendo por vezes difícil diferenciar a essência do que é exterior à psique. Conhecer 

a dinâmica das imagens psíquicas possibilita compreender a base da psicologia analítica e 

suas formulações teóricas, inclusive a imaginação ativa, onde a imaginação se torna uma 

maneira de entrar em contato com essas imagens.   

No segundo capítulo, buscamos na obra de Jung e colaboradores próximos quais 

seriam os fundamentos que embasaram a imaginação ativa. Jung era um incansável estudioso 

e conseguiu adquirir um amplo conhecimento sobre vários âmbitos da produção humana, 

acumulando um conhecimento enciclopédico (Shandasani, 2005). Após vivenciar o contato 

com as imagens psíquicas e observá-las em seus pacientes assim como as modificações que 

podiam ser produzidas por esse contato, desenvolveu ainda mais seus conhecimentos sobre o 

dinamismo psíquico. Encontrou paralelos e associações desse tipo de procedimento em outras 

culturas, na mitologia, em práticas orientais, nos Exercícios Espirituais de Inácio de Loyola e 

na alquimia. A partir desses conhecimentos foi possível observar as aproximações e 

diferenças existentes e de certa forma corroborar as características que tornam a imaginação 
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ativa uma prática singular. A imaginação ativa é um procedimento que depende de um 

envolvimento engajado e ativo, com as imagens produzidas pelo inconsciente, onde se devem 

considerar, com equanimidade, os opostos psíquicos. Por ser um intenso trabalho sobre si 

mesmo, que permite que o indivíduo seja livre para escolher a melhor forma de conduzí-lo, 

Jung (1929/2012) demonstrava interesse em que fosse bem entendido, para que não caísse na 

banalização e fosse visto somente como panaceia ou que sofresse qualquer interferência 

sugestiva por parte do terapeuta, que nesse caso só poderia auxiliar na orientação e no 

reconhecimento da legitimidade do processo e estando atento para aquelas situações em que a 

imaginação ativa não seria o procedimento mais adequado, como, por exemplo, em casos de 

esquizofrenia e riscos de psicose latente (Von-Franz, 1999). 

A partir do conhecimento adquirido por meio da obra de Jung, no terceiro capítulo 

procedeu-se à investigação e análise de trabalhos desenvolvidos por colaboradores e trabalhos 

mais recentes, a fim de perceber como se deram os desdobramentos da imaginação ativa. Os 

resultados demonstraram que a imaginação ativa tem sido aplicada, em algumas situações, de 

forma muito controversa à sua concepção original, o que pode nos trazer uma importante 

oportunidade para discutir diversos aspectos da obra de Jung, como por exemplo, a 

complexidade do tema, a dificuldade de interpretar suas ideias e a necessidade de um estudo 

cuidadoso e atento, para evitar equívocos e mal entendidos. O estudo do pensamento de Jung 

recentemente tem ganhado relevância, principalmente no meio acadêmico. À medida que vem 

se tornando mais conhecida, entretanto, sua obra tem sido alvo de admiração, curiosidade, 

mas também de muitas críticas e interpretações equivocadas.  

Pode ser que esses equívocos sejam devidos à certa informalidade por vezes atribuída 

à leitura de sua obra, devido à abertura que assumia em rever suas ideias, evitando assumir 

atitudes dogmáticas. Essa informalidade, por si só, já é um equívoco mediante a extensa obra 

que deixou, que demonstra sua característica de pesquisador dedicado. Jung (1946-

1955/2018) chegou disse não desejar que as pessoas se tornassem junguianas e, sim, que se 

tornassem elas mesmas e, embora não pretendesse ter seguidores e se declarasse contrário à 

criação de sociedades, por exemplo, não se opunha a que fossem constituídas, mas exigia que 

sua teoria fosse representada com exatidão, o que demonstrava interesse que sua obra fosse 

bem compreendida (Shamdasani, 2005). Em resposta a Joseph Henderson, no ano de 1959, 

sobre a criação de uma nova organização que levaria seu nome, Jung escreveu: como chama 

seu instituto de „C. G. Jung Education Center of Houston, Texas‟, ela (a coordenadora) tem a 

obrigação moral de produzir algo que corresponda ao nome, caso contrário a coisa toda 

será somente um grande blefe publicitário (Jung, como citado por Shamdasani, 2005, p. 369). 
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 Jung reconheceu que, em seu trabalho, muito ainda havia a ser desenvolvido, 

deixando sugestões de quais caminhos deveriam ser explorados. Destacou como pontos 

relevantes, por exemplo, o problema dos complexos nos padrões familiares, o estudo dos 

sonhos dos primeiros de anos de vida e os que ocorriam antes de catástrofes, durante 

enfermidades etc. (Shamdasani, 2005). Também os cuidados na formação dos analistas e a 

organização de seminários se opõem à visão de total informalidade atribuída a Jung.  

Seu trabalho baseava-se, principalmente, na observação dos fatos, comparações e 

associações entre o que verificava no trabalho com os pacientes e em si próprio com material 

de estudo em diversas áreas do conhecimento. Por meio dessas investigações, considerava que 

a psicologia como ciência estava ligada à consciência, mas também a conteúdos 

inconscientes, os quais não poderiam ser acessados de forma direta (Jung, 1935a/2011). 

Assim sendo, a postura que Jung procurava assumir diante da psique, segundo ele mesmo 

admitia, era de modéstia, uma vez que não se poderia afirmar pontualmente o que significava 

aquele fenômeno observado. 

 

É bom nunca esquecer que em psicologia o meio pelo qual se julga e observa a 

psique é a própria psique. (...) Na psicologia o observador é o observado; a psique 

não é apenas o objeto, mas também o sujeito de nossa ciência. Como estamos vendo, 

trata-se de um círculo vicioso e por isso temos que ter uma modéstia incrível (grifos 

do autor) (Jung, 1935a/2011, p. 144). 

 

 

 

Dessa forma, conforme comenta Barreto (2012), a psicologia junguiana não se encaixa 

no modelo cartesiano de ciência, que se pauta em construir modelos, uma vez que a psique se 

apresenta sempre como algo incerto e duvidoso, mas que nem por isso é destituída de rigor e 

sentido. Podemos observar esse rigor na imaginação ativa, caminho que Jung descobriu e 

desenvolveu, considerando-o o mais adequado para trabalhar com as imagens psíquicas. A 

imaginação ativa consiste em entrar em contato com as imagens, dando-lhes forma e voz e 

observando as mudanças que vão ocorrendo à medida que o trabalho se realiza. Conforme 

verificado nesse estudo, trata-se de um trabalho profundo e laborioso que demanda dedicação 

e persistência, pois uma de suas características é nos colocar em contato com nossas 

condições mais íntimas. Nesse processo, estraremos em contato com vários aspectos de nossa 

personalidade, inclusive os mais desagradáveis, que podem trazer desconfortos, mas também 

despertar potenciais criativos. Para tal, Jung, embora não tenha deixado uma sistematização 

da imaginação ativa, deixou indícios dos caminhos pelas quais poderia ser realizada, 

conforme buscamos apontar nessa pesquisa.  
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Ao aprofundar os estudos de Jung e os desdobramentos posteriores sobre imaginação 

ativa, nos deparamos com uma variedade de aplicações do procedimento, sendo algumas 

dessas aplicações muito distantes da proposta original do autor. O trabalho com imagens 

mentais não era novidade, conforme o próprio Jung constatou e sabe-se que muitos autores se 

dedicaram a desenvolver técnicas que pudessem acessar e observar o que poderia advir dessa 

interação. Observamos a existência de várias modalidades de visualizações, como por 

exemplo, imaginação dirigida, sonho acordado, uso de atividades expressivas que buscam 

facilitar o contato com conteúdos inconscientes difíceis de ser expressos somente pela 

consciência. 

Entretanto, um dos pontos que chamou a atenção é que a imaginação ativa se mostra 

como um procedimento com características muito peculiares, que a diferenciam dos demais. 

Entre essas características está a total liberdade que é dada ao indivíduo de buscar sua própria 

forma de desenvolver o método e de permitir que os conteúdos se expressem. Jung 

(1929/2012) considera que o trabalho poderá ser bem sucedido por meio do “deixar 

acontecer”, que condiz com o princípio taoísta da ação na não-ação, ou seja, é preciso conferir 

ao psiquismo total confiança e liberdade, mas de forma ativa, dando igualdade de condições 

aos conteúdos conscientes e inconscientes. De acordo com os pressupostos da psicologia 

analítica sobre o psiquismo humano, consciente e inconsciente obedecem à meta de equilíbrio 

e autorregulação, o que não condiz com a adoção de atitudes puramente técnicas e normativas 

perante ele. A relação com o inconsciente deve ser visto como contato com a natureza da qual 

fazemos parte e que, ao tentar dominá-la corremos o risco de ser subjugados por ela. Pode ser 

que o trabalho só se mostre tão difícil por ainda estarmos muito apegados à racionalidade e 

temermos o inconsciente e sua condição de território do desconhecido. 

Para uma cultura tecnicista pautada na busca por modelos, fórmulas e regras para se 

alcançar determinado objetivo, a questão que se coloca é como lidar com um psiquismo que 

envolve tantas incertezas, que possui uma forma própria de se manifestar, em uma linguagem 

simbólica que pede atenção e tempo para ser desvendada. Conforme pontua Sant‟Anna 

(2001), a formação de psicólogos muitas vezes se volta principalmente para o treinamento e 

aplicação de técnicas, que em alguns segmentos da psicologia se mostra pertinente. Na prática 

clínica, entretanto, em que a própria psique se torna o objeto de trabalho, é preciso que o 

terapeuta possua outros tipos de habilidade para lidar com as imagens psíquicas, 

principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de sua própria criatividade e 

sensibilidade, além de também estar disposto a se dedicar ao seu próprio desenvolvimento 

pessoal. 



84 

 

 

Neste estudo, observou-se que a imaginação ativa conforme Jung desenvolveu não é 

um exercício fácil de se executar, o que parece ter instigado o desejo de torná-la mais 

acessível, seja por meio de sistematizações, comparações e/ou adaptações. Algumas dessas 

tentativas se afastaram muito do projeto original, descaracterizando-a nos pontos que a tornam 

peculiar. Sendo assim, essa condição abre espaço para algumas reflexões: se tentar adaptar a 

imaginação ativa é realmente o melhor caminho para entendê-la e praticá-la, como ser atentos 

ao que Jung deixou como indicação para todo o trabalho ou ainda, se ao invés de tentar 

simplificar um trabalho por si só complexo, procurar entender porque se configura tão difícil e 

de onde vem a necessidade de tentar torná-lo acessível. Considera-se que, para ser coerente 

com o pensamento de Jung, que se caracteriza por uma atitude prospectiva diante dos 

fenômenos psíquicos,  talvez fosse mais interessante buscar primeiramente o sentido das 

dificuldades com a imaginação ativa antes de tentar adequá-la ou sistematizá-la. Desde o 

início do estudo, particularmente, venho também me deparando com essas dificuldades e sinto 

ainda ter um longo caminho a percorrer para vivenciar a vera imaginatio, mas acredito que 

essa dificuldade faça parte do caminho para o autoconhecimento.  

Não se pretendeu aqui esgotar o assunto e, sim, abrir espaço para que a imaginação 

ativa, como um dos pressupostos característicos da psicologia junguiana, esteja aberta a ser 

melhor compreendida, praticada e diferenciada de outros procedimentos. Nesse caso, buscou-

se trazer reflexões sobre a imaginação ativa para que esta possa continuar sendo um 

importante método terapêutico e empírico, mas levando em consideração suas características 

peculiares e garantindo que eventuais modificações ou adaptações não a tornem mais um 

procedimento que atenda à demanda de uma cultura tecnicista, pragmática e comercial. Como 

dito anteriormente, uma cultura pautada no tecnicismo pode justificar a dificuldade em lidar 

com a liberdade necessária para acessar e entender conteúdos inconscientes, tendendo a 

valorizar a técnica em si, reduzindo-a à remissão de sintomas ou induzindo a outros 

equívocos. 

 O presente estudo buscou, portanto, trazer contribuições para o entendimento do 

processo de criação e desenvolvimento da imaginação ativa, buscando suas origens e tentando 

traçar diferenciações. Em virtude dos resultados encontrados, esse se mostra um assunto ainda 

a ser muito estudado e discutido, sendo importante o desenvolvimento de mais trabalhos, 

principalmente de exemplo práticos, mas que estejam embasados na ideia original de Jung e 

que se desenvolvam mais reflexões visando melhor compreender o procedimento, suas 

dificuldades e potencialidades. 
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