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A trajetória da Psicologia Analítica no Brasil teve início com a 
psiquiatra Nise da Silveira, que elaborou suas ideias a partir do trabalho 
desenvolvido no Museu de Imagens do Inconsciente. Dessa forma, o 
estudo da teoria de Jung se inicia no âmbito da psiquiatria e passa, 
num segundo momento, a se organizar em sociedades, intensificando 
a prática em consultórios privados e, atualmente, se insere de forma 
gradual nas universidades.

Freud e Jung se encontraram em 1907 devido à admiração mútua, 
sendo figuras centrais no surgimento e desenvolvimento da psicologia. 
No primeiro encontro, ocorreu a famosa conversa que durou cerca de 
treze horas ininterruptas. Segundo Freud, a contribuição de Jung para o 
estabelecimento da psicanálise foi fundamental. Em 1913, no entanto, 
ocorreu a ruptura entre os dois pensadores.

Passados cem anos da histórica separação, o I Seminário Caminhos 
Junguianos, sob o lema liberdade ainda que tardia (libertas quae sera 
tamem), discute os ganhos para a psicologia, com o surgimento de um 
novo sistema teórico e metodológico: a Psicologia Analítica.
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Prefácio
Walter Melo1

Os textos que compõem este livro são oriundos dos debates 
ocorridos durante o I Seminário Caminhos Junguianos: a liberdade ainda 
que tardia, que aconteceu nos dias 29 e 30 de novembro de 2013, na 
Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). É recente a entrada 
de estudiosos da Psicologia Analítica nos centros universitários do 
Brasil. Além do Grupo Caminhos Junguianos, podemos destacar os 
estudos de mitologia iniciados, nos anos 1960, por Junito de Souza 
Brandão na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
Rio), o Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), desde a década 
de 1990, e o curso de Pós-Graduação em Teoria e Prática Junguiana da 
Universidade Veiga de Almeida (UVA), desde os anos 2000 no Rio de 
Janeiro. Em pouco tempo, porém, esses estudos despertaram interesse 
tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação, em diversos 
campos do conhecimento. 

A relação da Psicologia Analítica com a universidade pode 
ser considerada de acerto e de desacerto. Acerto pelo fato de a 
proposta da universidade ser da diversidade do conhecimento, 
pautada na interdisciplinaridade, o que está em completo acordo 
com o pensamento de Jung. Desacerto pelo fato de o cotidiano da 
universidade ser organizado na fragmentação do conhecimento, o que 
está em completo desacordo com o pensamento de Jung. Portanto, 
ao iniciarmos um trabalho pautado na Psicologia Analítica em um 
centro universitário, é preciso atenção redobrada para não encerrarmos 
a complexidade e o pensamento divergente de Jung em modelos de 
cientificidade preestabelecidos, em metodologias que restringem a 
abundância do mundo. Com isso, não se pretende abandonar o campo 
das ciências, mas alargar o seu escopo. 

1 Coordenador do Grupo Caminhos Junguianos, da Universidade Federal de São 
João Del-Rei (UFSJ).



10A Liberdade Ainda que Tardia

Nesse sentido, o Grupo Caminhos Junguianos iniciou suas 
atividades com pequenos grupos de estudo e, em 2011, implementou 
estágio no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), com três alunos2. Em 
2013, foi desenvolvida, no âmbito da iniciação científica, a pesquisa 
Arte e Psicoterapia: relações entre a arte abstrata e a psicologia analítica 
de C.G. Jung, de Pedro Henrique Costa de Resende, em parceria com o 
Museu de Imagens do Inconsciente (MII). Em 2014, foram aceitos três 
projetos de pesquisa3 no Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 
na Linha 1: Processos Psicossociais e Socioeducativos. Foi fundamental 
o acolhimento de temas relacionados à Psicologia Analítica nessa linha 
de pesquisa e só podemos agradecer. No entanto, era evidente a 
necessidade de reformulação e assim aconteceu: os temas junguianos 
passam a constituir a Linha 1: Fundamentos Teóricos e Filosóficos da 
Psicologia.

O Seminário Caminhos Junguianos faz parte desse conjunto 
de atividades integradas e continuadas, possibilitando o intercâmbio 
com pesquisadores de outras instituições, intensificando os debates 
e a produção acadêmica. A proposta é de organizamos encontros 
bianuais com temas relacionados à Psicologia Analítica e áreas afins. 
Para tanto, serão utilizados símbolos correlacionados com Minas Gerais 
e a mineiridade. Assim, o I Seminário Caminhos Junguianos teve como 
título a liberdade ainda que tardia, inscrição contida na bandeira do 
estado e de tantas implicações para a história de nosso país. Inspirado 
pelos ventos libertários, o evento teve como objetivo discutir os ganhos 
para a psicologia a partir da ruptura entre Freud e Jung, ocorrida 
em 1913, que resultou no surgimento de um novo sistema teórico e 
metodológico: a Psicologia Analítica.

2 Pedro Henrique Costa de Resende, Tatiane Rose Oliveira de Mendonça e Emerson 
Albino de Freitas Souza.

3 As pesquisas foram desenvolvidas por Pedro Henrique Costa de Resende, Victor 
de Freitas Henriques e Fábio Medeiros Massière, com defesas em fevereiro de 2016.





Dilip Loundo1

É objetivo deste ensaio problematizar a natureza do diálogo 
entabulado por Jung com a  tradição religiosa e filosófica da Índia, 
ambiguamente inserida pela crítica num contexto amplo e obscuro 
de "pensamento oriental". Nesta avaliação crítica, terei em mente 
como paradigma de diálogo a noção de Hans George Gadamer de 
conversação hermenêutica, enquanto risco e abertura existencial que 
potencializa a transformação real dos interlocutores e a consolidação 
de um conhecimento efetivo (GADAMER, 1977). Será que houve, de 
fato, uma conversação hermenêutica entre Jung e a tradição religiosa e 
filosófica da Índia? Quais os riscos fundamentais a que se expôs Jung, e 
quais os avanços cognitivos que deles derivou? 

Ao optar por um horizonte crítico de conversação hermenêutica, 
renuncio, por sua absoluta inadequação e inutilidade, a qualquer 
pretensão de avaliar ou julgar pontualmente a correção ou não das 
proposições de Jung sobre a Índia. Jung jamais reivindicou qualquer 
especialização nessa área. Muito pelo contrário, são muitas as passagens 
em que reconhece sua absoluta ignorância e roga ao leitor para que 
não tome suas proposições por verdades sobre o Oriente. Numa de 
suas cartas, ele afirma  peremptoriamente:

[...] a entrada do oriente [no ocidente] é muito mais um fato psi-

cológico com uma longa história por detrás. Os primeiros sinais 

estão em Meister Eckhart, Leibniz, Kant, Hegel, Schopenhauer, e 

E. von Hartmann. Mas não é de forma alguma o próprio oriente 

com quem estamos lidando mas com a realidade imediata do 

inconsciente coletivo, que é omnipresente (JUNG, 1973, p. 87, 

tradução nossa).

1 Núcleo de Estudos em Religiões e Filosofias da Índia; Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Religião; Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Jung, Freud e a Índia: diálogos 
ou conversações monológicas?
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Portanto, o que está em causa neste exercício reflexivo sobre 
a obra de Jung é a identificação das instâncias qualitativas de sua 
produção teórica, terapêutica e autorreflexiva que evidenciam a 
presença insuspeita e a criatividade correlata desse diálogo com a Índia. 

Para empreender essa tarefa é inevitavel que comecemos pelo 
começo. O diálogo entre Jung e a Índia insere-se no amplo contexto 
de um diálogo entre a Europa e o Oriente, transcorrido ao longo 
dos séculos XIX e XX, marcado pela diferença colonial, para usar uma 
expressão do antropólogo Walter Mignolo (2000). A diferença colonial 
é a medida da assemetria que preside às relações inter-civilizacionais do 
mundo moderno: lá onde o colonial ou neo-colonial se institui como 
o reverso inevitável da moeda da modernidade, como o demonstra 
exuberantemente a obra clásica do filósofo alemão Wilhem Halblfass 
(1988), India and Europe, que poderia ser descrita como a versão crítica 
aplicada à Índia da narrativa orientalista de Said. Seu agenciador-mor, a 
ciência moderna tem como uma de suas expresões mais significativas a 
emergência da psicologia como ciência empírica e, mais especificamente, 
a emergência de sua versão terapêutica eminentemente discursiva 
e conversacional, a saber, a tradição psicanalítica. Cientificidade 
impositiva, intimamente ligada a uma crítica contundente e localizada 
à religiosidade europeia de fundo cristão, a presença colonial da 
psicanálise numa região tão rica e diversa em termos de epistemologias 
e filosofias de transformação do self, como é a Índia, revelou-se, ao 
longo de tempo, uma aberração tanto na esfera terapêutica quanto na 
esfera da psicologia cognitiva e do discurso crítico. Foi aqui que a atitude 
de Sigmund Freud e alguns de seus seguidores mais proeminentes, 
de uma indiferença civilizacional manifesta e de uma intransigência 
e dogmatismo científicos, pontuada por rasgos de um eurocentrismo 
quase-racista, pode ter contribuido decisivamente para a situação 
de irrevelância e esquecimento que a psicanálise tem hoje na Índia, 
principalmente na esfera terapêutica, onde se contam nos dedos os 
especialistas praticantes. E isso tudo apesar de um começo promisor. 

Com efeito, a criação da Sociedade Psicanalítica Indiana (Indian 
Psychoanalytical Society), afiliada à Associação Psicanalítica Internacional 
(International Psychoanalytical Association), ocorreu no ano de 1922 – 
cinco anos antes de criação de sua congênere brasileira – num contexto 
favorável de presença colonial britânica. Ela refletiu a efervescência 
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intelectual da região do Bengala e tinha com fundador o médico 
Girindrasekhar Bose (1887-1953), um personagem cujos diálogos 
continuados com Freud são emblemáticos dos caminhos e descaminhos 
da psicanálise na Índia. Convicto da relevância científica de certas 
intuições psicanalíticas e, ao mesmo tempo, ciente de sua originação 
histórica condicionada às especificidades do continente europeu, 
marcado por tradições monoteísticas, androcêntricas, de agregados 
familiares nucleares de classe média, em nítido contraste com as tradições 
indianas politeístas, de forte presença do elemento feminino – as deusas-
mãe – e de agregados familiares extensos de comandos múltiplos, 
Bose sentiu ser sua responsabilidade contribuir criativamente para o 
movimento psicanalítico através de uma "indianização" conceitual, isto 
é, através de um processo de revisitação e enriquecimento crítico de 
alguns dos principais conceitos, levando em consideração as realidades 
socio-psíquicas do subcontinente indiano. Como afirma Amit Basu: “Os 
argumentos bem elaborados e estruturados de Bose nessas duas obras 
em Bengali permitu que a psicanálise fosse modificada e revista dentro 
de uma condição não-ocidental” (BASU, 1999, p. 49, tradução nossa).

Dentre as propostas de enriquecimento conceitual, Bose propôs 
uma dualidade essencial dos desejos, sustentando que para cada 
desejo A existiria um desejo oposto não-A. Ao invés de considerar a 
censura (do superego) como pura repressão à essencialidade pulsional 
do indivíduo, Bose sustentou que ali se manifestava outra dimensão 
pulsional, uma teleologia existencial antinômica e igualmente positiva. 
Diz ele: “Acredito que o censor constitui, acima de tudo, o desejo oposto 
ao desejo reprimido” (BOSE apud BASU, 1999, p. 43, tradução nossa). 
Bose rejeitou ademais a possibilidade de redução dos desejos a uma 
base puramente biológica e a possibilidade efetiva de sua sublimação, a 
menos que fossem efetivamente satisfeitos. Essa revisão criativa da teoria 
das pulsões seria congruente com alguns dos princípios fundamentais da 
espiritualidade e da filosofia indianas por ele investigadas (HARTNACK, 
2008). Por outro lado, Bose discordou da universalidade do complexo da 
castração, por não reconhecer empiricamente nos pacientes indianos 
a existência de uma disposição significativa nessa direção. Propôs, ao 
invés, que essa inexistência relativa tinha por correlato um desejo do 
homem de ser mulher. Ele afirma:
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Não concordo com Freud quando ele diz que os desejos de 

Édipo acabam, em última análise, por sucumbir ao superego. 

O que se passa é exatamente o oposto. O superego deve ser 

conquistado e a habilidade para castrar o pai e fazer dele uma 

mulher é o requisito essencial para o processo de ajustamento 

do desejo de Édipo. O conflito de Édipo é resolvido não através 

da ameaça da castração mas através da habilidade para castrar 

[o pai] (BOSE apud HARTNACK, 2008, p. 148, tradução nossa). 

E, finalmente, Bose discordava do entendimento monádico do 
sujeito psicanalítico, isto é, de um indivíduo essencialmente distinto 
dos demais, em conflito permanente com o mundo externo e, por 
consequência, consigo mesmo. Ao invés, Bose defendia a ideia de 
uma unidade pré-existente, que unia potencialmente todos os seres 
humanos entre si, e com os animais, as plantas e a natureza. Esse vínculo 
originário entre sujeito e objeto seria o que efetivamente tornaria 
possível a identificação dos pacientes com seus objetos de desejo: a 
identificação seria, então, e no limite, uma forma velada, obscura, de 
reconhecimento, com o que promoveria uma substituição última da 
explicação causal pela explicação teleológica ou de sentido (BOSE, 
1948).

Da correspondência entre Bose e Freud restam poucas 
dúvidas quanto à atitude negativa de Freud perante os arroubos 
indianistas de Bose. A revisitação criativa deste último, de alguns dos 
principais conceitos psicanalíticos e sua congruência com aspetos 
básicos da espiritualidade e da filosofia indianas – que se distinguia, 
substancialmente, da espiritualidade rejeitada pela própria psicanálise 
em seu solo de origem – mereceu de Freud indiferença silenciosa, 
não apenas com relação às "heresias" conceituais, mas também com 
relação ao universo cultural indiano, ou a rejeição polida a essas 
mesma "heresias". De outras fontes, podemos aferir ou inferir as razões 
positivas para tal atitude: uma percepção eurocêntrica que confrontava 
a sapiência cientificista com a ignorância "metafísica" das civilizações 
não-europeias. As leituras psico-racistas não estiveram ausentes de seu 
horizonte de interpretação. Por exemplo, numa carta dirigida a Romain 
Rolland, datada de 1930, Freud  refere-se à civilização do subcontinente 
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indiano como uma “[...] selva indiana da qual consegui até hoje manter 
distância, mediante uma combinação incerta de paixão helênica pela 
proporção, sobriedade judaica e comedimento filisteu” (FREUD apud 
HARTNACK, 1990, p. 943, tradução nossa). A selva indiana de Freud, 
como especula Sudhir Kakar, um dos poucos psicanalistas indianos da 
atualidade e mais conhecido como escritor e criador de novas "heresias" 
psicanalíticas na linha de Bose:

[...] é a exuberância do corpo de sua própria mãe, o misticismo 

indiano, o canto da sereia do eterno feminino, que permaneceu 

uma fonte de ambiguidade para Freud durante toda a sua vida. 

‘Ó, diria Freud, vocês Indianos com vosso eterno complexo da 

mãe!’ – esta frase é atribuída a Freud que a teria enunciado, 

de forma exasperada, ao se encontrar como Anand Mulk Raj 

que o procurou para uma consulta (KAKAR, s/d, p. 20, tradução 

nossa).

Note-se que essa postura refratária ao diálogo era congruente 
com o tom da literatura psicanalítica escrita por autores britânicos 
na Índia que descreviam a religiosidade indiana como anal, infantil, 
maternal e neurótica (HARTNACK, 1990).

Do acima exposto, fica claro que o capítulo inaugural do diálogo 
entre a tradição psicanalítica e a tradição indiana foi marcada por uma 
assimetria de interação e pela ausência de uma disposição sincera, por 
parte de Freud, de empreender uma conversação hermenêutica, e de 
colocar suas pretensas verdades psicanalíticas, eurocêntricas e coloniais 
em risco, num encontro cujo potencial de enriquecimento mútuo 
poderia ter sido inestimável. Como afirma Hartnack (1990, p. 948-9, 
tradução nossa):

Seus estudos sobre a mulher e sobre outras culturas refletem os 

estereótipos dominantes do seu tempo que consideram o homem 

europeu a medida padrão ideal com a qual todos os demais 

seres humanos deveriam ser cotejados. Portanto, da mesma 

forma que o grau de comprometimento com as normas sociais 

do seu tempo lhe impediam de superar os horizontes sexistas 

que lhe eram contemporâneos, ele não questionou, outrossim, 
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as atitudes europeias hegemônicas; como consequência, sua 

psicanálise permaneceu eurocêntrica.

Não surpreende, portanto, que a permanência destacada, em sua 
mesa de escritório, de uma imagem do deus Vishnu, generosamente 
oferecida pela Sociedade Psicanalítica Indiana, não decorra de qualquer 
valor narrativo, simbólico ou mítico da própria imagem: o Vishnu da 
mesa de Freud simbolizava (colonialmente), nas palavras do próprio 
Freud, “[...] as conquistas gloriosas [da psicanálise] em territórios 
estrangeiros” (FREUD apud SINHA, 1966, p. 431, tradução nossa). E 
não surpreende, também, que o "herético" Bose acabe expressando seu 
desapontamento pela intransigência científica de Freud nos seguintes 
termos:

A posição de Freud é a de que, aqueles que não atribuem a 

importância devida à sexualidade da infância e à transferência, 

e aos fatores dinâmicos da repressão tal como descritos por ele, 

não são dignos de apelidar seus sistemas de ‘psicanálise’ e si-

mesmos de ‘psicanalistas’. Isso tem gerado a impressão, em al-

guns círculos, de que o sistema de Freud é um sistema esotérico 

que tem Freud como pontífice de uma igreja (BOSE, 1945, p. 

254, tradução nossa).

Não deixa de ser tentador reduzir a "heresia" de Bose a uma 
dinâmica mais ampla de resistência local às imposições universalizantes 
de um sistema colonial. Entretanto, a emergência dissidente e 
concomitante de C.G. Jung, este no mesmo contexto psicanalítico 
europeu de Freud, e motivado por razões semelhantes de uma rebeldia 
com relação ao pontífice de uma igreja, aponta para o fato de que, se para 
Bose o contexto colonial e a experiência ancestral de uma espiritualidade 
hindu lhe forneciam os elementos objetivos imediatos para uma crítica 
construtiva à psicanálise, as razões profundas desse imperativo crítico 
residiam na própria construção epistemológica desse discurso científico 
denominado psicanálise. E tal como Bose, Jung propunha uma revisão 
criativa que não excluía a validade recontextualizada dos pressupostos 
de Freud, e que envolvia necessariamente, nessa recontextualização, 
uma relativização e até mesmo uma denúncia de sua pretensa 
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universalidade enquanto método terapêutico. É aqui que vamos 
encontrar uma das chaves para a correta compreensão das propostas 
teórico-terapêuticas de Jung e, ao mesmo tempo, a inevitabilidade, por 
contraste absoluto com Freud, de um diálogo mais substantivo com a 
Índia e com o Oriente em geral: um diálogo que apresenta, em minha 
opinião, alguns dos requisitos fundamentais para a caracterização de 
conversação hermenêutica. 

De forma muito semelhante a Bose, a crítica criativa de Jung 
sustenta que as teleologias ou escatologias existenciais, tradicionalmente 
representadas pelos sistemas religiosos e filosóficos e suas postulações 
otimistas com relação à possibilidade de obtenção de uma condição 
de sanidade soteriológica última (moksa), deveriam ser o fio condutor 
para a compreensão hermenêutica retrospectiva da sexualidade infantil 
e seus desdobramentos na fase adulta, virando de pernas para o ar a 
causalidade reversa proposta por Freud e a centralidade cientificista da 
psicanálise na resolução do problema existencial. Se, para este último, a 
religião e a filosofia são expressões ilusórias, neuróticas de nossas pulsões 
sexuais, para Jung elas constituem as formas de encaminhamento 
indispensáveis para viabilizar e atualizar essa disposição natural para o 
que denominei acima de sanidade soteriológica.  

Como se justificaria, então, no caso de Jung, a necessidade 
precípua da intervenção analítica? A resposta a esta pergunta está nas 
circunstancialidades históricas do Ocidente e da religiosidade que o 
constitui fundamentalmente: o cristianismo. Diz Jung (2000, p. 33):

Foi necessário um depauperamento dos símbolos religiosos [do cris-
tianismo] para que se descobrisse de novo os deuses como atores 
psíquicos, ou seja, como arquétipos do inconsciente [...]. Desde que 
as estrelas caíram do céu e nossos símbolos mais altos empalideceram, 
uma vida secreta governa o inconsciente. É por isso que temos hoje 
uma psicologia, e falamos do inconsciente. Tudo isto seria supérfluo, e 
o é de fato, numa época e numa forma de cultura que possui símbolos.

Em outras palavras, a imperiosidade dessa intervenção está 
indelevelmente comprometida com o cumprimento de uma função 
religiosa ligada a um processo de degeneração institucional e doutrinária 
da instância a quem tradicionalmente cabia cumpri-la, a saber, o 
cristianismo:
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Não existe nada na nossa civilização que promova esses esfor-

ços [salvação/individuação], nem mesmo a igreja, a guardiã dos 

valores religiosos. Na realidade, a igreja de hoje coloca-se ao 

invés como obstáculo à experiência originária, por considerá-la 

heterodoxa. O único movimento, no interior de nossa civiliza-

ção [ocidental] quem tem, ou deveria ter, algum entendimento 

desses esforços é a psicoterapia (JUNG, 1971a, p. 78).

O reenquadramento da função religiosa na esfera de uma 
psicologia estaria, portanto, destinado a ser inscrito no contexto 
específico de uma história ocidental de depauperamento dos símbolos. 
Com isso, a intervenção analítica assume um caráter eminentemente 
pluralista, contextual e anti-universalista: ela não só preserva a 
pertinência potencial das demais religiões mundiais, como, ao invés de 
substitutiva do cristianismo, se propõe revitalizadora do mesmo. Diz 
Jung (1957, p. 44, tradução nossa):

Isso não significa que o Cristianismo está acabado. Estou pelo 

contrário, convencido de que não é o Cristianismo, mas nossa 

concepção e interpretação dele que se mostra inadequada para 

o contexto do mundo atual. O símbolo cristão é uma coisa viva 

que carrega em si as sementes de seu desenvolvimento. Cabe a 

nós decidir se temos a disposição para voltar a meditar de forma 

compreensiva sobre as premissas cristãs.

Se, para Freud, portanto, a doença da religião cristã é lida como 
expressão europeia de uma doença universal chamada "religião", 
para Jung a doença da religião cristã é uma doença historicamente 
localizada, que demanda, circunstancialmente, a intervenção analítica 
e um diálogo peculiarmente construído com as demais religiões do 
mundo, como condição sine qua non para a revitalização da mesma. 

Decorrem, do acima exposto, três corolários inevitáveis. Em 
primeiro lugar, a crítica criativa de Jung não pode ser reduzida a 
uma mera questão de conteúdos psíquicos de um determinado 
sistema conceitual; ela constitui, também, uma crítica fundamental 
ao cientificismo metodológico, à fundamentação causal e à pretensa 
universalidade explicativa. Como reivindicar para a psicologia analítica 
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o status de teoria psicológica universal? Se, como afirma Jung, em 
culturas que possuem símbolos e as religiões que os protegem, “tudo 
isso (isto é, a psicologia do inconsciente) seria supérfluo”. A rejeição 
sistemática de Jung à possibilidade de que conceitos fundamentais 
por ele propostos – inconsciente coletivo, Self, arquétipo psicóide                                                               
etc. – possam comportar uma compreensão racional, daria testemunho 
de uma postura hermenêutica, compreensiva e meditativa de fundo 
anti-cartesiana e anti-empiricista (BROOKE, 1991). A atribuição aos 
arquétipos constitutivos do inconsciente coletivo à qualidade psicóide 
– isto é, um status meta-psíquico sem o qual o edifício conceitual de 
Jung desmoronaria – evidencia um sistema de premissas axiomáticas 
absolutamente refratárias à comprovação. Com isso, o inconsciente 
coletivo proposto por Jung não pode constituir uma mera manifestação 
psíquica de uma hipotética transcendência chamada deuses, tampouco 
uma explicação racional e universalmente substitutiva dos mesmos, 
mas, ao invés, é ele mesmo um modo de ser desses deuses, dessa 
transcendência, desse mistério, adequado às circunstâncias históricas 
do Ocidente. 

Em segundo lugar, o compromisso originário da psicologia 
analítica com a função religiosa coloca a individuação como noção 
central e centro de convergência teleológico de todo o edifício 
conceitual de Jung. Ao classificá-lo como a “[...] solução definitiva, 
em relação à qual todos os outros caminhos se comportam apenas 
de modo auxiliar e provisório” (JUNG, 2000, p. 288), Jung aponta 
para um método sistemático que promove a realização consciente 
dos conteúdos do inconsciente coletivo ou, em outras palavras, a 
integração consciente desses conteúdos. Considerando o caráter 
psicóide e totalizante do inconsciente coletivo, sua integração 
consciente envolve necessariamente uma participação, uma dispersão 
em todas as coisas. Diz Jung: “Quanto mais se acentuou a incerteza em 
relação a mim mesmo, mais aumentou meu sentimento de parentesco 
com as coisas” (JUNG, 1986, p. 149). Essa tarefa árdua exige requisitos 
específicos, um aprendizado próprio e o abandono das premências 
imediatas do cotidiano, fato que só ocorre no que Jung classificou 
de segunda metade da vida (JUNG, 1971b). Portanto, é importante 
distinguir símbolos de totalidade produzidos psiquicamente de forma 
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espontânea e os processos consciente de reflexão radical sobre eles, o 
que se designa propriamente por individuação ou o que denominaria 
de clínica da segunda metade da vida. 

Em terceiro lugar, o compromisso originário com a função 
religiosa que tem por meta uma revitalização dos símbolos esquecidos, 
"depauperizados" da cristandade depende, fundamentalmente, de um 
diálogo peculiarmente construído com as demais religiões do mundo. 
Com efeito, é nesse contexto de crítica radical à tradição religiosa 
ocidental que Jung encontra inevitavelmente a Índia, em especial, e 
o Oriente em geral. Ciente de suas responsabilidades históricas, Jung 
dissocia esses encontros dos dois extremos que os determinavam à 
época: nem controle nem emulação, o que Jung busca no Oriente são 
instrumentos que permitam o despertar, no Ocidente, (1) dos elementos 
simbólicos "esquecidos" enquanto registro do exercício espontâneo 
da função transcendente; e (2) dos mecanismos de elaboração dos 
símbolos atinentes ao processo de individuação, enquanto exercício 
deliberado e condicionado a requisitos do método de transcendência. 
Esses dois aspetos refletem, respectivamente, a dupla função atribuída 
por Jung à função transcendente. Diz ele: “A função transcendente 
é, simultaneamente, um processo e um método. A produção de 
compensações inconscientes é um processo espontâneo; a realização 
consciente é um método” (JUNG, 1969, p. 489, tradução nossa). 
O caráter de omnipresença universal de um manancial de formas 
estruturantes das imagens simbólicas e dos métodos de elaboração seria 
o veículo que permitiria a Jung a identificação precisa, no Ocidente, 
dos loci de maior incidência de tais imagens e a reativação por via da 
clínica analítica de tais métodos, respectivamente. Note-se que símbolo 
designa, aqui, toda e qualquer imagem que projeta a unidade de tudo 
o que existe. 

O conhecimento de Jung sobre a realidade e as narrativas 
religiosas e filosóficas do Oriente considerado, e da Índia em específico, 
atual e passada, é amplo e compreensivo. Uma das razões possíveis 
para o privilégio oriental da Índia deve-se, em minha opinião, ao 
caráter eminentemente racional, reflexivo e meditativo de seus 
métodos terapêutico-soteriológicos. Nasceria daqui uma afinidade 
pela diferença: o pensamento indiano rememora ao Ocidente formas 
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diferentes do pensar, meditativas ao invés de calculativas, para usar uma 
terminologia de Heidegger. Diz Jung: “Os indianos... não pensam, pelo 
menos da mesma forma que nós ocidentais; eles, ao invés, contemplam 
o pensamento” (JUNG apud SERRANO, 1966, p. 52, tradução nossa). 
Os estudos de Jung sobre a Índia incluem leituras dos principais textos 
das tradições dos Vedas, dos Upanishads, dos Tantras e do Budismo, 
e de textos contemporâneos de indologistas consagrados como                                 
H. Zimmer, Max Muller, Olderburg e Deussen; contatos pessoais com 
muitos desses indologistas; e uma viagem à Índia em 1938. Para além 
das muitas citações espalhadas ao longo de sua obra, os seguintes 
textos sobre a Índia ou o subcontinente indiano merecem destaque: 
(a) Cometário Psicológico sobre o Livro Tibetano da Grande Libertação 
(Psychological Commentary on The Tibetan Book of the Great Liberation); 
(b) Comentário Psicológico ao Bardo Thödol (Psychological Commentary 
on The Tibetan Book of the Dead); (c) A Ioga e o Ocidente (Yoga and the 
West); (d) Prefácio a Obra de Suzuki: A Grande Libertação (Preface to          
D. Suzuki's Introduction to Zen Buddhism); (e) Considerações em Torno da 
Psicologia da Meditação Oriental (The Psychology of Eastern Meditation); 
(f) O Santo Hindu: introdução à obra de H. Zimmer: O Caminho que 
Leva ao Si-Mesmo (The Holy Men of India: Preface to H. Zimmer´s The 
way to the self;) (g) A Índia – um mundo de sonhos (The Dreamlike World 
of India); (h) O que a Índia Pode Nos Ensinar (What India Can Teach 
Us); (i) Simbolismo da Mandala (Concerning Mandala Symbolism); (j) Os 
Seminários Kundalini (The Psychology of Kundalini Yoga)2.

São essas leituras e sua conjunção orgânica com as leituras das 
tradições passadas do próprio Ocidente, com destaque para as narrativas 
alquímicas, que permitiram a Jung dar conta do primeiro aspecto 
acima referido, relativo à espontaneidade da função transcendente: 
a identificação dos sonhos como o refúgio ocidental privilegiado dos 
símbolos e, como consequência, a precisão conceitual da noção de 
inconsciente coletivo. O que na Índia é parte constitutiva da realidade 
cotidiana e comunitária de religiões vivas constitui, no Ocidente, parte 

2 Os textos referidos da letra a até a letra f encontram-se no livro Psicologia e Religião 
Oriental, vol. XI/5; os textos presentes nas letras g e h estão no livro Civilização 
em Transição, vol. X/3; e o artigo da letra j está inserido no livro Os Arquétipos e 
o Inconsciente Coletivo, vol. IX/1. Os seminários sobre a Ioga Kundalini não fazem 
parte das obras completas de Jung, sendo publicados a parte.
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constitutiva do território solipsista do sonho. O paradigma de uma 
realidade cotidiana simbólica/onírica na Índia (JUNG, 1970a) levou 
alguns comentadores a criticar a postura de Jung como apologista 
de um primitivismo psicológico dos indianos, de um existir na plena 
inconsciência dos arquétipos, de um caráter introvertido e intuitivo etc. É 
verdade que algumas passagens parecem apontar para uma postulação 
simplista de um dualismo psicológico Oriente-Ocidente. Se, entretanto, 
como bons hermeneutas, glossarmos tais passagens com outras tantas 
que as contradizem e retivermos a lição fundamental da citação acima 
referida de que “[...] não é de forma alguma o próprio oriente com 
quem estamos lidando, mas com a realidade imediata do inconsciente 
coletivo, que é omnipresente” (JUNG, 1973, p. 87, tradução nossa)         
– ou ainda desta outra de que “permanecerei em silêncio sobre o que 
o Yoga significa para a Índia pois não posso pretender julgar algo sobre 
o que não tenho experiência pessoal” (JUNG, 1969, p. 532, tradução 
nossa) – fica claro que Jung estava ciente da distinção entre a realidade 
complexa da civilização indiana e os elementos simbólico/oníricos 
selecionados para efeitos do auto-despertar do Ocidente, isto é, do 
resgate memorial dos símbolos no Ocidente. 

O segundo aspeto justificador do diálogo de Jung com a Índia 
(Oriente) refere-se à função transcendente enquanto método de 
individuação. Se a reabilitação de símbolos exige uma pluralidade 
de narrativas passadas e presentes, o despertar de seus métodos de 
elaboração visando a sanidade soteriológica demanda muito mais do 
que um estudo de narrativas, uma verificação atual de sua real eficácia 
terapêutica, isto é, sua capacidade transformadora do ser. É aqui, me 
parece, que as tradições indianas contemporâneas estudadas por 
Jung cumprem uma função insubstituível em seu papel de agente 
rememorativo de estruturas similares no Ocidente, como é o caso 
emblemático dos métodos da tradição alquímica do passado. Duas 
tradições indianas merecem destaque pelo tempo que lhe dedicou Jung: 
os métodos soteriológicos dos Upanishads e os do Yoga, em especial do 
Kundalini Yoga. É da noção de atman dos Upanishads, em sua dinâmica 
eventiva na prática do Yoga, que Jung vai derivar o sentido exato da 
palavra Self, enquanto evento de integração pela consciência dos 
conteúdos do inconsciente. Trata-se de uma super-consciência (é esse 
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o sentido original da dimensão última da palavra sânscrita) que resulta 
do descentramento do ego. Diz Jung (1999, p. XXIII, tradução nossa):

A filosofia Indiana é, exatamente, esse processo de interpreta-

ção [hermenêutica] da condição precisa do não-ego, que afeta 

nossa psicologia pessoal e que ainda assim permanece indepen-

dente de nós. Ela enxerga o objetivo do desenvolvimento huma-

no como sendo uma aproximação e uma articulação conectiva 

entre a natureza específica do não-ego e o ego consciente. O 

tantra Yoga apresenta as condição e as fases de desenvolvimen-

to desta impessoalidade, como se ela mesma, à sua própria ma-

neira, produzisse a luz de consciência superior supra-pessoal.

São estes modelos de eficácia contemporânea, cujos estudos 
antecederam e condicionaram a compreensão de outros tantos 
modelos gnósticos do passado ocidental, que fornecem a Jung os 
elementos estruturantes para a definição das práticas clínicas específicas 
da psicologia analítica. 

Para acentuar o fato de que o diálogo com a Índia não envolve 
nem uma importação de imagens simbólicas nem uma importação 
de métodos de elaboração, Jung faz questão reiterada de acentuar a 
especificidade ocidental do inconsciente coletivo e das práticas clínicas. 
O pluralismo epistemológico que caracteriza e que tanto o distingue 
da tradição freudiana impede a fascinação neorromântica pelo outro 
oriental: o papel do diálogo, enquanto compartilhamento na unidade 
apriorística do Ser, é o de instigar a transformação e/ou a atualização 
das potencialidades de cada um dos interlocutores, ao passo que a 
realização efetiva dessas mesmas potencialidades exige uma adequação 
de encaminhamentos às circunstâncias e às especificidades de cada 
realidade cultural. Cada macaco no seu galho: a universalidade dos 
arquétipos é postulação vazia se não se presentificar localmente 
através de imagens arquetípicas específicas; e a universalidade dos 
princípios estruturantes dos métodos de elaboração é postulação vazia 
se não se presentificar localmente através de métodos adequados às 
especificidades existenciais dessas mesmas imagens. Indaga Jung em 
Archetypes and the Colletive Unconscious (1990, p. 14, tradução nossa):
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Seria apropriado que adotássemos, tal como um conjunto de 

roupas novas, símbolos prontos originados em terras estrangei-

ras, embebidos em sangue estrangeiro, falando um idioma es-

trangeiro, nutrido por uma cultura estrangeira, e vinculados a 

uma história estrangeira, e daí se assemelhar a um mendigo que 

se veste com trajes reais ou um rei que se esconde sob as vestes 

de um mendigo?

Ainda sobre esse assunto, Jung afirma em Aion  (1970b, p. 175, 
tradução nossa):

Quem quer que pense que pode simplesmente emular formas 

do pensamento oriental está se desligando de suas próprias 

raízes. Essas formas de pensamento não são representativas do 

nosso passado ocidental e tendem a permanecer como conceitos 

intelectuais sem vida, sem qualquer impacto em nosso ser mais 

profundo. Estamos enraizados no solo cristão.

É nesse contexto que se inserem as advertências de Jung com 
relação à ineficácia da prática do Yoga e de outros métodos indianos no 
Ocidente. Portanto, suas investidas contra os esforços intelectuais no 
sentido de se produzir um discurso de fusão homogeneizante Oriente-
Ocidente do tipo teosófico, ao invés de uma atitude desqualificadora 
do outro (indiano), trata-se, acima de tudo, de um ato de profunda 
consideração e respeito, em vistas da verdadeira pragmática da 
transformação. O único Yoga que vingaria no Ocidente, acrescenta 
Jung, seria aquele reinventado no Ocidente, tendo por único substrato 
possível um simbolismo eminentemente cristão (JUNG, 1969).

Dos princípios estruturantes dos métodos tradicionais de 
elaboração simbólica, a questão da autoridade parece-me constituir 
o mais delicado e o de maior dificuldade de assimilação no contexto 
analítico psicoterápico. Algumas dessas dificuldades estão estampadas 
no ensaio Os Homens Santos da Índia (JUNG, 1969). Se, por um lado, 
a coragem de Jung em postular uma Verdade coletiva transpessoal, 
um Self que “[...] não está apenas em mim, mas em todos os seres, 
como o atman” (JUNG, 1970a, p. 463, tradução nossa) é digna de 
nota pela amarração que promove entre psicologia e espiritualidade, 



26A Liberdade Ainda que Tardia

por outro lado, sua suspeita com relação à autoridade dos mestres 
(indianos) parece comprometer um dos pilares tradicionais de acesso 
a essa mesma verdade. Seria um resquício de um anti-clericalismo não-
resolvido? Seria um reflexo do impacto profundo e doloroso da relação 
com Freud, a imagem mais próxima de um mentor espiritual? Seria 
um reflexo do desconforto causado à modernidade pela emergência 
da liderança carismática e profundamente deletéria de Hitler e seu 
nacional-socialismo? 

É fato que, para Jung, os contextos soteriológicos indianos 
estudados apontam, invariavelmente, para a necessidade precípua de 
uma autoridade viva (mestre) enquanto fio condutor e garantidor da 
correta aplicação do método de aprendizado de atman, do buscador 
de sentido (discípulo). A lógica parece clara: não seria possível uma 
ação voluntariosa do ego de submissão aos desígnios de algo que 
o transcende, sem a participação instigadora e orientadora de um 
agente externo que se situa precisamente nessa condição plena de 
descentramento e realização do Self. A manifestação consciente do Self 
na personalidade do mestre não se trata de uma reificação, mas de 
um modo de ser consciente do Self cuja missão precípua é servir ao 
próximo na forma de um encaminhamento à Verdade. Sua recorrência 
ininterrupta enquanto requisito para os processos de aprendizagem, 
dá testemunho inequívoco de uma diferença radical com relação à 
singularidade irrepetível do Cristo-deus e o estancamento ortodoxo de 
sua dinâmica simbólica. 

O olhar de Jung sobre os homens santos indianos – “[...] 
portadores da sabedoria mitológica e filosófica da Índia” (JUNG, 1969, 
p. 577, tradução nossa) – combina uma admiração genuína com uma 
crítica velada ao que considera ser sua condição de realização: "um 
estado sem imagens, um estado do vazio", "fora do mundo", "seres 
despersonalizados, sem singularidade", portadores de uma "sabedoria 
não adulterada e de uma santidade não adulterada" (p. 579, tradução 
nossa). É interessante que Jung se refere a eles, reiteradamente, como 
santos ao invés de mestres, o que sugere uma ênfase na condição de 
um Self "desgarrado do mundo" ao invés de um "ego iluminado" que 
ensina no mundo. A ideia correlata, que transparece em vários escritos 
de Jung, é de que a condição indiana de realização dá-se às custas de 
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uma eliminação do ego. Diz ele: “O ego se esforça por sua própria 
destruição, dissolvendo, com isso, o mundo da multiplicidade no Todo 
ou o Todo-Um do Ser Universal” (p. 577-8, tradução nossa). Neste 
particular, Jung parece flertar, perigosamente, com os estereótipos e 
as fantasias orientalistas sobre homens que se iluminam "escapando de 
um mundo ilusório". E o faz de forma paradoxal. Vejamos por quê.

A ideia de que a condição de realização última (por exemplo, 
o samadhi do Yoga) envolveria a dissolução do ego e um mergulho 
no inconsciente coletivo é algo que contradiz o sentido precípuo das 
práticas soteriológicas indianas enquanto processo gradual de controle 
dos elementos inconscientes, isto é, de incorporação dos mesmos no 
âmbito da consciência. Notamos, acima, o quanto tais práticas foram 
objeto de estudo de Jung e o quanto tais estudos foram relevantes para 
a genealogia de alguns dos conceitos-chave da psicologia analítica. 
Ora, ao ser indagado por Serrano sobre se essa condição extática não 
seria, ao invés, uma super-consciência ou uma Consciência Coletiva, 
Jung parece dar a mão à palmatória e afirma:

Isso é possível [...]. Acredito que aquilo que chamo de Self seja 

um centro ideal, equidistante entre o ego e o inconsciente. Ele 

constitui, provavelmente, a expressão máxima da individuali-

dade em seu estado natural de completude e totalidade [...]. 

Os hindus escreveram sobre isso com grande sabedoria (JUNG 

apud SERRANO, 1966, p. 50, tradução nossa).

Numa outra passagem, Jung define, com precisão, que o 
objetivo das práticas religiosas orientais é “o deslocamento do centro 
de gravidade do ego para o Self” (JUNG, 1995, p. 114, tradução 
nossa). A continuação da frase é, entretanto, paradoxal: “Isso [isto é, o 
deslocamento do centro de gravidade] quer dizer que o ego se dissolve 
no Self” (p. 114, tradução nossa). Mas por que motivo o descentramento 
do ego implicaria necessariamente na sua dissolução? A resposta parece-
me estar no modelo da mística cristã que serve de viés de equivalência 
comparativa na referida passagem. Com efeito, o descentramento do 
ego na direção do Deus cristão, enquanto alteridade ontológica distinta 
do mundo, envolve necessariamente a dissolução do primeiro em face 
da suspenção do intercâmbio com a alteridade constitutiva do mundo. 
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Mas não é esse o paradigma indiano. Nas soteriologias do subcontinente, 
o deslocamento do centro de gravidade da existência trata-se, ao invés, 
de um descentramento do ego na direção da totalidade que constitui 
a consciência do próprio mundo. O que está em causa é a realização 
de uma nova perspectiva sobre o ego: de mestre ele se torna vassalo. 
Esse ego renascido na plenitude do estar-no-mundo tem por missão 
precípua a servidão do ser mestre. Por isso, o verdadeiro santo na Índia 
é, invariavelmente, o verdadeiro mestre. A expressão santo-mestre 
reproduz essa articulação de destino entre o Self (a santidade) e o ego 
(a função de ensinar). 

O sentimento de suspeita pela santidade "sem ego" levou Jung, 
durante sua única viagem à Índia, à convite do governo colonial 
britânico, em 1939, a cancelar um encontro agendado com um dos 
maiores mestres espirituais da Índia contemporânea: o grande mestre 
do Advaita Vedanta, Ramana Maharshi. Em Memórias, Sonhos e 
Reflexões, entretanto, Jung nos dá uma razão adicional mais em sintonia 
com o princípio acima enunciado de adequação cultural: “Teria tido 
a impressão de cometer um roubo se procurasse ser instruído pelos 
‘santos’, tomando sua verdade como se fosse a minha” (JUNG, 1986, 
p. 242). Quis, finalmente, o destino que Jung, mesmo que à revelia 
de sua vontade expressa, encontrasse não o santo mas o mestre, na 
expressão mais excelsa da eficácia de seu ensinamento: um encontro 
com a plenitude do mestre na personalidade transformada do discípulo:

Os caminhos insondáveis da Índia, diz Jung, não me permitiram 

deixar esse lugar sem me encontrar com o ‘homem santo’ e de 

uma forma mais compatível com o meu ser, e sem que eu deli-

beradamente o escolhesse: em Trivandrum eu fui apresentado a 

um discípulo de Ramana Maharshi. Ele era um homem simples e 

de baixa estatura, de estrato social próximo ao de um professor 

de escola primária. Ele me lembrava, vividamente, o sapateiro 

de Alexandria (do romance de Anatole France) que foi apre-

sentado a Santo Antônio pelo anjo como exemplo de um santo 

maior ainda do que ele (JUNG, 1969, p. 578, tradução nossa).

 Ainda assim, como que ratificando a insondabilidade dos 
caminhos da Índia, Jung resistiu a reconhecer, no encontro com 
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o discípulo, a plenitude do encontro com o mestre enquanto 
personificação consciente do Self. Ao descrever o discípulo como "um 
pequeno homem santo", Jung quis fulminar, com ironia, a suposta 
condição de "eliminação do ego" do "grande homem santo" – "um 
pico radiante sobre o abismo da escuridão". Com isso, Jung deixou de 
perceber a sincronicidade fundamental desse acontecimento notável: os 
atributos extraordinários do "pequeno homem santo" eram exatamente 
os mesmos do "grande homem santo" por ele rejeitado:

[...] [o pequeno homem santo é] um exemplo de como a sa-

bedoria, a santidade, e a humanidade podem coexistir em 

harmonia de uma forma riquíssima, agradável, doce, pacífica 

e paciente, sem que haja, com isso, restrições recíprocas, idios-

sincrasias, surpresas ou alaridos, e endereços pré-determinados; 

uma harmonia que encarna uma cultura muito antiga por entre 

os murmúrios suaves das folhas das palmeiras agitadas pela brisa 

do oceano. [o pequeno homem santo] descobriu um sentido 

em meio à fantasmagoria açodada do Ser, está livre em meio 

a servidões e vitorioso em meio a reveses (JUNG, 1969, p. 579, 

tradução nossa).

Ironicamente, ao comentar os ensinamentos de Ramana 
Maharshi, Jung faz referência a uma postura inequívoca de preservação 
do ego: “O Maharshi costuma dizer que o atman é o ‘ego-ego’ – algo 
extremamente significativo pois o Self é efetivamente experienciado 
como o sujeito do sujeito, como a verdadeira fonte e verdadeiro 
controlador do ego” (JUNG, 1969, p. 579, tradução nossa).  

Longe do orientalismo da indiferença, do orientalismo da negação 
e do orientalismo da exaltação, Jung, em que pesem as contradições 
e ambiguidades próprias de um europeu de sua época e próprias de 
uma dinâmica inerente a todo e qualquer processo de desenvolvimento 
espiritual, logrou estabelecer uma conversação hermenêutica à distância 
com a civilização indiana, fundamental para sua auto-crítica e para a 
crítica de sua própria civilização. Se, em congruência com sua postura 
pluralista, a ausência de uma tradição clínica de psicologia analítica na 
Índia dispensa lamentações: as implicações religiosas e culturais de seu 
discurso constituem até os dias hoje uma ponte de diálogo prolífico 
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entre a Índia e a Europa. A lição que Jung apreendeu da Índia pode, 
finalmente, ser resumida nas seguintes palavras do ensaio What Indians 
Can Taech Us: “[Os indianos] são seres humanos que foram capazes de 
transformar, ou irão ainda transformar, seus deuses em pensamentos 
visíveis fundados na realidade de seus instintos. Eles foram capazes de 
resgatar seus deuses; e os deuses agora vivem com eles” (JUNG, 1970a, 
p. 529, tradução nossa).
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Wagner de Menezes Vaz1

O desafio que o presente trabalho nos traz, permite-nos iniciar 
com uma citação de James Hillman (1984, p. 39) que considero 
pertinente:

[…] o lugar que a psicologia e a teologia têm em comum é a 

alma; porém a alma é um ‘não lugar’, pois não é considerada 

preocupação principal nem pela teologia nem pela psicoterapia 

dinâmica. Uma estuda Deus e suas intenções, e a outra estuda 

o homem e tudo aquilo que o induz a sentir, expressar-se e agir 

como faz, ao passo que o espaço entre ambas é frequentemente 

deixado livre. Esse vácuo, onde tradicionalmente se espera que 

Deus e o homem possam se encontrar, acabou sendo terra de 

ninguém onde os analistas e os religiosos se confrontam.

As palavras “alma” e “Deus” se encontram tão deterioradas em 
seu uso contemporâneo, que temos dúvidas da validade sobre fazermos 
algum tipo de incursão neste terreno melindroso. No entanto, por 
causa disso ou apesar disso, parece existir no íntimo de todos nós uma 
vocação para a busca de algo que seja experiencialmente significativo. 
Esta, muito provavelmente, foi a percepção de Jung quando concluiu 
que tudo aquilo que desafia o homem em sua interioridade necessita 
de uma resposta. 

Ao trazer à consideração a “realidade da alma”, Jung põe em 
relevo a dimensão de uma potência que deseja expressar-se. Aonde esta 
dinâmica poderá nos levar é do âmbito do imprevisível e, portanto, é 
necessário que haja uma submissão do homem ao desconhecido para 

1 Mestre em Psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
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que a beleza da vida se desvele ante seus olhos. Podemos perceber 
através desta reflexão que a alma é, antes de tudo, superação e conquista 
que exigem um confronto com as forças instintivas inconscientes.

Quando duas visões de mundo são apresentadas à ponderação, 
elas não estão necessariamente em antagonismo, mas, antes, fazem 
parte de uma perspectiva que representa a psicologia de seus autores; 
em outras palavras, o mesmo material empírico pode redundar em 
diferentes hipóteses explicativas que dizem respeito ao modo de ser 
de seus formuladores. O limite que se faz presente é o alcance de cada 
psicologia em particular; dada a peculiaridade do objeto da investigação 
da psicologia, isto é, a psique estudando a própria psique, sempre 
estaremos trabalhando com um elevado grau de subjetividade. Talvez, 
a única coisa que podemos afirmar é que estaremos lidando com forças 
desconhecidas mas que são tremendamente operantes.

A ruptura entre Jung e Freud ainda repercute no contemporâneo, 
apesar de um século após a sua consecução. Alguns podem considerar 
tal questão anacrônica ou mesmo superada. O nosso desafio, enquanto 
estudiosos da alma, possivelmente seja o de se apropriar de uma reflexão 
de Jung (1975, p. 307) que afirma que

[…] para Deus, enquanto complexio oppositorum, ‘todas as coisas 

são possíveis’, no sentido mais amplo de sua expressão, isto é, 

acerto e erro, Bem e Mal. O mito é ou pode ser equívoco, tal 

como o Oráculo de Delfos ou um sonho. Não podemos, nem 

devemos, renunciar ao uso da razão; e não devemos também 

abandonar a esperança de que o instinto se precipite em nossa 

ajuda. Nesse caso, um deus nos apoiaria contra Deus, tal como Jó 

o concebera. Pois tudo aquilo que se exprime pela outra vontade 

é condição humana, elaborada pelo pensamento do homem, 

por suas palavras, suas imagens e todas as suas limitações.

A partir desta breve consideração, poderemos ter um ponto inicial 
donde uma mudança de atitude que contemple o reconhecimento de 
que ambas as contribuições sejam possíveis. 

Assim como a crucificação de Cristo era inevitável, também o era 
a ruptura entre os dois cânones do inconsciente. Somente através do 
sacrifício redentor é possível libertar a alma aprisionada. No começo, 
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Jung e Freud partilharam muitos pontos de vista, porém, Jung distancia-
se cada vez mais de Freud: “[...] por sustentar que a necessidade de um 
significado – incluindo a reflexão e a religião – era um instinto primário 
do indivíduo, certamente tão importante quanto a de alimento ou de 
sexo, e que Deus não pode ser reduzido a uma imagem deslocada do 
pai ou da mãe” (JAFFÉ, 1990, p. 73).

O emblemático capítulo “O Sacrifício” do livro Símbolos da 
Transformação foi a gota d’água para que se consolidasse o distanciamento 
anunciado. Trazemos aqui para uma compreensão maior a lâmina XII 
do Tarot, conhecida como O Enforcado ou O Pendurado. São palavras-
chave típicas deste arcano: renúncia, sacrifício, iniciação, abnegação e 
espiritualidade. É uma imagem que sugere dor e sofrimento, pois, para 
que o herói tenha uma nova percepção é necessário que ele fique de 
cabeça para baixo, ou seja, que ele possa ver as coisas a partir de um 
novo ângulo ou posição. Literalmente, é um mergulhar de cabeça e 
corpo inteiro na experiência; deve dar sangue e sacrificar sua rotina 
em prol do “abandono consciente da consciência do ego como força 
orientadora e a aceitação do destino e a submissão a ele” (NICHOLS, 
1995, p. 225). É necessário, portanto, a aquiescência do coração e 
da alma para que a experiência seja significativa; somente a partir da 
aceitação consciente da crucificação, o herói estará em cooperação 
com seu destino. Jung, com certeza, nesse momento estava sob a égide 
do Enforcado. A compreensão desta transição se refletiu na seguinte 
condição:

[…] se o Enforcado aceitar o destino e ‘entregar o espírito’ a um 

poder superior à consciência do ego, poderá ‘exalar o último 

suspiro’ de sua personalidade anterior e entrar na vida com um 

novo espírito. Se suportar e compreender a crucificação, emer-

girá desse encontro escuro do outro lado do precipício – em 

outro mundo, por assim dizer (p. 225).

Jung vivenciará, a partir de então, um período de intensas 
experiências interiores, resultado da ativação e do confronto com o 
inconsciente; foi um período de muita incerteza interior e desorientação, 
no qual imagens luminosas e angelicais e, às vezes, sombrias e 
demoníacas faziam-se presentes em suas fantasias; essas vivências foram 



35

registradas no Livro Vermelho, um fabuloso compêndio de imagens e 
textos interpretativos inspirados por Filemon. A razão de ser do Livro 
Vermelho, segundo Bair (2006, p. 377) é que

[…] era preciso um diário muito especial para a ‘linguagem 

das metáforas’, que se desenvolviam sempre que Filemon 

falava no interior de suas visões. O discurso de Filemon criou 

uma ‘atmosfera egipto-gnóstico helênica’, com um ‘toque 

claramente gnóstico, porque ele era realmente pagão’. Marcou 

o início do interesse constante de Jung pelo gnosticismo, e foi o 

tom dominante que procurou para transmitir os devaneios que 

confiou ao Livro Vermelho.

Filemon representava, psicologicamente, a compreensão de que 
existe na alma um espaço de diálogo com figuras que transcendem 
o próprio eu, possuindo autonomia e que se constituem numa 
instância de enunciação de coisas desconhecidas e até discordantes. 
A expressão realidade da alma está, portanto, associada à objetividade 
da experiência da psique em relação às suas próprias imagens, sendo 
estas “[...] portadoras de revelações sobre uma vida interior obscura, 
ignorada pelo eu” (TARDAN-MASQUELIER, 1994, p. 29). 

A publicação do livro Sete Sermões aos Mortos, em 1916, marca o 
fim de uma etapa negra da trajetória de Jung em relação à experiência 
com as imagens. Segundo Bair (2006, p. 377), Jung acreditava que  
Filemon ensinava-lhe

[…] objetividade psicológica, a realidade da alma. Ele 

representou a dissociação entre mim e meu objeto imaginário. 

Antes, era o que eu dizia, depois se tornou uma coisa fora de 

mim, ele personificou essa coisa. Formulou essa coisa que não 

era eu e expressava tudo o que eu não tinha pensado. [...] Até 

o Septem Sermones foi dito só por ele. Então, exigiu de mim 

que eu mesmo o dissesse [...] o Septem Sermones, e foi aí que 

Filemon perdeu sua autonomia absoluta, e eu mesmo tive que 

dizê-lo.

Em outras palavras, cessa o diálogo entre Filemon e Jung, que 
começa, a partir de então, a ter um maior envolvimento com o mundo 
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exterior; fica marcado, também, o início do interesse constante pela 
gnose. O que antes era comunicado por Filemon agora terá em Jung 
o seu arauto; um impulso irresistível o conduz a dar voz aos mortos 
que “[...] são ancestrais, isto é, conteúdos do inconsciente coletivo que 
clamam seu ‘desejo’ de serem conhecidos” (TARDAN-MASQUELIER, 
1994, p. 29-30). 

A palavra gnose é proveniente do termo grego gnosis e se 
refere a um conhecimento singular do homem e do universo apoiado 
numa vivência a partir do coração. Os gnósticos não eram sectários 
ou membros de alguma religião em particular e sim partícipes de 
uma atitude perante à vida que “[...] consistia na convicção de que o 
conhecimento direto, pessoal e absoluto das verdades autênticas da 
existência é acessível aos seres humanos e, mais ainda, que a obtenção 
de tal conhecimento deve sempre constituir a suprema realização da 
vida” (HOELLER, 1995, p. 45).

Por este aspecto, podemos dizer que a gnose prescinde de 
crenças cegas e de ações voltadas para fora; sua orientação dirige-se à 
uma profunda transformação do ser humano a partir do íntimo; e, em 
assim sendo, não poderíamos esperar outra coisa desses adeptos da 
senda cardíaca a não ser a heterodoxia.

A aproximação de Jung com a gnose se firma a partir das 
inúmeras semelhanças encontradas entre a imagética gnóstica e as 
suas próprias imagens. Jung acreditava que os gnósticos lidavam 
com imagens reais e originais provenientes de uma fonte misteriosa 
denominada de inconsciente. Do centro desta dimensão desconhecida, 
emanavam as significativas imagens e forças arquetípicas que conferiam 
ao gnosticismo a ideia de um corpo cujas formulações expressavam a 
luta universal do homem para readquirir a plenitude. 

Segundo Jung (1975, p. 177), “[...] o inconsciente corresponde 
ao mítico país dos mortos, o país dos antepassados”. Quer isso dizer 
que a vivência arquetípica do desaparecimento da alma suscita o 
aparecimento dos mortos, aqueles conteúdos inconscientes que exigem 
serem escutados, aos quais uma resposta deve ser dada. Ainda de acordo 
com Jung (p. 177), “[...] da mesma forma que o medium, [a alma] dá 
aos ‘mortos’ a possibilidade de manifestar-se”. Essa experiência com os 
mortos e que deu origem aos Sete Sermões, representou muito mais 
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que uma experiência individual; em sua unicidade, a alma individual, 
como segmento da alma coletiva, deve reverter essa mesma experiência 
em prol do todo. E isto se traduziu na atitude de Jung (p. 180) em 
“[...] mostrar que os conteúdos da experiência psíquica são reais, não 
apenas vivências pessoais, mas sim experiências coletivas que podem 
repetir-se em outros homens”. Em outras palavras, Jung buscou realizar 
essas imagens na própria vida, colocando no terreno da realidade o 
que ia descobrindo. Tal movimento permitiu perceber que a integração 
à consciência de conteúdos até então inconscientes é do âmbito do 
inenarrável, somente capturável pela experiência do sujeito.

 É na terra das sombras que reside o conhecimento secreto da 
alma. Enveredar por esse caminho e lançar um pouco de luz às trevas 
do desconhecimento supõe, na maior parte das vezes, ir na direção 
contrária do senso comum. A ortodoxia pouco pode responder às 
demandas da alma. Para os gnósticos, segundo Hoeller (1995, p. 49), 

[…] ninguém atinge sua verdadeira natureza individual sendo o 

que a sociedade espera nem fazendo o que ela deseja. Família, 

sociedade, igreja, ocupação e profissão, lealdade patriótica 

e política, bem como regras e normas morais e éticas, na 

realidade de modo algum conduzem ao verdadeiro bem-estar 

espiritual da alma humana. Ao contrário, constituem, com maior 

frequência, as próprias algemas que nos alienam de nosso real 

destino espiritual.

Ir além das naturalizações e nivelamentos é o comportamento que 
se impõe quando os referenciais vigentes numa determinada cultura 
se revelam insuficientes e/ou inoperantes, tornando a vida carente de 
sentido. Como um fluxo paralelo ao paradigma hegemônico, a atitude 
gnóstica se apresenta como uma possibilidade de resposta às questões 
que a ortodoxia se distanciou ou se mostrou superficial. Heloisa Cardoso 
(s/d, s/p) em As Bases Gnósticas do Pensamento de Jung vai dizer que 
“[...] o que caracteriza a vivência gnóstica é a percepção do mundo 
como algo estranho, sendo o homem um errante, à procura do retorno 
à sua verdadeira morada”. Essa imagem permite que vislumbremos o 
quão ampla e profunda é a psique quando o homem, na busca de seu 
desenvolvimento, se depara com experiências singulares e, na maior 
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parte das vezes, desconstrutoras. O respeito ético pela realidade da 
alma deve abrir mão de toda tentativa de circunscrever a experiência 
individual em termos de estruturas organizadas e interpretações prévias. 
A validade dos constructos teóricos reside na tentativa de apontar sinais 
e apresentar rotas antes percorridas, a fim de fundamentar o caminho 
da individuação, mas jamais substituí-lo. Os conceitos e definições se 
configuram apenas como uma “[...] taquigrafia da linguagem da alma a 
ser abandonada à medida que se atinge o contato real com as camadas 
mais profundas do espírito” (HOELLER, 1995, p. 73). Empregar, por 
exemplo, termos como animus, anima e sombra como realidades 
fechadas e definidas representa o perigo de “[...] se tomar as palavras 
que servem de indicadores pelas realidades às quais elas apontam” (p. 
73). Ao fazê-lo, estaremos destituindo a alma de seu movimento natural 
tentando fixá-la em estruturas que se adequem aos limites da miopia 
egoica. Hoeller (1995, p. 73-4) nos adverte:

[…] todos os sistemas devem evitar supor que fazem afirmações 

verdadeiras sobre a realidade. Ao racionalizarem seus símbolos, 

começando a considerá-los verdades, logo eles estarão fossili-

zando suas visões intuitivas  e destruindo-lhes o valor empírico 

que tem como sinalizadores do caminho. No portal da autêntica 

Gnose, todos os ‘ismos’, até mesmo o gnosticismo deve desapa-

recer. De maneira semelhante, o psicólogo deve se predispor a 

sacrificar a lealdade a um sistema psicológico, ao passar a lidar 

com a legítima individuação.

O interesse de Jung pela gnose, portanto, passa pela compreensão 
da importância do caminho individual como autêntico, em detrimento 
da validação de percursos enunciados por autoridades externas.                            
É importante dizer que o estudo de Jung em relação à gnose não estava 
pautado em suas doutrinas, mas, sim, no empenho de seus seguidores 
em focalizar a transformação do homem a partir do interior, enfatizando 
a experiência ao invés da fé, o que permite fazermos uma analogia com 
o próprio trabalho psicoterapêutico. A experiência de Jung no trabalho 
clínico permitiu-o inferir a existência de um propósito espiritual para o 
ser humano e que o grande desafio seria a realização deste potencial 



39

inato a partir de uma jornada de transformação. Este tema é recorrente 
em todas as religiões e, portanto, fundamental em todas elas. O mundo 
interno, então, passa a ser a base de toda a experiência. Segundo Clarke 
(1993, p. 128),

[…] nada no entusiasmo de Jung pelas tradições alternativas 

representou uma rejeição da tradição espiritual cristã, com a 

qual sentia um laço histórico e psicológico muito forte, mas sim 

a tentativa de lançar uma nova luz sobre elas e reativá-las. [...] 

Foi para ele uma maneira de nos tirar de nossos modos tácitos 

de pensar e o diálogo que manteve com elas foi nada menos 

que um diálogo com os aspectos ocultos e reprimidos de nossa 

psique.

Consideremos, neste momento, a questão da dor e do sofrimento 
como temas que aparecem associados aos desafios que o homem 
atravessa em sua caminhada nesta existência. A passagem do mundo 
pagão para o mundo cristão inaugura uma nova ética baseada na 
dualidade; como esta nova atitude se configura como o fio condutor 
através do qual a vida e a experiência humana são traduzidas em 
termos de tensão entre opostos, é de se esperar um desenvolvimento 
unilateral do espírito humano, sendo a repressão da sombra o seu maior 
expoente. Podemos citar, como exemplo emblemático, “[...] o dogma 
religioso segundo o qual todas as coisas boas advêm de Deus, ao passo 
que todas as coisas ruins e misteriosas vêm do Demônio” (HOELLER, 
1995, p. 123). 

A contribuição da psicologia profunda a esta questão tem o 
mérito de questionar a exterioridade destas duas forças ou potências 
e trazê-las como forças psíquicas atuantes em nós. Jung dá o seguinte 
destaque no Segundo Sermão:

[…] tudo o que a discriminação distingue do pleroma é 

antinomia. Deus, portanto, sempre corresponde ao Diabo. Essa 

inseparabilidade é tão íntima e, como a vossa própria vida vos 

fez ver, tão indissolúvel quanto o próprio pleroma. Assim é que 

os dois se mantêm muito próximos do pleroma, no qual todos 

os antônimos se anulam e se fundem (JUNG, 1975, p. 350).
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Em outras palavras, Jung aponta para uma inter-relação dessas 
duas forças onde sobressai a ideia de que não poderíamos supor 
a existência do Bem sem o Mal, pois não teríamos com o que a ele 
contrapor. A unilateralidade da cultura ocidental tenta excluir o conflito 
e o paradoxo do viver humano, numa atitude asséptica, como se dele 
pudesse escapar. Quando a religião defende que devemos lutar contra 
o Mal e buscar o Bem está implícito nesta injunção de que ir para um 
lado ou para outro é apenas uma questão de escolha, isto é, que a 
solução do conflito se dá mediante a aplicação de parâmetros racionais. 
Em contraposição a isto, Jung assevera que, além de atentarmos para 
os códigos vigentes, devemos, de igual forma, dar voz à dimensão 
inconsciente que, sem sombra de dúvida, se encontra em atuação no 
conflito ora exposto.

Hoeller, citando Jung no livro Interpretação Psicológica do Dogma 
da Trindade, nos diz que

[…] a habilidade de ‘querer o contrário’ deve, infelizmente, ser 

real, se considerarmos que a ética tem um sentido. Qualquer 

um que se submeta à lei desde o princípio, ou àquilo que 

em geral se espera, age como o homem da parábola que 

sepultou seu talento na terra. A individuação constitui uma 

tarefa excessivamente difícil: sempre implica um conflito de 

deveres, cuja solução exige de nós a compreensão de que a 

‘contravontade’ também incorpora um aspecto da vontade de 

Deus (JUNG apud HOELLER, 1995, p. 127).

Assim, exorta-se que tenhamos responsabilidades não só com o 
mundo exterior, mas, principalmente, com o mundo interior. Nosso 
lado sombrio merece tanta deferência quanto o nosso lado luminoso. A 
emergência dos conteúdos psíquicos sombrios à consciência sugere que 
o processo de individuação está em vias de ocorrer, uma vez que seu 
movimento em direção à integralidade não pode prescindir da inclusão 
destas partes divididas em nós mesmos; isto significa que, para falarmos 
em totalidade psíquica, é necessário que tanto um polo quanto o outro 
estejam representados na consciência ao mesmo tempo. Jung percebeu, 
neste encontro com o sombrio, um confronto com o inconsciente e 
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suas imagens. Somente o confronto com o lado negro de Deus pode 
trazer ao herói uma maior amplitude consciencial. Segundo Sanford 
(1988, p. 160, grifo do autor),

[…] essa personalidade da sombra pode parecer maligna, e 

pode até agir de acordo quando está cindida demais do todo. 

Ela, contudo, não pode ser considerada como inteiramente má, 

pois se a sombra for reconhecida e aceita, ela então perderá 

seu caráter satânico e ainda terá a capacidade de acrescentar à 

personalidade valor, força e amplitude.

Assim como Jung, os gnósticos não compactuavam com a ideia de 
que o ser físico do homem e o universo material fossem inerentemente 
maus. Uma persona identificada unicamente com o lado luminoso pode 
entrar em contradição com seu modo de ser e com os seus sentimentos 
mais perturbadores. Dessa forma, tudo aquilo que em nossa natureza 
não esteja de acordo com este ideal será ocultado da consciência e, 
consequentemente, atrairemos para nós um viver inautêntico e apoiado 
na expectativa de terceiros. Sabemos como podem ser incontroláveis 
nossos sentimentos, emoções e fantasias, já que são natureza e provêm 
de fontes inconscientes. Quanto mais as reprimirmos, quanto mais 
as projetarmos em figuras demoníacas ou em nosso vizinho, mais 
difícil se tornará para nós nos livrarmos delas. Enquanto não fizermos 
o necessário enfrentamento, estaremos divididos em relação a nós 
mesmos. Segundo Clarke (1993, p. 127),

[Jung via] no gnosticismo, com sua imagem de luta cósmica 

entre os poderes da luz e das trevas, uma manifestação da luta 

que ocorre na psique humana por uma totalidade que abarca 

tanto o aspecto aceitável quanto o inaceitável de nosso ser. 

Isso, para Jung, era um tema universal, representando uma 

necessidade básica de crescimento, integração e integralidade 

da psique humana.

A importância ou mesmo a necessidade de se considerar a questão 
do ser íntegro vem da atitude ocidental de tratar o indivíduo, o universo 
e Deus, como desconectados um do outro, como se não houvesse nada 
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que os unisse ou os conciliasse. A percepção de um Deus transcendente 
e, ao mesmo tempo, longínquo e arbitrário, cria um fosso entre o 
divino e o humano, tornando-O um estranho para o universo como um 
todo. A dinâmica psíquica concebida por Jung mostra um movimento 
teleológico de amadurecimento que traz em seu bojo uma proposta de 
reconexão com uma fonte interior de conhecimento presente em cada 
ser humano. Essa dinâmica sugere fortemente a possibilidade de que o 
divino e o humano possam se re-encontrar, tornando o universo mais 
pleno e rico em significado. Mas, o caminho é longo, pois, pressupõe 
um árduo e contínuo trabalho sobre si mesmo, expresso no diálogo 
entre o ego e o Self, a grande força autônoma transcendente.

A proposta de Jung é ousada desde o começo, pois, enxerga sérios 
limites à concepção freudiana de inconsciente. Havia um crescente 
sentimento de que nesta dimensão existiria uma camada mais profunda, 
o inconsciente coletivo, de onde emanariam para a consciência, a partir 
de um constructo energético, os arquétipos, uma profusão de símbolos 
e imagens que acabariam imprimindo suas marcas na cultura e na 
história. Uma vez constelados, dada a grande energia que acumulam, 
sua numinosidade nos faz sentir como se estivéssemos sendo visitados 
pelos deuses, tanto na vigília como nos sonhos. Essa experiência é 
equivalente a uma vivência religiosa autêntica. Segundo Dourley 
(1987, p. 26), “[...] ao identificar a prática da religião com a observação 
daquilo que vem do inconsciente, Jung está obviamente atribuindo à 
voz do inconsciente o peso da voz de Deus para o indivíduo”. Em outras 
palavras, a experiência do numinoso se relaciona ao grande impacto 
que as imagens do inconsciente exercem sobre o Eu.

Justamente pelo caráter singular da vivência arquetípica, Jung 
assume a postura gnóstica de se relacionar com as imagens de forma 
corajosa, sem temer as questões e desafios que elas ensejam, mesmo 
que elas representem uma ruptura com tabus, valores e preceitos que 
até então lhe serviram de referencial. A alma do homem, sendo habitada 
por Deus, prescinde de intermediários e evoca seu coração a assumir 
sua condição divina cujo eco se dá através da voz interior oriunda do 
inconsciente. E cabe a este homem, como ser igualmente habitante 
da matéria, a propalar esta mensagem como passível de responder às 
questões a respeito dele mesmo, indagadas pela cultura corrente.
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Tal formulação se apoia na própria gnose quando a intelligentsia 

carece de instrumentos para compreender as questões que se impõe 

ao homem moderno. A postura gnóstica é um exercício de subversão 

quando procuramos ultrapassar os limites impostos pelo instituído, 

requerendo, por isso mesmo, um novo paradigma. A proposta do 

processo de individuação atende a esta perspectiva na medida em que 

sinaliza a importância da mudança de atitude numa dinâmica cooperativa 

com as forças da vida em prol da realização do Si-mesmo. Esta plenitude 

exige uma relação dialética com os pares de opostos a partir da qual 

movimentos enantiodrômicos assim como posicionamentos unilaterais 

deixam de se constituir como estratégias para a sua consecução. Por 

este viés,

[…] o processo junguiano de individuação é a contrapartida 

moderna da luta pela aquisição gnóstica do autoconhecimento. 

Assim, salvar o Homem do mundo é para um gnóstico o que 

Jung denomina de desidentificação em relação ao Outro exterior 

e ao Outro interior, inclusive de sua Sombra, já que o Bem e o 

Mal estariam contidos no Pleroma, a realidade indivisa primitiva, 

indiferenciada, para Jung, o inconsciente de Deus, contendo em 

potencial o caos e o cosmos (CARDOSO, s/d, s/p).

A separação Freud-Jung representa muito mais do que unicamente 

uma contenda pessoal. Ela incorpora a própria divisão epistemológica 

reinante no mundo atual, corporificada pela divisão racional-irracional. 

Ainda que Freud tenha lidado com o irracional e muito contribuiu para 

compreendê-lo, sua visão positivista fez com que  

[…] a psique fosse arrancada das mãos vacilantes da religião 

organizada e transferida ao mundo da natureza como objeto de 

estudo científico. [...] A todos, inclusive àqueles que ofereciam 

teorias contrárias à psicanálise, a visão central parecia inabalável: 

a ciência, que havia submetido o mundo da natureza a um poder 

nunca dantes sonhado, podia agora dedicar-se à explicação 

e ao controle do mundo interior do homem (NEEDLEMAN,          

1996, p. 57).
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Paul Tillich, teólogo e filósofo germano-americano, expressou seu 
desagrado com o raciocínio cientificista, por considerar que o mesmo 
despoja o homem de sua subjetividade, sendo assim patologizante. 
Ele chama, inclusive, a atenção para o fato de que o homem acaba se 
vendo exatamente como a ciência o vê, desumanizado e mecanizado; 
um homem não só como engrenagem, mas também assimilado ao 
discurso de produtividade, resultado e aperfeiçoamento constantes. Esse 
cenário inquietante deve ser trazido à nossa responsabilidade na prática 
clínica, pois, não se pode deixar de considerar que somos igualmente 
atravessados por essa perspectiva. Caso contrário, estaremos correndo 
o risco de apresentar um discurso normativo no setting, quando, na 
verdade, espera-se que ali seja um espaço de subversão e de diálogo 
com a alteridade. Em outras palavras, é como se estivéssemos praticando 
uma psicologia sem psique.

Para concluir, desejamos apresentar uma reflexão de John Dourley, 
acerca do pensamento de Paul Tillich que intuímos como pertinente 
para ilustrar o nosso percurso:

Tillich entende o conhecimento como procurando uma união 

entre o conhecedor e o conhecido, porém, preservando sua 

distância e distinção. Aqui, de novo, Tillich introduz a ideia 

de que somente aquilo que é conhecido através do amor é 

realmente conhecido. Ele argumenta que quando alguém 

conhece um objeto em termos de um distanciamento de si 

mesmo, então, aquele conhecimento pode reduzir a coisa ou 

a pessoa conhecida aos status de um objeto; como, aliás, faz 

o conhecimento controlador. Para Tillich “nenhuma coisa, 

porém, é simplesmente uma coisa”. Isto quer dizer que a coisa 

conhecida deve ser recebida por gnose e feita objeto de uma 

gnose. Nesta, a coisa não é só conhecida, mas amada, de tal 

maneira que aquele que conhece é afetado e responde como 

uma totalidade. Uma resposta que combina conhecimento e 

amor (DOURLEY, 1985, p. 53).
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Maddi Damião1

A Sibila que, segundo Herácltio, profere, com a 
boca possessa, palavras sóbrias, sem adornos e 
sem perfume, atinge com a sua voz mil anos, 
graças ao deus (PLUTARCO, fragmento 92 
apud KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994, p. 215).

O entendimento da noção de símbolo, do simbólico, assim como 
sua experiência, será fundamental para compreender os fundamentos da 
psicologia junguiana. Somado a isto, sua importância se revela ao situar 
o método descritivo do psiquismo, mais propriamente do inconsciente 
coletivo, como realizado através de uma linguagem conotativa, que se 
utiliza de imagens e metáforas, pois seria a que melhor corresponde a 
natureza da psique. Para Jung, como veremos, o símbolo é a linguagem 
do inconsciente, não apenas uma linguagem pela qual ele se expressaria, 
mas o modo como se organiza e se manifesta: os símbolos e/ou as 
imagens formam a base da experiência psíquica.

Cabe sempre ressaltar, assim, que o símbolo possui uma dupla 
função: conotativa, pois comunica uma qualidade; e estruturante, 
a qual lhe confere um status ontológico. O símbolo é um modo de 
conhecimento legítimo da realidade, assim como a natureza da mesma. 
Poderíamos dizer, como se verá adiante que, se o símbolo é um modo 
legítimo de conhecimento e compreensão, é porque ele está na base da 
constituição da experiência humana, sendo a melhor condição possível 
para a sua apreensão.

Jung situa o símbolo como o elemento primordial que permite 
que a função transcendente se realize como elemento integrador dos 
opostos. O símbolo se constitui como a união de opostos e possui a 
dinamicidade e o vigor do inconsciente. Por outro lado, não se deve 

1 Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O Símbolo e o Simbólico no 
Pensamento de Jung
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entender os símbolos como um resultado ou a mera consequência do 
processo nomeado por função transcendente, mas, sim, como o próprio 
processo. Este seria um entendimento dinâmico da união dos opostos, 
enquanto o outro, sua manifestação fenomênica. Como vimos, existe 
uma solidariedade, uma identidade, entre um e outro. Dessa forma, ao 
esclarecermos o que seja o símbolo, estaremos realizando duas tarefas: 
a primeira consiste em clarificar, estruturalmente e funcionalmente, 
a noção de função transcendente; a segunda, em indicar as bases 
constitutivas da organização do humano, ou seja, sua dimensão 
ontológica – a matriz da realidade dentro da cosmovisão junguiana.

Como matriz organizadora da realidade da experiência, os 
símbolos serão, também, condição de possibilidade para os modos de 
compreensão, adaptação e interpretação do humano. No horizonte 
da experiência simbólica, o conhecimento se constrói. Isto se verá 
através da demanda do símbolo para ser compreendido pelas funções 
do conhecimento, tematizadas por Jung, assim como, é a partir desta 
experiência que qualquer forma de conhecimento se dará.

Jung (s/d) distingue dois tipos de símbolos: naturais e culturais. 
Os primeiros derivados dos conteúdos inconscientes da psique e que, 
portanto, representam um número imenso de variações das imagens 
arquetípicas2 essenciais. Os símbolos culturais passariam por inúmeras 
transformações e mesmo por um longo processo de elaboração “mais 
ou menos consciente”, tornando-se, assim, imagens coletivas aceitas 
pelas sociedades, possuindo sua raiz igualmente no inconsciente 
coletivo.

Assim, uma palavra ou imagem é simbólica quando implica al-

guma coisa além de seu significado manifesto e imediato. Esta 

palavra ou esta imagem têm um aspecto “inconsciente” mais 

amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo explica-

do, e nem podemos ter esperanças de defini-las ou explicá-las. 

Quando a mente explora um símbolo é conduzida a idéias que 

estão fora do alcance da nossa razão (JUNG, s/d, p. 20).

2 O arquétipo, somente para lembrar, são formas vazias de conteúdos, matrizes 
fundamentais de organização da realidade, interna e externa, que em si são ina-
preensíveis. Só se tem acesso às imagens arquetípicas, aos símbolos que são os ele-
mentos que, por um lado, indicam os arquétipos e, por outro, são formados por esses.
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A diferença que se identifica entre eles seria que, nos símbolos 
culturais, existe um processo de elaboração da consciência sem que 
este perca sua característica fundamental, isto é, estar ligado a um 
núcleo arquetípico e remeter para uma dimensão da experiência que 
evoca a questão do sentido. Os símbolos naturais, entretanto, são de 
caráter espontâneo, podendo romper com os aspectos culturais ao 
trazer o novo, até então não existente em uma cultura. São os símbolos 
que aparecem em nossos sonhos e fantasias criadoras, aqueles que 
possuem como característica a indicação de uma especificidade que 
corresponderia ao que há de mais particular na existência individual de 
cada um.

Um exemplo de símbolo espontâneo ou natural é aquele que 
aparece em sonhos e possui um sentido que corresponde à situação 
específica do sonhador. Podemos encontrá-los, também, nas 
experiências individuais dos místicos e santos que trazem a possibilidade 
de renovação da instiuição a que pertencem, ao mesmo tempo que, ao 
terem essas experiências particulares, ameaçam a ordem estabelecida 
pela novidade que representa. Destes, podemos encontrar exemplos 
na literatura, em biografias, como as de Jacob Boehme, Santa Tereza de 
Ávila, Mestre Ekhart e outros que também passaram por perseguições 
institucionais, ao mesmo tempo que renovaram seu tempo, assim como 
perpetuaram a vigência do mistério e do sagrado.

Esses dois tipos de símbolos possuiriam em comum o fato de 
indicarem uma dimensão da realidade originária e serem condições de 
formação dos meios de compreensão e existência do humano, ou seja, 
um símbolo cultural algum dia foi um símbolo espontâneo, criado a 
partir do inconsciente coletivo, tendo como origem os arquétipos.

Do ponto de vista estrutural, podemos dizer, segundo Jacobi 
(1989), em Complexo, Arquétipo e Símbolo que, quando o arquétipo 
aparece no aqui e agora do espaço e do tempo, podendo, de algum 
modo, ser percebido pelo consciente, existe a manifestação de um 
verdadeiro símbolo. Diz-se, dessa mesma forma, que cada símbolo 
é também um arquétipo, que ele precisa estar determinado por um 
arquétipo “em si” (que não é perceptível), o que significa que precisa 
ter um “esboço fundamental arquetípico” a fim de ser considerado 
símbolo. Porém, com nos diz a autora, “[...] não quer dizer que um 
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arquétipo necessita ser idêntico a um símbolo” (p. 72). Os arquétipos 
não possuem uma definição a priori em seu conteúdo, isto é, são 
“formas vazias”, que funcionam como um “sistema de prontidão” ou 
“centro energético invisível”, que mantém o vigor de sua indefinição 
originária. Assim, o arquétipo é, também, potencialmente um símbolo, 
necessitando de uma constelação psíquica adequada ou uma atitude 
específica do consciente para que possa se atualizar e aparecer como 
símbolo.

Os símbolos são a melhor representação possível do inconsciente, 
são as informações dos arquétipos, a única expressão do inconsciente 
disponível para nós, sendo sobredeterminados e possuidores de uma 
multiplicidade de significados. Isso não significa que eles sejam analisáveis 
em suas diversas partes, mas que possuem a capacidade de estimular a 
consciência a extrair novos sentidos deles. Os símbolos são geradores 
subjacentes do pensamento e transformadores da energia psíquica: “O 
inconsciente fornece, por assim dizer, a ‘forma’ arquetípica, que é em si 
mesma vazia e, por isso, inimaginável” (JACOBI, 1989, p. 72).

No entanto, da parte do consciente, essa forma logo está sendo 
preenchida com material imaginado, vivido, tornando perceptível as 
formas arquetípicas. Do ponto de vista ontológico, podemos dizer que 
a própria consciência, o eu, como complexo em constante formação, 
possui sua fundação em nível arquetípico. Conforme Jung, ao que 
corresponderia ao arquétipo do Selbst. Assim, esses polos – complexo do 
eu e Selbst – que se encontram no processo de formação dos símbolos 
são realidades simbólicas. O complexo do eu e a consciência seriam 
isomorfos não triviais do inconsciente coletivo e do Selbst.

Para fazer uma distinção bem precisa entre o arquétipo em si, 
que é latente, não atualizado, e, por isso mesmo, não perceptível, e 
o arquétipo que já apareceu na esfera do consciente e passou a ser 
perceptível, isto é, visível (tornando-se, por exemplo, uma imagem 
arquetípica), se usou, geralmente, para o último, o termo símbolo. Um 
símbolo nunca é inteiramente abstrato, mas sempre, ao mesmo tempo, 
também encarnado. O símbolo é a encarnação do arquétipo. Ou seja, é o 
inconsciente se atualizando como imagens e formas.

Assim, conforme Jacobi (1989), o conteúdo puramente humano-
coletivo do arquétipo – representaria a matéria-prima fornecida pelo 
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inconsciente coletivo – se relaciona com o inconsciente e com o caráter 
formativo deste, a partir do qual o arquétipo recebe corpo, matéria, 
forma plástica etc, passando a ser apresentável em imagens arquetípicas, 
ou seja, como 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. Nesse sentido, Jung 
define o símbolo como “índole e retrato da energia psíquica” (p. 73). 
Por essa razão, nunca se pode encontrar o arquétipo em si de maneira 
direta, mas apenas indiretamente, quando se manifesta no símbolo, 
no sintoma ou no complexo. Nada se pode dizer sobre algo, enquanto 
ele é inconsciente. Por isso, qualquer declaração sobre o arquétipo 
permanece uma “conclusão retrospectiva” (p. 73).

Isso conduz ao símbolo como transformador da energia psíquica, 
o que traz uma nova atitude e orientação que modifica qualitativamente 
o complexo do eu, como diz Jung:

O mecanismo psicológico que transforma a energia é o símbolo. 

Refiro-me ao símbolo real, e não ao seu sinal. Assim, o buraco 

feito pelos Watschandis no chão não é um sinal do órgão genital 

da mulher, mas um símbolo que representa a mulher-terra a ser 

fecundada. Confundi-lo com uma fêmea humana seria interpretar 

semioticamente o símbolo, e isto fatalmente perturbaria o 

valor da cerimônia. E é por este motivo que os dançarinos não 

olham para uma mulher. O mecanismo seria destruído por 

uma concepção semiótica – seria como despedaçar o conduto 

que abastece a turbina, sob o pretexto de que se trata de uma 

queda d’água muito pouco natural que deve sua existência à 

repressão das condições naturais. Longe de mim afirmar que 

a interpretação semiótica não tem sentido; não é apenas uma 

interpretação possível, como também bastante verdadeira. Sua 

utilidade é indiscutível em todos os casos em que a natureza é 

frustrada sem que resulte dela uma efetiva produção de trabalho. 

Mas a interpretação semiótica torna-se sem sentido, quando é 

aplicada de modo exclusivo e sistemático, quando, em suma, 

ignora a natureza real do símbolo e o rebaixa à mera condição 

de sinal (JUNG, 1984, p. 54).
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Compreender a experiência do símbolo é apreendê-la como a 
“vida quente e rubra que pulsa nas veias dos homens” (JUNG, 1984, 
p. 55). O símbolo é gerador de uma atitude, que é descrita, por 
Jung (1988a), como um conceito psicológico, o que designaria uma 
constelação de conteúdos psíquicos expressos em uma Weltanschauung 
(cosmovisão). Esses conteúdos são os formadores dos modos de 
compreensão que determinam a relação da consciência e do mundo. 
Assim, essa transformação da energia psíquica permite entender as 
mudanças e capturar a dinâmica e as determinações que constituem 
a existência psíquica, ou seja, tanto as relações entre inconsciente e 
consciente quanto a condição de possibilidade para o surgimento de 
ambos como síntese nos símbolos.

A partir da experiência, será dada a atitude, a orientação que implica 
um modo de compreensão na qual se constitui a própria consciência, 
pois, para Jung (1988a, p. 305), qualquer atitude é “orientada para 
um fim ou dirigida por uma idéia mestra”, sendo sempre encarnada. 
A cosmovisão ou a imagem que o homem pensante forma a respeito 
do mundo e que o modifica, será dada na experiência. Sendo assim, é 
relevante saber que espécie de cosmovisão ou imagem se possui, pois, 
através do conceito3 ou imagem que se forma do mundo, a partir da 
experiência originária, o homem vai se orientar e se adaptar, enfim, será 
dada a “realidade” na qual habitará o homem. Através da imagem que 
se forma do mundo, se constitui a maneira pela qual homem e mundo 
se formam.

O símbolo como produto da interação entre consciente e incons-
ciente sempre remete para algo que está além dele, ao mesmo tempo 

3 Mesmo dizendo utilizar conceitos, Jung não faz uso apenas destes. Na tentativa de 
estabelecer um rigor científico que corresponda a sua época e as suas necessidades, 
ele tenta dar à sua linguagem uma rigidez que não corresponde à vida psíquica, ou 
seja, tenta apresentá-la objetivamente através de conceitos. Seria mais exato dizer 
que ele faz descrições e apresenta imagens que transmitem o que deseja expor. 
Penso, assim, ser errado crer que haja conceitos capazes de lidar, globalmente, 
com o tipo de experiência para a qual Jung aponta, pois os conceitos podem ser 
considerados “dispositivos para a solução de problemas, o equivalente a tecnologias” 
(NEEDLEMAN, 1982, p. 49), dispositivos utilizados pela razão de tal forma que 
possa controlar e “medir” o mundo e suas relações. São representações através das 
quais capturamos o mundo, ou tentamos, sem nos apercebermos de que estamos a 
controlar e a lidar apenas com as representações e não o com mundo.
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em que circunscreve um determinado sentido em sua constituição. Isto 
é, os símbolos, em função de sua forma e da “imagem” que apresen-
tam, possuem uma delimitação hermenêutica sem que com isto esta 
seja exaurível pela compreensão. Sua forma de entendimento é sem-
pre circunstancial, um “como se”. Ao mesmo tempo em que revelam, 
ocultam,  não pelo fato de esconder algo, mas sim porque se enraízam 
como abertura e manifestação do inconsciente em toda sua extensão.

Poderíamos entender filosoficamente o sentido do símbolo ao 
pensarmos na forma pela qual, em Ser e Tempo, Heidegger (1989, p. 
58) descreve o que seria o fenômeno. O fenômeno sendo “o que de 
si mesmo se manifesta”, se mostra a si mesmo e por si mesmo, não se 
referindo a outra coisa ou sendo indicado por algo. Como fenômeno, 
ele é sempre originário, pois seu sentido se encontra em sua própria 
manifestação e não em algum saber já dado de antemão.

Os símbolos têm vida, atuam, alcançam dimensões que o 
conhecimento racional não pode atingir, ao mesmo tempo em que se 
constituem como condição de possibilidade para que o conhecimento 
possa se estabelecer. Conforme Jung, os símbolos são expressões de 
coisas significativas para as quais não há, no momento, formulação mais 
perfeita e que requerem, assim, como modo de entendimento, uma 
ciência hermenêutica. Dessa forma, entende-se o método apresentado 
por Jung para o trabalho com o simbólico, principalmente em seus 
textos sobre análise onírica, quando diz que devemos circuambular4 
em torno de um determinado símbolo, ao invés de derivarmos em 
série de associações ao acaso. A circuambulação é a maneira adequada 
de reconstituir a experiência simbólica em sua totalidade possível, ao 
mesmo tempo em que indica a inexistência de um sentido que esteja 
além ou aquém do próprio símbolo.

Em seu método de interpretação onírica – trabalho em que emi-
nentemente lida com imagens e símbolos – pode-se constatar uma 

4 Por circuambulação podemos entender a reconstituição em todos os seus aspec-
tos, a apreensão dos detalhes que irão reconstituir a imagem ou a forma total da 
experiência. Isto muito se aproxima da variação eidetica, tal como proposta por 
Husserl como método fenomenológico. A variação eidetica é um método de des-
crever um determinado fenômeno e evitar qualquer juízo a respeito dele, é voltar à 
experiência ingênua do mundo, uma volta que se faz necessária a partir do momen-
to em que se pretende permitir ao fenômeno dizer a que vem.
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abordagem fenomenológica. Ao longo de sua obra, ele não sistematiza 
sua abordagem do fenômeno dos sonhos – material que se encontra 
disperso ao longo dos mais de vinte volumes de seus escritos –, mas 
pode-se aí identificar o uso da “descrição” na importância dada por ele 
à “situação” do sonhador, ao invés de estimular a “livre associação”, 
atém-se à imagem onírica e busca todas as associações possíveis à ima-
gem dada, sempre retornando à ela. Esse processo de interpretação é 
chamado de amplificação e circuambulação (JUNG, 1991a) – ato de girar 
em torno do centro na tentativa de circunscrever todas as característi-
cas, todos os sentidos possíveis da imagem para o sonhador. A circuam-
bulação possibilita que a imagem gere um sentido no encontro com a 
situação consciente do sonhador, um processo de tecitura de sentido 
realizado no diálogo entre consciente e inconsciente.

Jung prefere associações “menos livres” (BOUDOIN, 1993), menos 
soltas em todos os sentidos, mais centradas em torno dos elementos 
do sonho, sobre as quais ele conduziria a atenção do sujeito, falando 
tanto em contexto do sonho quanto em amplificação, distinguindo 
da “associação livre”: “A amplificação é pois uma forma de trabalho 
de associação delimitada, coerente e dirigida, que conduz sempre à 
quinta-essência do sonho e que busca elucidar, esclarecendo todos os 
lados possíveis [...]” (p. 75).

A amplificação é decorrente da necessidade observada por Jung 
de estabelecer o texto do sonho em termos de sua estrutura, examiná-
lo em sua completude. Essa estrutura é o contexto do sonho, o material 
situacional no qual o sonho é embebido. Conforme descreve Mattoon 
(1984), o contexto inclui as associações pessoais, informações do 
ambiente do sonhador e os paralelos arquetípicos.

A abordagem de Jung (1987), assim como a ênfase na descrição 
de todos os elementos do sonho e de seu contexto, só seriam possíveis 
considerando-se que, para ele, os símbolos e as imagens oníricas são 
fenômenos que se bastam por si-mesmos. Assim, torna-se necessário 
criar uma certa “disposição” que possibilite o surgimento ou a criação 
de sentido, a partir desses fenômenos. Jung se atem à hipótese de que 
o sonho é o que ele é e se contem inteiramente dentro dele mesmo. 
Assim,  encontrar-se-ia, em cada caso, em cada fenômeno, a limitação 
necessária à associação livre, o que faz com que a interpretação 
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permaneça sempre dentro do contexto, dentro da trama e na 
“vizinhança” imediata do sonho. Ao se dar margem às associações 
livres, elas conduzirão para algo, um referencial, que já não será mais o 
das próprias imagens experienciadas.

A descrição se dá como necessária a partir da impossibilidade 
de uma palavra, ou da fala, em encerrar o fenômeno em um conceito 
acabado, se associando à questão da interpretação, descrição da 
síntese em que se constitui o símbolo. A interpretação e a razão que se 
originam no próprio ato da experiência devem se ater aos fenômenos 
como forma de possibilitar, a cada novo ato de compreensão, o vigor 
da experiência do inconsciente perdurar.

Uma discussão epistemológica, que se apresenta como 
fundamental, está intimamente relacionada com a linguagem e a 
metodologia do trabalho de Jung. Como se vê, ele tenta se aproximar 
ao máximo da experiência imediata dos fenômenos. Para tal, faz-
se necessário que se permita ao inconsciente se manifestar em seus 
próprios termos, ou seja, Jung procura se aproximar do inconsciente e 
permitir com que este se revele através de sua própria linguagem, não 
somente com o olhar da consciência, o olhar da razão. Porém, como 
visto, o inconsciente é de natureza objetiva e subjetiva, sendo assim, 
os conceitos são necessários, a consciência faz-se presente como sendo 
aquela que irá procurar categorias, generalizações etc. Por outro lado, 
à medida em que se permite que o inconsciente se manifeste em seus 
próprios termos, permite-se, também, que modos de compreensão e 
modos de experiências novos se constituam, isto devido ao fato de que, 
nesse momento, a consciência tem que desconstruir seus conceitos, seu 
saber sobre o que é o inconsciente e deixar com que este se apresente 
em toda a sua originalidade. A consequência dessa ação é que novos 
conceitos se forjam, sendo criados a partir do instante em que a 
consciência dê conta desta experiência originária para, posteriormente, 
ser desconstruído.

Se atribuímos uma poesia de Goethe a seu complexo materno, 

se procuramos explicar Napoleão como um caso de protesto 

masculino e um São Francisco de Assis como um caso de 

repressão sexual, apodera-se de nós um profundo sentimento 
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de insatisfação. Esta explicação é insuficiente, não faz justiça à 

realidade e ao significado das coisas. O que são, afinal, a beleza, 

a grandeza e a santidade? São realidade de suma importância 

vital, sem as quais a existência humana seria tremendamente 

estúpida. Qual é a resposta correta para o problema de tantos 

sofrimentos e conflitos inauditos? A verdadeira resposta deveria 

tocar uma corda que nos lembrasse pelo menos a grandeza do 

sofrimento (JUNG, 1988a,  p. 313-4).

A descrição possibilita ater-se ao fenômeno, ou seja, ao símbolo, 
ao invés de reduzi-lo a outra medida que não a dada por este. Parte, 
então, do reconhecimento do símbolo como legítimo em sua própria 
natureza, sendo portador de um sentido, de uma determinação 
correspondente ao seu próprio acontecimento. Somente retornando a 
este, via descrição, poderá ser reconstituído e integrado na forma de 
sua interpretação – compreendido em sua singularidade e em seu vigor 
simbólico.

Ao apontar para a complexidade do campo da experiência 
(BROOKE, 1991), Jung acentua que a busca por explicações – seja 
da história de vida, de sonhos ou da obra de arte – desencaminha o 
sentido que permanece imanente a todo símbolo, ou seja, faz com que 
apenas um significado seja apreendido pela consciência. Há nisto uma 
crítica à explicação, como busca de causas primeiras ou cristalização 
dos fenômenos, que se contrapõem à geração de sentido, processo que 
pode ser entendido como aquilo que dará possibilidade à construção 
de conceitos, que poderia ser compreendido como a transformação 
em signo, a partir dos símbolos. Explicação ou interpretação, deve-se 
ressaltar, não são, dessa forma, opostos dissociados, mas fazem parte 
do mesmo processo. Podem ser entendidos como o sentido objetivo e 
subjetivo, ao quais Jung se refere na interpretação dos sonhos.

Na verdade, Jung admite o eidos, mas, também, admite a 
contingência histórico-social e pessoal, a leitura intersubjetiva do 
contexto geral e do momento vivido e a subjetiva. É necessário unir as 
facetas objetiva e subjetiva do simbólico, ou seja, o seu eixo de sentido 
e da produção que é tecida no ato de seu surgimento pela sua própria 
expressão, seja contextualizada seja no calor da situação singular. Há um 
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conceito genérico objetivo, um contexto intersubjetivo e um aspecto 
subjetivo que estão amalgamados no vivido

. O sentido indicaria a necessidade da construção de uma 
narrativa, que se dá como história que é contada a respeito do 
fenômeno, possibilitando a integração de toda diversidade e dinâmica 
da experiência – o símbolo faz, então, com que contemos histórias.

Por símbolo não entendo uma alegoria ou um mero sinal, 

mas uma imagem que descreve da melhor maneira possível a 

natureza do espírito obscuramente pressentida. Um símbolo 

não define nem explica. Ele aponta para fora de si, para um 

significado obscuramente pressentido, que escapa ainda à 

nossa compreensão e não poderia ser expresso adequadamente 

nas palavras de nossa linguagem atual. Um espírito que não 

pode ser traduzido em um conceito definido é um complexo 

psíquico situado nos limites da consciência de nosso eu. Ele não 

produz nem faz nada além daquilo que colocamos dentro dele. 

Mas um espírito que requer um símbolo para sua expressão 

é um complexo psíquico que encerra os germes fecundos de 

possibilidades incalculáveis. O exemplo mais ilustrativo e mais 

imediato é a eficácia do símbolo cristão, testemunhada pela 

história e cuja extensão é fácil de avaliar [...] (JUNG, 1991b, p. 

278).

Jung (1978) descreve os símbolos como produtos da fantasia 
criadora. A função unitiva que se encontra presente nos símbolos teria 
como origem o processo dialético entre consciente e inconsciente, no 
qual este seria o horizonte de toda criatividade e imaginação verdadeira, 
assim como sua origem. Nela fluem, conjuntamente, os elementos 
atuantes que se oferecem em todo e qualquer símbolo. Segundo o 
autor:

A fantasia, entretanto, goza de má reputação entre os psicólogos. 

As teorias psicanalíticas, até o momento, não a levaram em conta. 

Para Freud, bem como para Adler, a fantasia não é mais do que 

um véu “simbólico” que dissimula as tendências ou impulsos 

primitivos, pressupostos por ambos os investigadores. Podemos 
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contrapor a essas opiniões – não relativamente ao fundamento 

teórico, mas essencialmente por razões práticas – o fato de que 

a fantasia pode ser explicada ou desvalorizada em função de 

sua causalidade; mas apesar disso ela é o regaço materno onde 

tudo é gerado e que possibilita o crescimento da vida humana. 

A fantasia tem, em si mesma, um valor irredutível enquanto 

função psíquica, cujas raízes mergulham tanto nos conteúdos 

conscientes como nos inconscientes, e tanto no coletivo como 

no individual (p. 145).

Em sua obra, Jung descreve a fantasia, também nomeada, 
algumas vezes, por imaginação, como um processo de atualização do 
inconsciente, que se encontra presente simbolicamente a cada momento 
de sua manifestação. O mal-entendido, ou sua má reputação, seria a 
literalização do símbolo, ao invés de nos aproximarmos dele apenas 
em busca de explicações, reduzindo-o aos aspectos histórico-culturais. 
Por exemplo, devemos abordá-lo com uma atitude hermenêutica, 
isto é, que inclua os aspectos objetivo e subjetivo, a interpretação e 
a explicação como um modo de compreensão. O símbolo é sempre 
paradoxal, isto e aquilo, literal e metafórico, levando-nos ao imaginário, 
desconstruindo a experiência cotidiana e literal, assim como organiza 
nossa experiência momentânea.

O conceito de fantasia será fundamental para a compreensão da 
relação da obra de Jung e suas intenções referentes à constituição do 
símbolo. Pois é a fantasia, a imaginação verdadeira (JUNG, 1991a) que 
constitui o elo entre uma atitude típica da personalidade e a realidade 
arquetípica, a psique objetiva. Ao falar de fantasia e imaginação, 
Jung se utiliza destes conceitos como análogos aos de símbolo e 
experiência simbólica; eles serão sempre o meio através do qual as 
funções psicológicas serão integradas, trazendo o vigor constitutivo e 
integrando indivíduo e mundo.

A fantasia – estrutura definitiva da psique per si – se daria como 
relação com o mundo, manifestando-se como imagem e símbolo. 
Através da fantasia, da imaginação verdadeira, a síntese da consciência, 
a experiência antepredicativa se dá – a fantasia é o modo original de 
compreensão que se dá à interpretação. A experiência antepredicativa, 
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esta síntese da consciência que se dá como relação e interdependência 
de homem-mundo, se dá como imagem, imagem primordial, 
imaginação verdadeira, aquela que possui o poder de informar a matéria 
(JUNG, 1991a), podendo-se dizer, então, que o símbolo é, desde seu 
emergir, uma forma de consciência originária, através das funções 
da personalidade, dos diversos modos de se assimilar e compreender 
mundo/homem – pela razão, pelo sentimento, pela sensação ou pela 
intuição. A experiência se daria sempre, conforme Jung, como simbólica, 
ou como diz Heidegger, como poiesis. A partir de sua interpretação, do 
sentido que emerge como existência, a imagem simbólica será vivida 
e compreendida pela consciência em seus vários modos de ser, como 
representação ou epifania. A epifania, assim como a explicação, surge 
em um eixo de sentido. Mesmo nos conduzindo para além daquilo 
que é dado como seu sentido imediato, o símbolo (delimitado pela 
sua forma ou em sua imagem) ganhará sentido em sua relação com o 
intérprete.

No contexto de toda obra de Jung, assim como à luz de outros 
analistas junguianos, torna-se claro que a fantasia, para a psicologia 
analítica, é a qualidade definitiva dessa inter-relação, da síntese 
existencial, a partir da qual o mundo e o ego emergem e derivam: 
“Intencionalidade como fantasia possui prioridade ontológica, não em 
sentido espaço-temporal, mas no sentido que qualquer coisa que seja 
dita sobre eu e mundo se refere em última instância a isto” (BROOKE, 
1991, p. 47).

A vida psicológica é vivida como um modo de ser-no-mundo; 
não importa o quanto ou como alguém queira se retirar do mundo, 
sempre permanecerá preso a ele. Não existiria uma posição ou situação 
ontológica metafísica anterior ou posterior àquela de se encontrar 
constituído como ente determinado em uma situação (HEIDEGGER, 
1989), este ente, porém, é aberto como transcendência, pois é a 
partir dele que mundo/vida/homem podem vir a ser. É dessa forma 
que a riqueza e a experiência da existência como intencionalidade são 
descritas por Jung como fantasia. Dentro de sua teoria encontramos 
estes aspectos apresentados nos momentos em que Jung descreve o 
psiquismo e na importância que dará à imaginação como forma de 
meditação tematizada pelos alquimistas.
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A partir da intencionalidade como fantasia, bem como do símbolo 
como homólogo à consciência, segue que o homem possui uma 
compreensão originária do sentido das coisas e dos relacionamentos 
com o mundo, ultrapassando a forma de conhecimento reflexivo, e o 
reconhecimento e a vivência de tal compreensão originária caracterizará 
a propriedade ou não da vida do indivíduo. O reconhecimento, a 
consciência dessa forma de experiência originária e sua aceitação e 
vivência marcarão o que Jung chama por processo de individuação, ou 
seja, a transformação do homem ao realizar sua natureza simbólica, ao 
se realizar como símbolo.

O sentido do símbolo não é o de um sinal que oculta algo que 
geralmente é conhecido, mas é a tentativa de elucidar, mediante a 
analogia, alguma coisa ainda totalmente desconhecida e em processo. 
A própria etimologia da palavra símbolo, bulein, que deriva do verbo 
lançar, aponta para algo em processo. O símbolo é, dessa forma, algo 
que se encontra sempre e desde já lançado, possui uma direção ou 
intencionalidade, como raiz de sua dinamicidade e permanência. 
Ao fazermos do símbolo um sinal, ou ao literalizá-lo, o desprovemos 
de sua dinamicidade, de sua intencionalidade, que tem como raiz o 
inconsciente, fixando-o e, assim, transformando-o em conceito fechado 
ou sinal de alguma coisa que não pode se transformar. Quando se 
tornam signos, os símbolos morrem, e o que era da ordem da potência 
criativa do inconsciente se transforma em sintoma, cristaliza-se como 
um transtorno que se depõe contra a própria vida e o vir a ser.

Por outro lado, é na dialética símbolo e signo que o conceito se faz 
presente, como tentativa de interpretação e explicação do ponto de vista 
da consciência de uma experiência transitória, isto como modalidade de 
assegurar uma permanência da experiência de tal forma que esta possa 
ser tratada dentro dos parâmetros do pensamento racional5. Como 
visto anteriormente, a consciência possui “propriedades especiais”, 
isto é, um modo característico de funcionamento e organização.                                

5 Por pensamento racional refiro-me, aqui, aquele identificado com a racionalida-
de, ou seja, como lógica ou processamento de informação representacional. Dessa 
maneira, pensar seria processar informações a partir de regras, e pensamento lógi-
co seria aquele que, seguindo essas regras, encontra a validade da certeza na não 
contradição e na universalidade dos resultados, seus fundamentos em leis que lhe 
assegurariam uma correspondência entre o que se pensa e o objeto pensado.
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Uma dessas propriedades é a diretividade ou concentração e a disjunção 
dos elementos da experiência, de tal forma que possa assegurar um 
modo de posicionamento em que os paradoxos não estejam presentes. 
Com isso, evita-se o conflito, enquanto disponibilidade de energia para 
intervenção no mundo e, ao mesmo tempo, para a ação. Assim, ao 
literalizar o símbolo, a consciência estaria delimitando um determinado 
território, de tal forma que, nele, possa se estabelecer com o mínimo 
de conflito e gasto de energia possível. Esse modo de ser, refletido 
pela seletividade e exclusão dos paradoxos do campo da consciência, 
permitem que a realidade seja colonizada, isto é, que se possa lidar 
com o mundo a partir do princípio da certeza. A consequência disso 
é que, ao estabelecer o horizonte de seu modo de ser, a consciência 
descarta tudo aquilo que lhe traz conflito, ou seja, o estranho, o novo, 
o inusitado, a fantasia. Portanto, tudo que é fruto da criatividade da 
verdadeira imaginação do inconsciente funda a sua existência como 
algo inexistente ou indesejável. Assim, a atitude simbólica é esquecida, 
logo ela que colocaria o sujeito no confronto e na necessidade de lidar 
com opostos: “A assimilação nunca é um isto ou aquilo, mas sempre 
um isto é aquilo” (JUNG, 1988b, p. 27).

Enfrentar a oposição de forma radical é mesmo admitir a 
necessidade do conceito. Este que só se tornará “demoníaco/diabólico” 
quando perder a fluidez e se constituir contra o simbólico, quando 
destruir os elos que tornam a fluidez de sentido possível e cristalizar os 
pontos de passagem, as pontes do deus Hermes. Jung preserva todas 
as encruzilhadas. É a imaginação que pode permitir a aceitação desses 
momentos do caminhar, e até dos “descaminhos”:

[…] o homem tem necessidade de uma vida simbólica. Ele 

tem uma necessidade urgente. Nós não vivemos de coisas 

banais, habituais, quer sejam racionais ou irracionais – estas 

últimas são parte integrante do campo racional, sem as quais 

não poderíamos qualificá-las de irracionais. Mas nós não temos 

vida simbólica. Quando vivemos simbolicamente? Jamais, salvo 

quando tomamos parte no ritual da vida. Mas quem entre nós 

toma verdadeiramente parte no ritual da vida? Muito poucos. 

[...] Não existe vida ritualizada, simbólica (JUNG, 1971, p. 63 – 

tradução nossa). 
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 A imaginação, a fantasia criadora, adquire, para Jung, além 
de um caráter epistemológico, uma dimensão ontológica, pois ela é 
a condição radical a partir da qual mundo e homem se constituem 
na dinâmica simbólica. Como união dos opostos e emergência do 
inconsciente, o símbolo é produto e produtor dessa fantasia radical. Isto 
é, ao mesmo tempo em que ele se dá como abertura do inconsciente, 
epifania da atividade criadora, indica o enraizamento do humano 
naquele. Aponta, consequentemente, para a natureza da constituição 
do inconsciente em toda a sua radicalidade e estranheza.

Como modalidade da existência, o símbolo se encontra no opus 
dos alquimistas. Em Psicologia e Alquimia, Jung nos diz que:

A “imaginatio”, tal como a entendiam os alquimistas, é na 

verdade uma chave que abre a porta para o segredo do “opus”: 

Sabemos agora que se trata de representar e realizar a “coisa 

maior” que a “anima”, como ministro de Deus, imagina 

criativamente e “extra naturam”. Em linguagem mais moderna 

dir-se-ia que se trata de uma concretização de conteúdos do 

inconsciente que são “extra naturam”; não pertencendo ao 

nosso mundo empírico, são um a priori de caráter arquetípico. 

O lugar ou o meio desta realização não é nem a matéria, nem 

o espírito, mas aquele reino intermediário da realidade sutil que 

só pode ser expresso adequadamente através do símbolo. O 

símbolo não é nem abstrato nem concreto, nem racional nem 

irracional, nem real nem irreal. É sempre as duas coisas: “non 

vulgi”, a nobre questão daquele que foi segregado [...], daquele 

que foi escolhido e predestinado por Deus desde as origens 

(JUNG, 1991a, p. 295).

O símbolo possui uma natureza que aponta para os limites da 
experiência pensada e vivida, natureza esta que Jung nomeia por 
psicoide, termo com o qual pretende desfazer qualquer dicotomia 
possível seja a nível de conhecimento seja a nível existencial.

Uma determinada época cria símbolos que nascem e morrem, 
possuindo como uma de suas funções orientar e criar valores que 
possibilitem a existência dessa cultura no mundo. A história é uma 
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forma de compreensão dessa realidade antepredicativa – que instaura 
um direcionamento e constitui os homens que nela se encontram – e 
realização do símbolo em um determinado modo de ser, que necessita 
esquecer a dimensão paradoxal e originária do silêncio como condição 
para perpetuar sua identidade, que se dá como historicidade.

As organizações ou sistemas são símbolos (sumbolon  = profissão 

de fé) que capacitam o homem a estabelecer uma posição 

espiritual que se contrapõe à natureza instintiva original, uma 

atitude cultural em face da mera instintividade. Esta tem sido a 

função de todas as religiões. Por longo tempo e para a grande 

maioria dos homens basta o símbolo de uma religião coletiva. 

Talvez só temporariamente e para um número relativamente 

pequeno de pessoas é que as religiões coletivas existentes se 

tornaram inadequadas. Onde quer que o processo cultural 

esteja em andamento, seja nos indivíduos, isoladamente, seja 

em grupos, dão-se rupturas com relação às crenças coletivas. 

Qualquer avanço cultural é, psicologicamente, uma ampliação 

da consciência, uma tomada de consciência, que só pode se 

realizar mediante uma diferenciação. Por isso, qualquer avanço 

começa sempre com a individuação. […] Para chegar a isto, 

deve ele primeiramente retornar aos fatos fundamentais de seu 

próprio ser, independentemente de qualquer autoridade ou 

tradição, e tomar consciência de sua diferenciação. Se conseguir 

conferir um valor à sua consciência ampliada, ele provocará uma 

tensão entre os opostos que lhe fornece estímulos para seus 

progressos posteriores (JUNG, 1984, p. 67).

O processo simbólico de constituição, como instauração do 
homem no mundo, no âmbito do inconsciente coletivo, é a restauração 
da experiência do indivíduo como uma totalidade determinada e 
constituída a partir desse silêncio pleno de significado – em que as 
polaridades se anulam e se cria um vácuo, um excesso de sentido. 
Restaurar o indivíduo como sentido é poder reconhecer sua época 
como um modo legítimo de existir e não negá-la. O mundo da técnica, 
da quantidade, caracterizado como res extensa é uma possibilidade e 
uma compreensão da experiência, mas não a única. Jung encaminha, 
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assim, para uma abertura de mundo, em que o problema da verdade 
perde o seu valor para a questão da correspondência à situação original 
do homem – qual o sentido da história que, ao ser contada, o constitui. 
Dessa forma, observa-se como o problema do símbolo, em Jung, aponta 
para o que ele chamará, do ponto de vista epistemológico, como o 
método sintético ou construtivo, aquele que melhor corresponde ao 
seu modo de compreensão, pois se encontra enraizado no caráter 
simbólico, ou melhor, no horizonte da fantasia criativa, a partir do 
qual homem e mundo se constituem. Isto é, toda sua epistemologia 
corresponde a uma ontologia que se baseia nas noções de imaginação 
verdadeira e de realidade psicoide.

O inconsciente coletivo é uma realidade psicoide (JUNG, 1988c), 
uma qualidade que escapa a qualquer possibilidade representativa, 
indicando uma dimensão da experiência, na qual não se distingue o 
físico do psíquico. Com a ideia de psicoide, comparada com a teoria da 
física quântica sobre os fótons, Jung procura romper com as dicotomias, 
ao indicar modos de realização de uma realidade mais originária 
que englobe a noção de unidade múltipla. Tal como os físicos que 
criaram a imagem de fóton para descrever a natureza da luz, descrita 
ora como partícula ora como onda, Jung criará a imagem de psicoide 
para descrever o inconsciente coletivo como algo que ora se dá como 
psíquico ora como físico, sendo esta a natureza última do símbolo:

As “camadas” mais profundas da psique vão perdendo com 

a escuridão e fundura crescentes a singularidade individual. 

Quanto mais “baixas”, isto é, com a aproximação dos sistemas 

funcionais autônomos, tornam-se gradativamente mais coletivas, 

a fim de se universalizarem e ao mesmo tempo se extinguirem 

na materialidade do corpo, isto é, nas substâncias químicas. O 

carbono do corpo é simplesmente carbono. Em seu nível mais 

“baixo” a psique é pois simplesmente “mundo”. Neste sentido 

dou toda razão a Kerényi quando este diz que no símbolo fala o 

próprio mundo (JUNG, 2000, p. 173).

Pode-se fazer um paralelo com Merleau-Ponty (1992) que, através 
da ideia de corpo-vivido, tenta fundar a experiência em uma metáfora 
espacial, dando ao sujeito o reconhecimento de sua existência e do 



64A Liberdade Ainda que Tardia

mundo, centrado na experiência corpórea. O corpo não é simplesmente 
um sistema biológico ou um objeto, mas é o espaço em que se dá a 
constituição da consciência, o encontro do indivíduo com o mundo é 
a maneira própria de ser do sujeito e consciência do mundo. O corpo 
é o locus de realização de sentido. Dizer que o corpo é um objeto ou 
apenas algo fisiológico são maneiras de interpretar esta experiência do 
corpo-vivido.

A dimensão psicoide da realidade é fundamental para a 
compreensão da obra de Jung, pois é a experiência instauradora de 
mundo; ela se confunde com a própria estrutura do inconsciente coletivo, 
a partir do qual homem e mundo se determinam como compreensão 
e possibilidade. A natureza do inconsciente coletivo é esta experiência 
instauradora que o homem, no processo de individuação, recupera 
através dos símbolos. Reconhecer tal experiência antepredicativa como 
instauradora do mundo bem como a consciência em sua constituição 
como intencionalidade, é dizer que qualquer disposição do homem 
no mundo é uma possibilidade de sentido. O homem é uma narrativa 
que não esgota o silêncio dessa experiência fundadora, mas o instaura 
em todo seu vigor, como uma história do silêncio da experiência 
antepredicativa, do inconsciente coletivo.

A natureza do inconsciente coletivo é esta experiência instauradora 
que o homem, no processo de individuação, recupera através dos 
símbolos. Essa experiência é antepredicativa (ou antipredicativa?). O 
homem será uma narrativa que não esgota essa experiência fundadora, 
mas o instaura em todo o seu vigor, como uma expressão única da 
história desse vazio pleno/silêncio. O arquétipo psicoide disponibiliza a 
conexão entre corpo e psique (FRANZ, 1998) – arquétipos e instintos. 
E, da mesma forma, se pode falar em uma correspondência entre o 
corpo e a estrutura do ego. O mistério do organismo vivo estaria em um 
dos polos de realização do processo psicoide. No outro polo, o mesmo 
mistério é expresso na forma de representações, ideias, fantasias etc. 
Os dois polos seriam interligados, formando dois aspectos da mesmo 
realidade: arquétipo psicoide.

A diferença entre instintos e arquétipos ocorre em suas formas de 
manifestação e de determinação. Os instintos são representados pelo 
comportamento e os arquétipos por uma forma mental de tomada 
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de consciência, similar em todos os seres humanos. A realidade física 
ou corpórea é o que vemos como o  lado de fora; por outro lado, as 
imagens – ideias e fantasias oníricas – são observadas de dentro.

Ao usar o termo psicoide, Jung (1988c) diz entendê-lo como 
“[...] o princípio condutor, o ‘determinante das reações’, a ‘potência 
prospectiva’ do elemento germinal” (p. 115). É o agente elementar 
descoberto na ação, a enteléquia da ação real – princípio gerador de 
sentido. Continua explicando esta noção, dizendo que o conceito 
encontrado na história do pensamento é mais filosófico do que científico:

A psique corporal do indivíduo e a filopsique juntas formam 

uma unidade que podemos muito bem empregar no presente 

trabalho, designando-a pelo termo de psicóide. Comum 

ao psicóide e à psique [...] são o conação e o emprego de 

experiências anteriores [...] para alcançar o alvo, o que inclui 

a memória (engrafia e ecforia) e a associação, ou seja, algo de  

análogo ao pensamento (DRIESCH apud JUNG, 1988c, p. 115).

Podemos identificar três maneiras de Jung utilizar o termo 
psicoide: a primeira, é que emprega esta palavra como adjetivo e não 
como substantivo; a segunda, é que ela não denota uma qualidade 
anímica ou psíquica em sentido próprio, mas uma qualidade quase 
psíquica; e a terceira, é que esse termo tem como função, por um lado, 
distinguir uma determinada categoria de fatos dos meros fenômenos 
vitais, e por outro, distingui-los dos processos psíquicos em sentido 
próprio. Essa distinção nos obriga a definir de maneira mais precisa a 
natureza e a extensão do psíquico, mais especificamente, do psiquismo 
inconsciente:

Da mesma forma que a alma se perde, em seu substrato orgânico 

e material, em seu domínio interior, assim também se transmite 

em uma forma “espiritual” cuja natureza nos é tão pouco 

conhecida, quanto a base orgânica dos instintos. [...] Onde 

predomina o instinto, começam os processos psicóides que 

pertencem à esfera do inconsciente como elementos capazes 

de atingirem o nível da consciência. O processo psicóide, pelo 

contrário, não se identifica com o inconsciente em si, porque 

este último tem uma extensão consideravelmente maior. Além 
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dos processos psicóides, existem no inconsciente representações 

e atos volitivos, ou seja, algo parecido com os processos 

conscientes; mas na esfera dos instintos estes fenômenos se 

retiram tão profundamente para os desvãos da psique, que o 

termo “psicóide” provavelmente se justifica (JUNG, 1988c, 

p.122).

Para Jung (1988c), a psique e a matéria estão encerradas em um só 
e mesmo mundo, e, além disso, se acham permanentemente em contato 
entre si. Em última análise, se assentam em fatores transcendentes e 
irrepresentáveis: a matéria e a psique como dois aspectos diferentes de 
uma só e mesma coisa. Os fenômenos de sincronicidade apontam nesta 
direção, porque nos mostram que o não-psíquico pode se comportar 
como psíquico e vice-versa, sem a presença de um nexo causal entre 
eles: “[...] nossos conhecimentos atuais, porém, não nos permitem 
senão comparar a relação entre o mundo psíquico e o mundo material 
a dois cones cujos vértices se tocam e não se tocam em um ponto sem 
extensão, verdadeiro ponto zero” (p. 152).

Os fenômenos arquetípicos podem ser vistos como meramente 
psíquicos, constituindo a subjetividade psíquica. Porém, a natureza 
psicoide do arquétipo, aqui sugerida, não está em contradição com as 
formulações anteriores de Jung, pois considera ser um grau a mais na 
clareza  conceitual e descritiva que se torna inevitável desde o momento 
em que se vê obrigado a executar uma análise mais geral da natureza da 
psique e a clarificar os conceitos empíricos referentes à ela e às relações 
que há entre esses conceitos:

Da mesma forma como o “infravermelho psíquico”, isto é, 

a psique biológica instintiva, se resolve gradualmente nos 

processos fisiológicos do organismo, ou seja, no sistema de suas 

condicionantes químicas e físicas, assim também o “ultravioleta 

psíquico”, o arquétipo, denota um campo que não apresenta 

nenhuma das peculiaridades do fisiológico mas que no fundo não 

pode ser mais considerado como psíquico, embora se manifeste 

psiquicamente. Os processos fisiológicos, porém, se comportam 

também desta maneira, mas nem por isto são classificados como 

psíquicos. Embora haja uma forma de existência que nos foi 
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transmitida por via meramente psíquica, todavia, não podemos 

dizer que tudo seja exclusivamente psíquico. Devemos aplicar 

este argumento, logicamente, também aos arquétipos. Como, 

porém, não temos consciência de sua natureza essencial e, não 

obstante, eles são experimentados como agentes espontâneos, 

é quase certo que não temos outra alternativa senão a de definir 

sua natureza como “espírito”, com base em seu efeito mais 

importante, e isto precisamente naquele sentido que procurei 

definir em meu ensaio sobre a fenomenologia do espírito. A 

ser assim, sua posição estaria situada para além dos limites da 

esfera psíquica, analogamente à posição do instinto fisiológico 

que tem suas raízes no organismo material e com sua natureza 

psicóide constitui a ponte de passagem à matéria em geral. Na 

representação arquetípica e na percepção instintiva o espírito e 

matéria se defrontam no plano psíquico. Tanto a matéria como 

o espírito aparecem na esfera psíquica como qualidades que 

caracterizam conteúdos conscientes. Ambos são transcendentes, 

isto é, irrepresentáveis em sua natureza, dado que a psique 

e seus conteúdos são a única realidade que nos é dada sem 

intermediário (JUNG, 1988c, p.152).

O fato de o arquétipo ser psicoide, aponta para uma forma de 
pensamento não linear, isto é, para uma linguagem que seria o recolher 
e o tecer de sentido (HEIDEGGER, 1992). O arquétipo designa aquilo 
de onde algo surge e transmite a liberdade do diálogo. Trata-se de um 
pensamento que inclui o paradoxal e, pelo fato de se constituir como 
composição de uma estrutura divergente e não causalista, implicaria 
em movimento e epifania – o pensar simbólico. A estrutura primeira 
do humano é da ordem do caótico ou do infinito, ou seja, dinâmica 
(HEIDEGGER, 1979).

Segundo Maluf (1997), o mosaico se caracteriza como uma 
estrutura múltipla e fluida, trazendo em si a concepção da construção 
de uma rede em que esta estrutura se manifesta como acontecimento, 
isto é, ao se atualizar, a estrutura se apresenta como geradora de 
sentido, manifestação pontual enquanto processo de uma estrutura 
que a suporta. Composição e relação de uma dimensão do vivido 
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que é implicado como intuição originária na epistemologia e a qual, 
através do método hermenêutico, creio ser possível tematizar e 
correlacionar com as ideias de Jung relativas ao inconsciente enquanto 
realidade psicoide. Os arquétipos seriam formas isomórficas que, em 
suas metamorfoses, vão além da forma. Os isomorfos seriam formas 
semelhantes aos arquétipos que mantêm a sua origem e enraizamento 
mesmo se transformando, pois “[...] as transformações são a garantia 
para o parentesco no mesmo” (HEIDEGGER, 1979, p.18). Essas diversas 
formas de manifestação dos arquétipos podem ser consideradas como 
expressões ou reflexos de uma dinâmica não física e autônoma, “[...] 
que se faz presente, sob aspectos múltiplos e singulares, nos diferentes 
períodos da história” (MALUF, 1997, p. 96).

Os símbolos revelam uma modalidade do real ou uma estrutura 
do mundo que não é evidente na experiência imediata. Ou seja, abrem 
o horizonte de uma experiência que não se encontra determinada 
por alguma forma de interpretação ou literalização. Essa experiência 
não é uma questão de conhecimento racional, senão da consciência 
vivente que apreende a realidade através do símbolo, antes de qualquer 
reflexão. Assim, por meio de tais apreensões, é que se constitui o mundo 
enquanto realidade vivida. O conhecimento reflexivo se encontra, nesse 
momento, suspenso, e a consciência como representação se depara 
com seu limite e o pensamento deve ceder à contemplação. Isso implica 
na intuição imediata de uma cifra (emblema) do mundo, uma imagem 
que não pode ser decodificada e na qual a experiência e o sentido se 
encontram conjugados como uma unidade tensa e complexa. Dessa 
forma, esta palavra/imagem se apreende imediatamente.

 Podemos considerar os símbolos como sendo sempre religiosos 
porque apontam para algo real ou para a estrutura do mundo. O real – 
o poderoso, o significativo, o vivente – equivale ao sagrado. O símbolo 
encaminha o homem para uma atenção minuciosa e respeitosa em 
relação ao mundo, como diz Jung, ao definir o termo religião: “Tais 
afirmações são intuições da natureza paradoxal do inconsciente, o 
qual não se sabia situar a não ser no aspecto desconhecido do objeto, 
fosse ele matéria ou ser humano. O sentimento de que o segredo se 
acha ou num ser vivo estranho ou no cérebro do homem tem sido 
freqüentemente expresso na literatura” (JUNG, 1991a, p. 452).



69

Uma característica essencial do símbolo é a sua multivalência. A 
capacidade para expressar simultaneamente um número de significados 
cuja relação não é evidente no plano da experiência imediata, porém 
apreensível através da imaginação como um modo de ser legítimo ao 
humano. Para que haja o entendimento do símbolo, se faz necessário, 
então, o uso de todas as funções da consciência. O símbolo é capaz de 
revelar uma perspectiva na qual as realidades podem articular-se em 
um todo e ainda integrar-se dentro de um sistema, pois expressam a 
natureza paradoxal da realidade (ELIADE, 1967). O símbolo permite, ao 
homem, encontrar uma certa unidade no mundo e, ao mesmo tempo, 
descobrir seu próprio destino como parte integrante deste.  

O simbolismo permite ao homem imaginar aquilo que o 
precedeu e compreender como as coisas alcançaram a existência, e 
onde “existiam” antes de ser. Não se trata de um ato de especulação, 
nem de uma atividade explicativa e nem mesmo que se pretenda 
estabelecer uma causalidade, mas, sim, de uma apreensão direta do 
mistério sobre a origem das coisas. Tudo aquilo que concerne a este 
princípio tem uma considerável importância para a existência humana, 
pois enraiza o homem em algo que está além ou aquém dele. Dessa 
forma, numa perspectiva epistemológica, a atividade simbólica remete 
o homem a uma lógica do inconsciente, isto é, a operar a partir desta 
lógica, sem que, com isso, torne seu discurso irracional ou incoerente. 
Como vemos, esta lógica não é apenas algo que surge como regras do 
pensar, mas como o próprio modo do existir, seja do homem ou do 
mundo, a partir do horizonte do símbolo e como formas simbólicas. 
Esta experiência conduz ao que poderíamos chamar como um retorno 
à intimidade das coisas, na qual se encontra implicada a natureza do 
humano e do mundano como uma unidade indissociável e diferenciada 
de uma consciência coletivizada e reificadora. Como diz Jung (1991a), 
somente o julgamento subjetivo pode ser o guia nestes momentos, não 
havendo uma forma de interpretação geral ou coletiva que corresponda 
a esta modalidade de experiência. Assim, somos evocados em nossa 
singularidade radical:

[....] pensar em paradoxos [...] Esta conquista potencial significa 

– no caso de confirmar-se – a renovação da personalidade, com 
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a condição da consciência não perder novamente sua conexão 

com o centro. Tratando-se de um estado subjetivo, cuja 

existência não pode ser legitimada por nenhum critério exterior, 

nenhuma tentativa posterior de descrição e explicação será bem 

sucedida, pois só quem fez tal experiência poderá compreender 

e testemunhar tal realidade. A “felicidade”, por exemplo, é uma 

realidade importante e não há quem não a deseje; no entanto, 

não há qualquer critério objetivo para testemunhar a existência 

indubitável dessa realidade. Assim, justamente nas coisas 

mais importantes, é que devemos contentar-nos com nosso 

julgamento subjetivo (p. 160).

Talvez a função mais importante do simbolismo – importante 
sobretudo pelo papel que desempenhará em especulações filosóficas 
posteriores – seja sua capacidade de expressar situações paradoxais ou 
determinadas estruturas de realidades últimas que, de outro modo, 
seriam totalmente inexpressíveis.

Na experiência simbólica, pode-se voar ou passar por frestas no 
meio de pedras, subir aos céus ou descer aos infernos, enquanto se 
possua imaginação e inteligência, e, consequentemente, capacidade 
para tomar distância da realidade imediata, ou seja, do reducionismo 
sensível. Esses atos revelam a existência de um modo de ser inacessível 
à experiência imediata, à consciência coletiva e ao homem massificado 
pelos padrões absolutos da racionalidade. Trata-se, portanto, de algo 
que somente pode ser alcançado por meio da renúncia à crença ingênua 
na impugnibilidade da matéria.

O símbolo possui a capacidade de expressar os aspectos 
contraditórios da realidade última, como síntese da multiplicadade 
da experiência viva que se manifesta em uma unidade tensa e una.  
O símbolo é, dessa forma, o resultado de uma tensão existencial e 
fundadora, entre polos da constituição da realidade, consciente e 
inconsciente. Ele surge a partir de uma síntese gerada pela necessidade 
de união dos opostos, sem que, com isso, haja uma dissolução da tensão. 
Esse conflito é que permite ao símbolo se manter vivo e dinâmico. Isso 
caracteriza a existência paradoxal de princípios polares e antagônicos, 
que Jung nomeia por Coincidentia Opositorum.
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Essa unidade é ótimo exemplo da “participation mystique” que 

Lévy-Bruhl mostrou como sendo característica da psicologia 

primitiva, mas que recentemente vem sendo posta em dúvida, 

numa visão estreita e míope, por certos etnólogos. Não se 

pretende dizer que a idéia dessa unidade seja “primitiva”, mas 

que a “participation mystique” caracteriza o símbolo. Com efeito, 

o símbolo engloba sempre o inconsciente, o que inclui também 

o homem, fato este do caráter numinoso do símbolo... (JUNG, 

1980, p. 224).

Essa condição da realidade, seu caráter paradoxal e tenso, não é 
algo que deva ser apreendido como um jogo retórico da consciência. 
Pelo contrário, se há a possibilidade da dialética se instalar é porque 
repousa na natureza paradoxal da realidade. O símbolo remete o homem 
a um diálogo com esta natureza radical, que é uma síntese inesgotável 
entre homem e mundo. Nesse diálogo, o homem se localiza como 
polo participante e implicado na realização simbólica, isto é, como ser 
localizado histórica e culturalmente.

Para Eliade (1967), o valor existencial do simbólico reside no  
fato de que um símbolo sempre assinala uma realidade ou situação 
na qual se encontra comprometida à existência humana. É sobretudo 
esta dimensão existencial que destaca e distingue os símbolos dos 
conceitos. Os símbolos mantêm contato com as fontes profundas 
da vida, expressam o vivido como espiritual, pois possuem uma aura 
numinosa, revelando o fato de que as modalidades do espírito são, 
ao mesmo tempo, manifestações de vida e, por isso, comprometem a 
existência humana. O símbolo não só desvela a estrutura da realidade 
ou uma dimensão da existência, como, ao mesmo tempo, outorga um 
significado à existência humana.

O homem não se sente separado no cosmos, mas se abre a 
um mundo que, graças ao símbolo, se mostra familiar. Por outro 
lado, os valores cosmológicos dos símbolos permitem deixar para 
trás a subjetividade de uma situação e reconhecer a objetividade de 
suas experiências pessoais. A experiência simbólica mostra que quem 
compreende um símbolo não só se abre a um mundo objetivo, mas 
consegue sair de sua situação particular e alcançar uma compreensão 
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universal. Isso se explica porque os símbolos têm uma maneira de fazer 
“estalar” a realidade imediata, tanto como as situações particulares. 
Viver um símbolo e decifrar uma mensagem corretamente implica uma 
abertura para o espírito e, por último, um acesso ao universal:

O mito religioso é uma das maiores e mais importantes aquisições 

que dão ao homem a segurança e a força para não ser esmagado 

pela imensidão do universo. O símbolo, observado sob o 

ponto de vista do realismo, não é uma verdade concreta, mas 

psicologicamente ele é verdadeiro, pois foi e continua sendo a 

ponte para as maiores conquistas da humanidade (JUNG, 1986, 

p. 220).

Os símbolos não só se dirigem à consciência desperta, mas 
também à totalidade da vida psíquica. A psicologia junguiana mostra 
que o símbolo entrega sua mensagem e completa sua função mesmo 
quando o seu significado escapa à consciência. Dessa forma:

Se, em determinado momento da história, um símbolo foi ca-

paz de expressar com claridade um significado transcendente é 

justificado supor a possibilidade que este significado haja sido 

apreendido obscuramente em uma época anterior.

Para decifrar um símbolo não é só necessário considerar todos 

os seus contextos, mas também se deve refletir especialmente 

sobre os significados que teve em sua “maturidade”, posto que 

a “cifra” constituída por este simbolismo leva em sua estrutura 

todos os valores progressivamente revelados ao homem no 

curso do tempo, ao decifrá-los é necessário ter em conta  seu 

significado mais geral, isto é, aquele que possa articular todos os 

demais significados particulares e que é o único que nos permite 

compreender como os últimos armaram uma estrutura (ELIADE, 

1967, p. 135).

Todo símbolo possui uma dimensão epistemológica, ou seja, é 
um modo de conhecimento legítimo, e outra instância, ontológica, 
pois nos remete para um modo de ser que não se encontra restrito em 
qualquer modo de conhecimento. Dessa forma, o símbolo, entendido 
de maneira  radical, nos remete para uma experiência histórica, através 
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de seus modos de entendimento. Somos, assim, implicados em uma 
forma de experiência que se abre como temporalidade, modo de ser e 
compreender. Implicando o homem integralmente e sendo condição 
para seu enraizamento no mundo e nas ideias universais.

A vivência e a integração do símbolo trazem uma implicação ética, 
pois a cada vez que o interpretamos ou o vivenciamos, somos levados a 
um modo de compreensão que não pode ser reduzido a algum outro. 
Escapando, assim, de uma normatização. O ethos, entendido como 
morada, abrigo, será o horizonte no qual construiremos nosso ser, 
ou seja, é a experiência originária, a partir da qual homem e mundo 
se constituem, e o sentido se manifesta através das experiências 
particulares. O símbolo nos leva para uma conjunção misteriosa, em 
que o enraizamento particular de um indivíduo se encontra fundado 
no mesmo solo de origem de todos os outros, implicando, assim, uma 
determinação e uma coparticipação de todos num mesmo modo de 
realidade radical e fundamental, a qual se manifesta como diferentes 
modos de significação, ou seja, como singularidades irredutíveis, porém 
participantes em um mesmo destino.
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Literatura e Psicologia 
Junguiana: Clarice Lispector1

Teresinha V. Zimbrão da Silva2

É certo e até mesmo evidente que a psicologia, 
ciência dos processos anímicos, pode relacionar-se 
com o campo da literatura. 

C.G. Jung

Introdução

O presente trabalho comunica resultados de uma pesquisa em 
andamento que tem uma proposta interdisciplinar: ler textos literários 
à luz da psicologia junguiana. É no volume intitulado em português, O 
Espírito na Arte e na Ciência (JUNG, 1985), que encontramos os ensaios 
de Jung sobre as relações entre literatura e psicologia analítica. Lemos, 
então, que a força imagística da poesia, que pertence ao domínio da 
literatura e da estética, é um fenômeno psíquico e, como tal, pertence 
também ao domínio da psicologia. Nestes ensaios, Jung defende o que 
chamaríamos hoje de interdisciplinaridade.

Apresentaremos aqui uma proposta de leitura de Uma 
Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (LISPECTOR, 1982), de Clarice 
Lispector, à luz da perspectiva alquímico-junguiana. Jung sublinha 
nos seus estudos sobre Psicologia e Alquimia (JUNG, 1994), que a opus 
alquímica, com as suas operações e respectivas imagens, pode muito 
bem representar o processo de individuação. Procuraremos demonstrar 
que a narrativa clariciana em questão admite ser interpretada como a 
estória da alquimia do amor, da coniunctio tanto interna quanto externa, 

1 Uma versão deste trabalho foi publicada sob o título: Literatura, Psicologia e 
Alquimia (História, Imagem e Narrativas: Rio de Janeiro, n. 16, abril 2013). Endereço 
eletrônico: (www.historiaimagem.com.br/edicao16abril2013/).

2 Professora Titular do Departamento de Letras da Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF).
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dos personagens Lóri e Ulisses e que, ao narrar o encontro amoroso 
do casal, a autora também nos narra, construindo diversas imagens 
alquímicas: o processo de individuação dos personagens.

Imagens alquímicas da individuação

Todo procedimento alquímico [...] pode muito bem representar 

o processo de individuação. [...] É tarefa muito difícil e ingrata a 

tentativa de descrever o processo de individuação. [...] A Alquimia 

realizou para mim o grande e inestimável serviço de fornecer o ma-

terial [...] que me possibilitou descrever o processo de individuação, 

ao menos em seus aspectos essenciais.

C.G. Jung

A alquimia é valiosa para a psicologia junguiana pelo fato de 
suas imagens descreverem o próprio processo de individuação. Estudar 
suas imagens, construídas através de diferentes operações alquímicas, 
corresponde a acompanhar uma ampla e detalhada descrição das 
diversas etapas do desenvolvimento psíquico rumo à integração. Como 
afirma o junguiano Edward E. Edinger:

Praticamente todo o conjunto de imagens alquímicas pode ser 

organizado em torno dessas operações. [...] Para meus pro-

pósitos, considerei sete dessas operações como os principais 

componentes da transformação alquímica. São elas: calcinatio, 

solutio, coagulatio, sublimatio, mortificatio, separatio, coniunctio. 

[...] Cada uma dessas operações é o centro de um elaborado 

sistema de símbolos... Eles fornecem as categorias básicas para a 

compreensão da vida da psique, ilustrando praticamente toda a 

gama de experiências que constituem a individuação (EDINGER, 

2005, p. 32-33).

A alquimia pretende a transformação de um corpo imperfeito 
num corpo perfeito: seu objetivo é a libertação de uma substância 
pura, o ouro, de uma impura, o chumbo. Este processo pode ser 
compreendido em dois níveis: físico ou psíquico. Tanto num como 
noutro, a transformação se daria através da união de contrários. O amor 
tem um papel importante na opus alquímica. Ele é, por excelência, a 
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força que reúne os contrários, o masculino e o feminino, que tendem a 
se integrar, casados num corpo perfeito. Este corpo perfeito simboliza 
a Pedra Filosofal, o ouro dos alquimistas. É também símbolo do 
desenvolvimento psíquico e do processo de individuação humana.

A alquimia do amor permite descobrir as várias faces das personi-
ficações masculinas, animus, do inconsciente da mulher e das personi-
ficações femininas, anima, do inconsciente do homem. No ser amado, 
quem ama vê a projeção de um contrário seu que precisa ser integrado 
para haver o casamento perfeito tanto interno quanto externo. Con-
seguir retirar a projeção do amado e unir dentro de si os contrários é 
realizar a coniunctio: o casamento interno do ego-herói com a anima, 
no caso do homem, e com o animus, no caso da mulher (CENTENO, 
1982). Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres pode ser interpretado 
como a estória da alquimia do amor de Lóri e Ulisses. Ao descrever o 
encontro amoroso dos personagens, a narrativa vai percorrendo as dife-
rentes operações alquímicas e vai construindo as imagens que culmina-
rão na imagem final do casamento interno e externo do corpo perfeito, 
a Pedra Filosofal.  

Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres

A solução para esse absurdo que se chama “eu existo”, a solução é 

amar um outro ser que, este, nós compreendemos que exista.

Clarice Lispector

A estória...

Entre uma vírgula, que inicia o romance, e os dois pontos que o 
finalizam, lemos sobre a alquimia do amor de Lóri e Ulisses. O narrador nos 
conta, então, em terceira pessoa, sobre a aprendizagem da personagem 
central, Lóri, do prazer de viver, tendo como guia-mestre Ulisses que lhe 
indica onde estão os perigos a serem evitados e é quem determinará 
quando ela estará pronta para dormir com ele. A aprendizagem de que 
nos fala o título refere-se, portanto, à difícil odisseia alquímica percorrida 
por Lóri, guiada por Ulisses, até estar pronta. Em meio à aprendizagem, 
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Lóri tem que se haver com inseguranças, medos, hesitações, encontros 
e desencontros com Ulisses. São os percalços de uma odisseia alquímica 
cujo objetivo não se resume no ato de dormir com um homem. Na 
verdade, Lóri já teve outros amantes, desqualificados então como 
relacionamentos superficiais. Com Ulisses, trata-se de aprender o prazer 
para além do meramente sexual: algo como um amor total. Quando 
Lóri está enfim pronta, ao final do romance, seu encontro com Ulisses 
recobre-se de um significado especial de plenitude, simbolizando a 
própria coniunctio interna e externa: a alquimia do amor.

A leitura...

A aprendizagem da alquimia do amor

Amor será dar de presente um ao outro a própria solidão? Pois é a 

coisa mais última que se pode dar de si.

Clarice Lispector

Logo nas primeiras páginas do livro, lemos que Lóri mantém um 
relacionamento com Ulisses, sendo que uma importante característica 
deste relacionamento é então revelada: os encontros são de todo 
castos. Ulisses impõe à Lóri e a si mesmo a castidade, como parte da 
aprendizagem da alquimia do amor. Ulisses diz que está em plena 
aprendizagem, mas muito além de Lóri, por isso é capaz de desejá-la e 
esperar com paciência até que ela esteja pronta, pois ele a quer inteira, 
com a alma também. Ora, a frustração do desejo luxurioso é a principal 
característica da operação alquímica calcinatio. Esta frustação produz 
o fogo que irá secar o desejo de sua impura umidade, purificando-o e 
transformando-o em amor.

No início da narrativa, Lóri só tem um corpo para oferecer e, 
possuída pelo desejo, revolta-se contra esta imposição de castidade: 
“[...] revoltava-se sobretudo porque aquela não era para ela época de 
meditação que de súbito parecia ridícula: estava vibrando em puro 
desejo como lhe acontecia antes e depois da menstruação” (LISPECTOR, 
1982, p. 14). Mas, aos poucos, à semelhança de Ulisses, vai aprendendo 
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a controlar o próprio desejo e a produzir em si o fogo purificador da 
calcinatio. É o que podemos ler na descrição da cena em que ambos 
estão à beira da lareira. Ele segurava com a mão direita o ferro, fazendo 
crescer as flamas, enquanto sua mão esquerda estava ao alcance de 
Lóri, que sabia que podia pegá-la, que ele não se recusaria, mas não a 
pegava: “[...] queria a mão esquerda de Ulisses e sabia que queria, mas 
nada fez, pois estava usufruindo exatamente do que precisava: poder 
ter essa mão se estendesse a sua” (LISPECTOR, 1982, p. 115-116). Lóri 
alcançou sentir então o fogo purificador da calcinatio: “[...] comia-lhe 
o fogo interno, e o fogo externo ardia doce, ardia, flamejava. [...] em 
imaginação vívida, pegou a mão livre do homem, e em imaginação 
ainda, ao prender essa mão entre as suas, ela toda doce ardia, ardia, 
flamejava” (LISPECTOR, 1982, p. 115-116). Lóri queria pegar a mão de 
Ulisses, mas conseguiu controlar o próprio desejo, condição necessária 
para a alquimia do amor. Ser possuído pelo desejo é perder o controle 
de si mesmo para anima ou animus. Jung sublinha: 

Quando você se abandona ao desejo, seu desejo se volta para o 

céu ou para o inferno, você dá um objeto à anima [ou animus]; 

e esse objeto vai para o mundo, em vez de ficar no interior, seu 

lugar próprio... Mas se você puder dizer: “Sim, eu o desejo e 

tentarei obtê-lo, mas não sou obrigado a tê-lo, se decidir renun-

ciar eu posso”; não há chances para o animus ou para a anima. 

Caso contrário, você é governado pelos seus desejos, está pos-

suído... Mas se tiver colocado o animus ou anima numa garrafa, 

está livre de possessão, mesmo que sofra interiormente, porque, 

quando seu demônio sofre, você também sofre. Mas, pouco 

depois, vai perceber que foi correto (engarrafá-lo(a)). Você vai, 

pouco a pouco, ficar calmo e mudar. E então vai perceber que 

há uma pedra crescendo na garrafa... quando essa atitude [o au-

tocontrole] se torna um fait accompli, a pedra será um diamante 

(JUNG apud EDINGER, 2005, p. 64).

A partir do momento em que o autocontrole se torna um fato, 
a pedra crescendo na garrafa se transforma na Pedra Filosofal, o que 
equivale a alcançar a liberdade de ser si mesmo. É o que Ulisses explica 
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a Lóri ao final da narrativa: “[...] você acaba de sair da prisão como ser 
livre... O sexo e o amor não te são proibidos. Você enfim aprendeu a 
existir. E isso provoca o desencadeamento de muitas outras liberdades...” 
(LISPECTOR, 1982, p. 171). Mas antes dessa transformação final, muitas 
operações alquímicas com as suas respectivas imagens serão ainda 
percorridas e descritas.

A operação da solutio também encontra-se representada na 
alquimia do amor entre Lóri e Ulisses através do seu simbolismo de 
dissolução e afogamento e é, sobretudo, sugerida na narrativa pelos 
próprios nomes dos personagens, uma referência ao canto XII da 
Odisseia de Homero, onde é narrado o episódio em que Ulisses resiste ao 
canto sedutor das sereias. Ulisses vence, então, os perigosos poderes de 
solutio das ninfas aquáticas que atraem os homens, levando-os à morte 
por afogamento. O nome Lóri, na verdade, apelido de Loreley, é uma 
referência às sereias, tal como Ulisses explica a Lóri: “Loreley é o nome 
de um personagem do folclore alemão, cantado num belíssimo poema 
por Heine. A lenda diz que Loreley seduzia os pescadores com seus 
cânticos e eles terminavam morrendo no fundo do mar” (LISPECTOR, 
1982, p. 106). A sereia é metade mulher e metade animal e, por isso, é 
capaz de despertar no homem o que há de mais primitivo e instintivo. À 
semelhança da Odisseia, em Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, 
o personagem Ulisses também resiste aos encantos de uma sereia. Ele 
deseja Lóri, mantém encontros com ela, ou seja, ouve o seu canto, 
mas é capaz de esperar que ela se humanize e tenha uma alma, além 
de um corpo, para amar. Na verdade, ao tentar seduzir Ulisses para o 
amor animal, Lóri se permite ouvir o canto de Ulisses seduzindo-a para 
o amor humano, ao qual enfim se entregará.

A solutio também é sugerida no banho de mar de Lóri, uma 
imagem relacionada com o simbolismo do Batismo – que é um ritual 
de solutio: a morte da velha vida por afogamento e o renascimento 
para uma nova vida. De fato, a sensação de Lóri, ao ir à praia, é a de 
estar se submetendo a um ritual: “Então havia alguma coisa que se 
podia aprender... o quê? Aos poucos saberia, certamente [...]. Olhou o 
relógio: eram cinco e dez da manhã clara e límpida. A praia ainda estaria 
deserta e ela ia aprender o quê?” (LISPECTOR, 1982, p. 81-82). Lóri está 
buscando o mundo e aprendendo a estar viva, não mais através da 
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dor e sim do prazer. Sua busca a conduz a um ritual de Batismo que a 
aproximará de um diamante, a Pedra Filosofal: “Era um corpo a corpo 
consigo mesma dessa vez. [...] como achar nesse corpo-a-corpo um 
diamante diminuto mas que fosse feérico, tão feérico como imaginava 
que deveriam ser os prazeres” (LISPECTOR, 1982, p. 82). Seu banho de 
mar representa um momento decisivo da aprendizagem, tal como se 
percebe de seu diálogo posterior com Ulisses. Ao contar-lhe que entrou 
de madrugada, sozinha, no mar e que gostou, Ulisses olha para o rosto 
de Lóri e compara-o ao mistério da esfinge: decifra-me ou te devoro. 
Ao que Lóri responde:

 – Meu mistério é simples: eu não sei como estar viva.
 – É que você só sabe, ou só sabia, estar viva através da dor.
 – É.
 – E não sabe como estar viva através do prazer?
 – Quase que já. Era isso o que eu queria te dizer (LISPECTOR, 

1982, p. 96-97).

Ao longo da aprendizagem de viver através do prazer, além da 
calcinatio e da solutio, uma outra operação alquímica, que é sugerida em 
várias cenas, é a coagulatio. O simbolismo da coagulatio está relacionado 
à imagem da encarnação, da descida à terra, a se fazer carne, alimentar 
esta carne e aceitar suas limitações. Dentre essas cenas de coagulatio, 
selecionamos duas. A primeira, representada pelo episódio de comer 
galinha ao molho pardo, ou seja, comer carne e sangue, uma imagem 
relacionada ao simbolismo da Eucaristia – que é um rito de coagulatio. 
Lóri hesita ao comer a galinha e Ulisses a encoraja com o seguinte 
argumento: “Claro que devemos comê-la, é preciso não esquecer e 
respeitar a violência que temos. As pequenas violências nos salvam das 
grandes. Quem sabe, se não comêssemos os bichos, comeríamos gente 
com o seu sangue” (LISPECTOR, 1982, p. 107). A coagulatio aparece 
então como sujeição aos limites da própria carne, é preciso respeitar 
a violência humana: antes comer animais, que seres humanos. Na 
aprendizagem da alquimia do amor, é preciso entender que o amor 
inclui a truculência. “Nossa vida é truculenta, Loreley: nasce-se com 
sangue e com sangue corta-se para sempre a possibilidade de união 
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perfeita: o cordão umbilical. [...] É preciso acreditar no sangue como 
parte importante da vida. A truculência é amor também” (p. 107).

Outra cena de coagulatio na narrativa se dá no episódio em que 
Lóri, na sua busca de encarnar no mundo, vai à feira: “Lóri foi ver a 
abundância da terra que era semanalmente trazida numa rua perto de 
sua casa em oferenda ao Deus e aos homens” (LISPECTOR, 1982, p. 
138). E, no contato com a abundância da terra, experimenta a alegria: 
“Sangue puro e roxo escorria de uma beterraba esmagada no chão. 
Mas seu olhar se fixou na cesta de batatas. [...] A batata nasce dentro 
da terra. [...] E isso era uma alegria que ela aprendeu na hora: a batata 
nasce dentro da terra” (p. 138). A alegria recém-descoberta a ajuda a 
sair da dor: “Via tudo até encher-se de plenitude de visão e do manu-
seio das frutas da terra. [...] Ela estava procurando sair da dor, como se 
procurasse sair de uma realidade outra que durara sua vida até então” 
(p. 138). Lóri já conhecia a dor de viver e, por medo de sofrer, não criara 
raízes: a coagulatio lhe é necessária para enraizar-se. Descer encarnada à 
terra e maravilhar-se com seus frutos é uma parte importante da apren-
dizagem do prazer de viver.  

Na verdade, a operação da coagulatio comparece na narrativa 
quase sempre acompanhada da operação oposta, a sublimatio. O sim-
bolismo da sublimatio relaciona-se à espiritualização, à subida aos céus, 
a elevar-se acima das limitações da carne. A sublimatio encontra-se, 
sobretudo, representada no fato de Ulisses, professor universitário de 
filosofia e, portanto, acostumado a usar a razão – importante agente 
da sublimatio – se oferecer para ensinar Lóri, professora primária, a subli-
mar os seus desejos. Aos poucos, Lóri vai aprendendo a amar, a comer, 
a se relacionar, a viver o seu dia a dia, não mais só com seu corpo, mas 
também com a sua alma, até que um dia ela alcança dizer para si mes-
ma: “Ia esperar comendo com delicadeza e recato e avidez controlada 
cada mínima migalha de tudo [...]. Por aquele mundo passou a vagar 
[...], apesar do desejo, não queria apressar nada [...] Então, de súbito se 
acalmara. Nunca até então, tivera a sensação de calma absoluta” (LIS-
PECTOR, 1982, p. 130-132). Lóri aprende a espiritualizar os mínimos 
momentos da sua vida, passa a ritualizar o seu cotidiano e as suas diver-
sas experiências, tais como as já citadas: aquecer-se à beira da lareira, 
tomar banho de mar, comer galinha ao molho pardo, ir à feira.
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Ora, quando os movimentos descendentes da coagulatio 

e ascendentes da sublimatio se combinam temos outra operação 

alquímica, a circulatio, explícita nesse pensamento de Lóri: “[...] queria 

a quebra da sua carne em espírito e do espírito se quebrando em carne, 

queria essas finas misturas” (LISPECTOR, 1982, p. 128). Sublimatio e 

coagulatio também estão explícitas nessa fala de Ulisses já ao final da 

narrativa: “A verdade Lóri, é que no fundo andei toda a minha vida em 

busca da embriaguez da santidade. Nunca havia pensado que o que 

eu iria atingir era a santidade do corpo” (p. 164-165). Ora, sublimar 

o corpo e coagular o espírito é um importante preceito alquímico. 

Sublimatio e coagulatio podem repetir-se, alternadamente, várias vezes 

e, assim, criar a circulatio, um movimento de trânsito pelos opostos até 

a sua reconciliação.

 A operação alquímica mortificatio também encontra-se repre-

sentada na aprendizagem. Seu simbolismo relaciona-se às experiências 

de tortura e morte, o que comparece explícito no seguinte pensamento 

de Lóri: “Era cruel o que fazia consigo própria: aproveitar que estava 

em carne viva para se conhecer melhor, já que a ferida estava aberta” 

(LISPECTOR, 1982, p. 27). Ao longo da sua aprendizagem, Lóri, por 

diversas vezes, toca em partes de si mesma que doem, mas isso não a 

impede de continuar a sua via crucis do auto-conhecimento. A mortifi-

catio relaciona-se ao simbolismo da Paixão de Cristo, seu escárnio, fla-

gelação, tortura e morte. Imagens, a princípio, negativas que culminam 

na imagem positiva da ressurreição. É a própria Lóri quem estabelece a 

relação entre a sua aprendizagem e a via crucis: “Através de seus graves 

defeitos [...] é que chegara agora a poder amar. [...] A consciência de 

sua permanente queda humana a levava ao amor [...]. E aquelas quedas 

– como as de Cristo que várias vezes caiu ao peso da cruz – e aquelas 

quedas é que começavam a fazer a sua vida” (p. 27). Carregar a sua 

cruz e morrer para renascer é um importante momento da aprendiza-

gem de Lóri.

Outra operação explícita na alquimia do amor de Lóri e Ulisses 

é a separatio. Seu simbolismo relaciona-se à separação e à purificação 

de opostos e seu principal agente é o Logos por sua capacidade de 
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dividir, nomear e classificar. O objetivo da separatio é dividir até chegar 

ao indivisível, isto é, ao indivíduo. Numa relação de amor, acontecem 

identificações e projeções, coniunctios, contaminadas, que precisam ser 

desfeitas para que um possa ver o outro como um indivíduo único. Os 

amantes precisam se separar e se purificar por inteiro da contaminação 

mútua antes da coniunctio final. É o que se verifica na narrativa: ao 

longo da aprendizagem, Lóri e Ulisses encontram-se com frequência. 

Contudo, a partir de determinado momento, acontece uma separação:  

“Ele não lhe telefonava, ela não o via: ocorreu-lhe então que ele tivesse 

desaparecido para que ela aprendesse sozinha” (LISPECTOR, 1982, 

p. 123). “E agora era ela quem sentia a vontade de ficar sem Ulisses, 

durante algum tempo, para poder aprender sozinha a ser” (p. 132). A 

separação é dolorosa para ambos, mas necessária à aprendizagem, é o 

que se comprova desta conversa de ambos ao telefone quase ao final 

da narrativa:

– Prefiro ficar ainda algum tempo sozinha, mesmo que seja tão 

difícil

– É um sacrifício para mim também. Mas faça como quiser, se é 
disso que você precisa.

Ela então falou com uma tranqüilidade que não conhecia em si 
mesma:

– É Ulisses, é disso que eu ainda preciso (LISPECTOR, 1982, p. 
134-135).

Lóri, sobretudo, precisa ficar só para fortalecer sua identidade 
antes de unir-se com Ulisses, caso contrário corre o risco de diluir-se 
nessa união. Ambos precisam sofrer a separatio para aprender sobre as 
diferenças que os distinguem um do outro e os tornam indivíduos.

E quando, enfim, eles voltam a se encontrar após um longo 
período de separação, Ulisses lhe diz: “Você está pronta, Lóri. Agora 
eu quero o que você é, e você quer o que eu sou. E toda esta troca 
será feita na cama, Lóri, na minha casa [...]. Você pode vir quando 
quiser” (LISPECTOR, 1982, p. 152). Lóri e Ulisses estão prontos para a 
coniunctio, que é narrada no capítulo final. O simbolismo da coniunctio 
relaciona-se à união dos opostos purificados, o casamento do corpo 
perfeito, masculino e feminino, representado pela Pedra Filosofal. 
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O próprio termo Pedra Filosofal representa uma união de opostos: 
a Filosofia – o amor à sabedoria – é atividade espiritual e a Pedra é 
realidade material. Trata-se de dar ao espírito, o peso da pedra e casar a 
alma com o corpo. Lóri realizou a coniunctio interna e tem agora corpo 
e alma para oferecer a Ulisses, como ela mesma explica: “Você tinha 
me dito que, quando perguntassem meu nome eu não dissesse Lóri, 
mas “Eu”. Pois só agora eu me chamo “Eu”. E digo: Eu está apaixonada 
pelo teu eu” (p. 165). Lóri agora é um “Eu” que ama Ulisses. Ela, enfim, 
aprendeu a se ver como um indivíduo único. E Ulisses, que estava mais 
adiante na aprendizagem, e teve toda a paciência de esperar por Lóri, 
também realizou a sua coniunctio interna e pode se dar de corpo e alma 
a Lóri numa coniunctio externa.

E aqui retornamos à alquimia propriamente dita. Apesar dos 
tratados alquímicos serem por demais complexos, o esquema básico 
da opus é simples. Para transformar a matéria vil em matéria nobre, o 
alquimista precisava descobrir o material adequado, a chamada prima 
materia, que seria então submetida a uma série de operações alquímicas 
que a purificariam e a transformariam: de nigredo tornava-se albedo 
e, enfim, a rubedo da Pedra Filosofal. Eis a descrição de Jung da opus 
alquímica:

[…] a opus alquímica é perigosa. Logo no começo, encontramos 

o “dragão”, o espírito ctônico, o “diabo” ou como os alquimis-

tas o chamavam, o “negrume”, a nigredo, e esse encontro pro-

duz sofrimento [...]. Na linguagem dos alquimistas, a matéria 

sofre até a nigredo desaparecer, quando a aurora será anunciada 

pela cauda do pavão (cauda pavonis) e um novo dia nascerá, 

a leukosis ou albedo. Mas nesse estado de “brancura”, não se 

vive, na verdadeira acepção da palavra; é uma espécie de estado 

ideal, abstrato. Para insuflar-lhe vida, deve ter “sangue”, aquilo 

a que os alquimistas denominam a rubedo, a “vermelhidão” da 

vida. Só a experiência total da vida pode transformar esse estado 

ideal de albedo num modo de existência plenamente humano. 

Só o sangue pode reanimar o glorioso estado de consciência 

em que o derradeiro vestígio de negrume é dissolvido, em que 

o diabo deixa de ter existência autônoma e se junta à profunda 
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unidade da psique. Então a opus magnum está concluída: a alma 

humana está completamente integrada (JUNG apud McGUIRE 

& HULL, 1982, p. 209-210).

Voltando a Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, notamos 
que o simbolismo da transformação purificadora da prima materia 
de nigredo a albedo e rubedo, encontra-se representado na seguinte 
imagem de que se vale Ulisses para falar de Lóri: “É que de início pensei 
ter encontrado uma tela nua e branca [...]. Depois é que descobri que 
se a tela era nua era também enegrecida por uma fumaça densa, vinda 
de algum fogo ruim, e que não seria fácil limpá-la” (LISPECTOR, 1982, 
p. 54-55). A rubedo alquímica, a vermelhidão da vida, conquistada 
depois do embranquecimento da nigredo, é sugerida na seguinte 
imagem: “Você é a mesma de sempre. Só que desabrochou em rosa 
vermelho-sangue” (p. 170). Lóri desabrochou para a vida e, através 
de diferentes experiências, aprendeu a encarnar em sangue e a viver 
através do prazer. Afinal, sua estória é narrada no Livro dos Prazeres 
como indica o próprio título.

O simbolismo alquímico da rubedo comparece ainda explícito 
na seguinte imagem do sonho de Lóri: “Ela sonhou vendo que a fruta 
do mundo era dela [...] uma fruta enorme, escarlate e pesada [...], 
brilhando de uma luz quase ouro. [...] ela encostava a boca na fruta e 
conseguia mordê-la, deixando-a no entanto inteira” (LISPECTOR, 1982, 
p. 167). A cor escarlate sugere a vermelhidão da rubedo, brilhando à luz 
quase ouro do próprio ouro filosofal. A respeito do sonho, Lóri pensa 
consigo: “Pois assim era com Ulisses: eles se haviam possuído além do 
que parecia ser possível e permitido, e no entanto ele e ela estavam 
inteiros” (p. 167). E conclui: “A fruta estava inteira, sim, embora dentro 
da boca sentisse como coisa viva a comida da terra. Era terra santa 
porque era a única em que um ser humano podia ao amar dizer: eu sou 
tua e tu és meu, e nós é um” (p. 167). Ambos alcançaram o casamento 
perfeito, interno e externo: entregaram-se um ao outro e mantiveram 
sua individualidade. A imagem de comer a fruta da terra santa relaciona-
se ao simbolismo da Eucaristia, comer o corpo e sangre de Cristo e ser 
acolhido no Paraíso. Mas é a frase final que melhor traduz a alquimia do 
amor de Lóri e Ulisses: “[...] eu sou tua e tu és meu, e nós é um”.
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Considerações finais

A mais premente necessidade de um ser humano era tornar-se um 

ser humano.

 Clarice Lispector

Eis então a leitura de Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, 
de Clarice Lispector, à luz da perspectiva alquímico-junguiana. 
Esperamos ter demonstrado que essa narrativa admite ser interpretada 
como a estória da alquimia do amor, da coniunctio tanto interna quanto 
externa de Lóri e Ulisses e que, ao narrar o encontro amoroso do casal, 
a autora também nos narra, construindo diversas imagens alquímicas, o 
processo de individuação dos personagens. Por fim, importa sublinhar, 
que este trabalho não é da autoria do psicólogo, mas do crítico literário 
que está tentando se apropriar de conceitos da Psicologia de Jung para 
o estudo da Literatura. Não foi nossa pretensão, em absoluto, esgotar 
o estudo do romance. Muito provavelmente, ângulos importantes 
deixaram de ser explorados, ou sequer foram vislumbrados. Por ora, 
dada a complexidade do tema, esse é o trabalho possível.
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Walter Melo1

O estudo sistemático da psicologia analítica no Brasil teve início 
com a psiquiatra Nise da Silveira (1968), que elaborou suas ideias a 
partir do trabalho desenvolvido no Museu de Imagens do Inconsciente 
(SILVEIRA, 1981; 1992). Dessa forma, a abordagem junguiana tem 
início no âmbito da psiquiatria e passa, num segundo momento, a 
se organizar em sociedades, intensificando a prática em consultórios 
privados (MOTTA, 2005) e, atualmente, se insere, gradativamente, nas 
universidades. Nesse percurso da psicologia analítica no Brasil, podemos 
verificar uma retomada das pesquisas acerca da obra de Jung, agora em 
âmbito acadêmico. O Grupo Caminhos Junguianos, vinculado ao Núcleo 
de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS) da Universidade 
Federal de São João del-Rei (UFSJ) se insere nesse contexto.

A psicologia analítica se caracteriza, portanto, como um campo 
multifacetado, dada a extensão e complexidade da obra de Jung, assim 
como das diferentes maneiras de abordá-la. No livro Memórias, Sonhos 
e Reflexões, Jung (1986) afirma que sempre se interessou tanto pelas 
ciências da natureza quanto pelas ciências do espírito. Durante o curso de 
medicina, recebeu ensinamentos voltados, de maneira preponderante, 
para os aspectos da natureza. No final do curso, entrou em contato 
com o manual de psiquiatria de Krafft-Ebing que, em seu prefácio, dizia 
que esta especialidade médica tratava da personalidade das pessoas e 
não somente de suas patologias. Jung viu, aí, a possibilidade de juntar 

1 Professor Adjunto IV da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ); Docente 
do Mestrado de Psicologia da UFSJ; Coordenador do Núcleo de Estudo, Pesquisa 
e Intervenção em Saúde (NEPIS); Coordenador do Grupo Caminhos Junguianos; 
Doutor em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 
Mestre em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio).

O Interesse de Jung pelos 
Fenômenos Anômalos: 
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seus variados interesses, sendo essa a base de sua proposta para a 

construção de um saber psicológico.

A partir de então, Jung buscou a aproximação entre as diversas 

áreas do conhecimento, interessando-se pelos fenômenos religiosos, 

míticos, antropológicos, artísticos, pré-científicos e das diversas 

transformações da ciência de seu tempo, notadamente da física. 

Nessa incessante procura, Jung levou o conhecimento científico às 

suas margens, observando fenômenos anômalos (KUHN, 2007). Sua 

proposta não era de romper com a ciência e criar uma metafísica (como 

muitos supõem), mas alargar o escopo científico num pensamento de 

ruptura: a psicologia analítica não é, de maneira alguma, “[...] uma 

mera evolução de teorias e práticas anteriores, mas muito mais de uma 

renúncia total a elas, em favor da atitude menos preconcebida possível” 

(JUNG, 1987, p. 5). Podemos, então, afirmar que a proposta de inserir 

a psicologia analítica nos centros acadêmicos deve se orientar por esses 

posicionamentos de abertura produzidos por Jung em relação aos 

saberes instituídos, favorecendo o debate interdisciplinar.

O discurso oficial de qualquer instituição de ensino superior 

valoriza a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Nesse 

sentido, a produção de conhecimento dar-se-ia de maneira integrada, 

possibilitando a formação de profissionais críticos e pesquisadores 

comprometidos com o campo social. A universidade possibilitaria, ainda, 

a produção de conhecimentos interdisciplinares, que contribuiriam para 

a efetiva transformação dos cânones cientificistas. Esse seria, portanto, o 

ambiente propício para a inserção da psicologia analítica. No entanto, 

não é isso o que assistimos e vivenciamos, pois, contrastando com o 

enorme interesse dos alunos, encontramos inúmeras dificuldades para a 

inserção da abordagem junguiana nos centros universitários. Não vamos, 

aqui, relatar as mazelas cotidianas que caracterizam o preconceito 

teórico, mas apontaremos a fragmentação2 do conhecimento como 

um problema estrutural que merece ser estudado. Nesse cenário de 

2 Neste artigo, abordaremos apenas a fragmentação do conhecimento, mas po-
demos apontar outros problemas estruturais, como tecnicismo, individualismo e 
disputa de poder que, inseridos no ambiente acadêmico, dificultam a inserção de 
abordagens complexas (como a de Jung) e de diálogos interdisciplinares.



92A Liberdade Ainda que Tardia

reprodução do conhecimento e de pouca criatividade3, identificamos 

variados modos de conceber o campo científico e suas implicações 

pedagógicas.

Os princípios universitários de integração do conhecimento nem 

sempre (ou quase nunca) se efetivam. De acordo com Ilya Prigogine 

(1990), as universidades se organizam como um “[...] mosaico 

de concepções profissionais fragmentadas” (p. 35), impedindo a 

construção compartilhada de conhecimentos. A fragmentação do 

conhecimento e das práticas de ensino se retroalimentam, e o mesmo 

acontece entre os saberes instituídos pela ciência e o campo social. Caso 

privilegiemos a diversidade de visões de mundo, teremos que admitir 

que o conhecimento é múltiplo e pode ser reconhecido em diversas 

esferas: religiosa, artística, mítica, popular e, até mesmo, científica... 

No entanto, se fizermos prevalecer a visão científica sobre as demais, 

teremos, como consequência inevitável, a oposição entre “[...] o homem 

e o mundo que ele procura compreender” (PRIGOGINE; STENGERS, 

1992, p. 20). Oposição que fundamenta a sociedade ocidental moderna 

e que se baseia e divulga a racionalidade como irmã da neutralidade e 

inimiga das paixões. Nesse sentido, a fragmentação do conhecimento 

faz com que as ciências biológicas anulem a noção de vida e as ciências 

humanas a noção de homem (MORIN, 2007).

Por outro lado, é evidente que o saber global aludido pela 

nomeação universidade não deve significar o conhecimento absoluto 

sobre a natureza. A pretensão positivista de um conhecimento científico 

que se daria por acúmulo e, um dia, chegaria, enfim, na verdade 

sobre todas as coisas, foi abandonada. Gaston Bachelard (1985), por 

exemplo, afirma que “[...] um discurso sobre o método científico será 

sempre um discurso de circunstância, não descreverá uma constituição 

definitiva do espírito científico” (p. 121). Bachelard nos convida, então, 

a meditar sobre a prova científica, que se daria por um duplo sentido: 

pela experiência e pelo raciocínio. Esse duplo estatuto da ciência aponta 

para inúmeras dificuldades na aquisição do conhecimento, criando, por 

3 Minayo (2009) propõe a articulação entre teoria, método e criatividade como 
essenciais no campo científico.
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exemplo, a dicotomia entre realismo4 e racionalismo5. Bachelard se 
posiciona, então, na encruzilhada6, pois constata que “[...] as relações 
entre a teoria e a experiência são tão estreitas que nenhum método, 
seja experimental, seja racional, não está seguro de manter seu valor” 
(p. 17).

A proposta de Bachelard (1985) é de uma pedagogia da 
ambiguidade, de inspiração dialética, considerando que “[...] é o real e 
não o conhecimento que traz a marca da ambiguidade” (p. 50). Dessa 
forma, temos os fenômenos como “[...] um tecido de relações” (p. 
130), que deveria ser apresentado em sua complexidade, através de 
instrumentos, conceitos e teorias. No entanto, a cientificidade baliza 
sua atividade na escolha de fenômenos selecionados, condizentes com 
a racionalidade vigente, excluindo tudo que perturbe o experimento 
e os pressupostos norteadores: “O pensamento científico permanece 
muito tempo nesse estádio do complexo tomado como sinônimo de 
perturbado [...]. Com efeito, esta dicotomia do claro e do inextricável, 
do legal e do irregular torna-se, sem grande discussão, a dicotomia do 
racional e do irracional” (p. 132, grifo do autor). A tentação da clareza 
pode produzir conhecimento de maneira rápida, perfazendo esquemas 
teóricos que se distanciam dos fenômenos que se propõem a estudar. 
A pedagogia proposta por Bachelard (1985) parte do princípio de os 
fenômenos serem complexos e se contrapõe à “[...] clareza intrínseca 
abusiva” (1996, p. 19) do conhecimento que se quer imediato e 
simplificado.

4 Nesse sentido, podemos citar o método empírico indutivo de Francis Bacon que, 
na busca pela Verdade, tenta afastar as falsas noções (ídolos) e, a partir da observação 
da natureza, propõe generalizações (CHALMERS, 1993; MARCONDES, 1997). Esse 
tipo de pensamento é apresentado, de maneira clara, em sua obra utópica Nova 
Atlântida (BACON, 1979a) e analisada em detalhes no Novum Organum (BACON, 
1979b).

5 Além de Francis Bacon e em sentido oposto, a ciência ocidental moderna se apoia 
no racionalismo de René Descartes (2010) que privilegia o pensamento à experiên-
cia. O método cartesiano está pautado na dúvida que, levada ao extremo, conclui 
que somente não se pode duvidar do pensamento.

6  Bachelard (1985) diz que a relação entre experiência e pensamento deve ser 
vista de maneira dialética, pois, ao se partir de um experimento, há a necessidade 
de racionalizar; e, ao se partir do pensamento, há a necessidade de experimentar. 
No entanto, Bachelard apresenta o argumento de que, no seu entender, o vetor 
epistemológico vai do racional para o real e não ao contrário: “Noutras palavras, a 
aplicação do pensamento científico parece-nos essencialmente realizante” (p. 13).
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Temos, então, por um lado, fenômenos variados e, por outro, 

conhecimentos que se querem unificados; temos, ainda, disciplinas que 

se isolam em seus saberes específicos e, no caso das ciências sociais 

(mais especificamente da psicologia), a disputa entre abordagens, 

caracterizando a produção encapsulada, de quem só fala para os seus 

pares ou para si. A realidade que se apresenta de maneira multifacetada 

precisa de modelos teóricos complexos e não devemos supor que 

apenas uma disciplina consiga criar as condições necessárias para a 

produção do conhecimento.

Temos, assim, um pensamento de ruptura, do conhecimento 

científico em relação ao conhecimento comum e entre conhecimentos 

científicos (BACHELARD, 1972), pois não se vai, por exemplo, das 

concepções de Newton às de Einstein “[...] acumulando conhecimentos, 

redobrando os cuidados nas medidas, retificando ligeiramente os 

princípios. É preciso, ao contrário, um esforço de novidade total” 

(BACHELARD, 1985, p. 44). Nessa proposição, há, sem dúvida, a 

ênfase na ruptura entre as duas concepções, caracterizando um corte 

epistemológico7. Podemos notar, no entanto, que um conhecimento 

científico estabelecido, além de divergir do senso comum, deve 

acumular, redobrar e retificar, caracterizando a possibilidade, em certas 

circunstâncias, da continuidade do conhecimento. Então, como são 

organizados esses conhecimentos em continuidade que podem sofrer 

rupturas e quem os organizam? Nesse sentido, podemos afirmar que 

os desafios da complexidade encontram obstáculos epistemológicos 

(BACHELARD, 1996), mas também obstáculos oriundos do modo como 

os grupos de pesquisa são organizados.

A temática da continuidade e descontinuidade foi estudada, pelo 

7 Em A Formação do Espírito Científico, Bachelard (1996) apresenta uma série de 
obstáculos epistemológicos específicos, tais como: observação primeira, generali-
zações de primeira vista, abusos da linguagem, explicação pela unidade e utilidade 
da natureza, substancialismo, realismo, animismo, conhecimento quantitativo etc. 
Nesse sentido, a pretensão que se possa ter de caracterizar a experiência como real, 
concreta, imediata e natural, Bachelard opõe a tese de que “[...] o espírito científico 
deve formar-se contra a Natureza” (p. 29). Esse movimento contra a natureza se 
dá através da elaboração de perguntas que fujam do evidente e do gratuito, assim 
como das opiniões, pois o “[...] conhecimento não questionado” (p. 19) se instaura 
como obstáculo ao próprio conhecimento.
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viés da história e sociologia do conhecimento, por Thomas Kuhn (1989; 
2007) que, ao apresentar a tensão essencial entre tradição e inovação e 
a estrutura das revoluções científicas, desenvolveu noções que, posterior-
mente, foram largamente utilizadas, como: ciência normal, revoluções 
científicas8 e, principalmente, paradigma9. Este termo relaciona-se de 
maneira estreita com a ciência normal e “[...] governa, em primeiro 
lugar, não um objeto de estudo, mas um grupo de praticantes da ciên-
cia” (2007, p. 226). Esses modelos10 científicos predispõem adesões de 
profissionais e estudantes a conceitos, teorias, métodos e instrumentos.

Na concepção de Thomas Kuhn (2007), os laboratórios de pes-
quisa são regidos pela ciência normal, ou seja, por pressupostos de fun-
cionamento do mundo, que admitem certas concepções legitimadas 
pela comunidade científica, enquanto outras são rechaçadas e novida-
des suprimidas. Trata-se da continuidade de uma determinada tradi-
ção de pesquisa que se estabelece em grupos que assumem o compro-
misso de “[...] refinar, ampliar e articular um paradigma que já existe”                              
(p. 160). A ciência normal se caracteriza, portanto, por realizar operações 
de acabamento, numa “[...] tentativa de forçar a natureza a encaixar-se 
dentro dos limites preestabelecidos e relativamente inflexíveis forneci-
dos pelo paradigma” (p. 44). Dessa maneira, não se tem como objetivo 
o reconhecimento de novidades ou a invenção de novas teorias, pois os 
fenômenos devem se ajustar aos limites determinados pelo paradigma. 
Temos, portanto, uma atividade cumulativa, pautada na tradição e que, 
na tentativa de tornar mais precisos os parâmetros, incrementa as habi-
lidades dos pesquisadores em solucionar problemas, no estilo de quem 
resolve quebra-cabeças.

8 De acordo com Thomas Kuhn (2007), ciência normal e revoluções científicas são 
“[...] noções complementares” (p. 27).

9 Kuhn (1989; 2007), no entanto, lamentava que o termo paradigma fosse, muitas 
vezes, incompreendido e utilizado de maneira equivocada. Isso se devia, em parte, 
à “[...] plasticidade excessiva” (1989, p. 353) que conferiu originalmente ao con-
ceito. Neste artigo, não entraremos em detalhes sobre as modificações introduzidas 
por Thomas Kuhn após a recepção da noção de paradigma. Sobre os argumentos 
e modificações acrescentados por Kuhn, ver: Posfácio – 1969 (p. 219-260) em A 
Estrutura das Revoluções Científicas e o capítulo 12 do livro A Tensão Essencial, intitu-
lado Reconsiderações acerca dos paradigmas (p. 353-382).

10 É interessante notar que, em uma passagem, Thomas Kuhn (2007) denomina 
paradigma pelo termo arquétipo (p. 138).
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A pedagogia da convergência que, aí, se instaura é a do estudo do 
paradigma vigente, reverenciado por uma determinada comunidade 
científica, na qual o estudante será inserido e, posteriormente, poderá 
atuar. Há, portanto, o compromisso em estudar o que é consensual e 
o abandono e mesmo exclusão das novidades substanciais: “Talvez a 
característica mais impressionante dos problemas normais da pesquisa 
[...] seja seu reduzido interesse em produzir grandes novidades” 
(KUHN, 2007, p. 57). A ciência normal, pautada em paradigmas, é a 
que converge os modos de pensar e de proceder dos membros de uma 
comunidade, que organizam os laboratórios de pesquisa em firmes 
restrições que instauram um mundo e propiciam o desenvolvimento 
da ciência. Nesse sentido, Kuhn afirma a “[...] maturidade produzida 
pelo consenso” (p. 283), e que se coloca na busca por reproduzir o 
conhecimento e, quando muito, acrescentar-lhe novos pontos, sob o 
mesmo escopo.

Nesse processo de especificar conceitos e de maior precisão 
nas medidas, os fenômenos que, de algum modo, não se encaixam 
totalmente ao paradigma, aguçam os pesquisadores que se mobilizam 
para inseri-los no arcabouço vigente. Pode acontecer, no entanto, que 
alguns fenômenos violem de tal maneira as expectativas que passam a 
atrair a atenção e instaurem uma crise. Nesse caso, a anomalia não se 
configura como um simples quebra-cabeça, mas como uma novidade 
para a qual o investigador não fora preparado. No entanto, a acuidade 
e o alcance de um paradigma possibitam que os pesquisadores 
possam indicar as anomalias, criando condições para uma mudança de 
paradigma (KUHN, 2007).

A pesquisa sobre as anomalias inaugura um período de 
investigações extraordinárias, que indicam o fracasso das regras vigentes 
em acomodar os fenômenos e a busca por novas regras, ou seja, pela 
instauração de novo consenso que dê as bases para uma nova prática 
científica. De forma diferente da ciência normal, o período de transição 
entre paradigmas não é cumulativo, pois, prenhe de novidades, 
se caracteriza pela “[...] reconstrução da área de estudos a partir de 
novos princípios” (KUHN, 2007, p. 116). Esse período se caracteriza, 
também, pelo embate de concepções incompatíveis e de renovação 
dos instrumentos, podendo desembocar na substituição parcial ou total 
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do paradigma por um novo. As revoluções científicas fazem com que 
os cientistas sejam provocados a mudar a rede conceitual na qual foram 
treinados e estavam habituados a trabalhar: “A tradição científica normal 
que emerge de uma revolução científica é não somente incompatível, 
mas muitas vezes verdadeiramente incomensurável11 com aquela que a 
precedeu” (p. 138).

Thomas Kuhn (1989) resume, assim, a estrutura da descoberta 
científica: primeiro, ocorre o isolamento de uma anomalia, através 
do experimento ou da observação; em seguida, há a tentativa de 
abarcar a anomalia pelo paradigma vigente, tornando-o mais preciso e 
abrangente; por último, o novo fenômeno, muitas vezes, faz com que 
os pesquisadores passem a ver o seu campo de trabalho e mesmo o 
mundo de maneira diferente, pois “[...] quando mudam os paradigmas, 
muda com eles o próprio mundo”12 (KUHN, 2007, p. 147).

Levando em consideração que Thomas Kuhn (2007) concebe a 
noção de paradigma a partir do estudo sobre os grupos de pesquisa, 
arriscamos dizer que temos, aí, a identificação de um funcionamento 
– estruturado, tradicional, convergente e instituído –, mas que não 
necessariamente tem que funcionar desse jeito. No caso das ciências 
sociais, afirma: “Permanece em aberto a questão a respeito de que áreas 
da ciência social já adquiriram tais paradigmas” (p. 35), e adverte que 
é árduo o caminho para a obtenção do consenso e da estabilidade13.

Paul Feyerabend faz uma crítica veemente às condições de 
coerência inscrita na produção de conhecimento (1989), assim como 
às ideias de Razão e de Objetividade (2010). Denomina condição de 
coerência a exigência, descrita por Thomas Kuhn14, de que as novas 

11 Paul Feyerabend (2010) utiliza o termo incomensurabilidade no mesmo senti-
do que Thomas Kuhn, ou seja, quando “[...] a transição de uma teoria para outra 
ocasionalmente (mas nem sempre) envolve uma mudança de todos os fatos, de 
forma que já não é possível comparar os fatos de uma teoria com os da outra. [...]. 
O Professor Kuhn e eu usamos o termo ‘incomensurabilidade’ para caracterizar essa 
situação” (p. 188).

12 É nesse sentido que Thomas Kuhn (2007) afirma o duplo estatuto do paradigma: 
como parte constitutiva tanto da ciência quanto da natureza.

13 Jesus de Paula Assis (1993) se diz surpreso com o uso que alguns cientistas sociais 
fizeram das ideias de Thomas Kuhn, como se A Estrutura das Revoluções Científicas 
fosse uma espécie de manual para apontar quais ciências seriam paradigmáticas.

14 Feyerabend (1989) aborda as contribuições de Thomas Kuhn não como um 
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hipóteses devem ser ajustadas às teorias. Dessa maneira, cria-se uma 
tradição pautada na unidade do pensamento, que, por sua vez, encontra-
se submetido a regras que o restringe. Assim, o apelo à razão caracteriza-
se como manobra política e a teoria transforma-se em ideologia. A Razão 
é considerada, portanto, como força deformadora que cria subdivisões, 
como os polos real/irreal, que “[...] são simplistas demais para capturar 
as complexidades de nosso mundo” (2010, p. 80). A proposta de 
Feyerabend (1989) é de estarmos abertos às possibilidades, sem critérios 
prévios de restrição e, mais do que isso, introduzirmos hipóteses que 
sejam incompatíveis com as que fundamentam nossa racionalidade, ou 
seja, convoca-nos a “[...] saltar para fora do círculo e inventar um novo 
sistema conceptual” (p. 90).

Os contra-argumentos criados por Feyerabend apontam para 
um posicionamento divergente à uniformidade do pensamento, apesar 
de reconhecer a tendência apresentada pelos grupos de pesquisa para 
o ordenamento racional: “Mesmo em situações ambíguas nebulosas, 
logo se consegue uniformidade de ação e a ela se adere tenazmente” 
(1989, p. 26). Dessa maneira, entende que há uma recusa, que 
sustenta a cientificidade e é por ela realçada, de reconhecimento da 
abundância do mundo, mas essa variedade, presente na natureza e 
na cultura, “[...] não pode ser domesticada por uma noção formal de 
verdade objetiva, porque ela contém uma variedade dessas noções” 
(2010, p. 16). A divergência metodológica caracteriza a proposta de 
ciência de Feyerabend e, consequentemente, o seu ensino, que pode 
ser apresentado como uma pedagogia da abundância do mundo, afirma 
que, mesmo com a preponderância e excesso de métodos padronizados, 
de racionalidade uniforme e de objetivismo, “[...] alguns pensadores 
decidiram não se deixar limitar por certas regras metodológicas” (1989, 
p. 29). Podemos, sem dúvida alguma, incluir Jung entre os nomes mais 
representativos desse tipo de postura.

Jung (1985) considera, por exemplo, que o nexo entre causa e 
efeito é válido estatisticamente e é verdadeiro de maneira relativa, pois, 
ao constatar acontecimentos regulares, que podem ser repetidos, caso 

percurso inexorável, mas como evidência de como o conhecimento é produzido a 
partir de nossos modos de organizar grupos de pesquisa e laboratórios: “Evidência 
mais minuciosa a propósito da existência dessa atitude e de sua influência sobre o 
desenvolvimento das ciências encontra-se em Thomas Kuhn” (p. 58).
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tenhamos as mesmas condições, inúmeros fenômenos ficam de fora 
do escopo científico: “[...] é preciso aventurarmo-nos nos ângulos mais 
recônditos e termos a coragem de sacudir os preconceitos de nossa 
época, se queremos ampliar as bases do conhecimento da natureza” 
(p. 27). Jung propõe, então, que os métodos científicos sejam o menos 
possível restritivos, pois “[...] geralmente se descobrem novos pontos 
de vista, não em terreno já conhecido, mas em lugares marginalizados, 
evitados ou mesmo mal-afamados” (p. 78). Jung aponta-nos, portanto, 
para a possibilidade de uma pedagogia da complexidade15.

Ao contrário da psicologia fundamentada em aspectos fisiológicos 
e da psicologia experimental, que reduzem sistematicamente os 
fenômenos, a psicologia analítica “[...] trata principalmente dos 
chamados fenômenos psíquicos complexos” (JUNG, 1984a, p. 310). 
Nesse movimento em direção ao que escapa à cientificidade estabelecida 
(e, por isso mesmo, vai em direção aos fenômenos complexos), 
Jung observa atentamente os acontecimentos que fogem às leis da 
causalidade, que podem ser reproduzidos, como também reduzidos 
em seus elementos mínimos, ou seja, a sua atenção se volta para tudo 
o que pode ser considerado acaso16 (JUNG, 1985). A ocorrência de 
acontecimentos psíquicos e objetivos que impressionam tantas pessoas, 
mas que fogem completamente às conexões causais passa a ser um 
dos campos privilegiados de estudo de Jung, chegando à hipótese de 
um princípio de conexão acausal (sincronicidade). Jung, no entanto, nos 
adverte para a necessidade de reflexão, pois a acausalidade só deve ser 
postulada quando a conexão causal for impensável17.

15 Edgar Morin (2007) afirma que a capacidade para enfrentar as complexidades 
passa pelo aprendizado sobre os modos de se ultrapassar a causalidade linear e 
compreendê-la de maneira mútua. A causalidade circular possibilita pensamentos 
que se retroalimentam e cria condições para que incertezas surjam nesse processo. 
As concepções de Jung acerca do inconsciente coletivo e, notadamente, a noção de 
sincronicidade se inserem nessa proposta. De acordo com Joseph Cambray (2013), 
“[...] as teorias, práticas e métodos clínicos de Jung mantêm direta relação com o 
que atualmente tem sido chamado de teoria da complexidade” (p. 19).

16 O pensamento ocidental moderno, pautado no princípio da causalidade, não 
leva em consideração os agrupamentos de fenômenos que fogem desse tipo de de-
terminação, considerando-os meras casualidades. Lançando o olhar para esse tipo 
de fenômenos anômalos, Jung (1985) propõe, então, um princípio de conexões 
acausais ou sincronicidade.

17 A esse respeito, Jung (1985) se expressa da seguinte maneira: “[...] sempre que 
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Ao contrário da cientificidade estabelecida, Jung (1985) trabalha, 
nesse caso, com acontecimentos aperiódicos, tidos como acidentais, 
mas que geram, quase sempre, impacto emocional para quem as 
coincidências observadas são prenhes de significado. Temos, assim, 
a numinosidade de um fenômeno anômalo que, para ser explicado 
(de maneira acausal), deve ser observado, também, em sua base 
arquetípica. As coincidências significativas entre uma imagem psíquica 
e um acontecimento objetivo, simultâneas ou separadas no espaço e 
no tempo, caracterizam os fenômenos sincronísticos. Além disso, o seu 
termo de comparação, que possibilita a equivalência entre a imagem e 
o acontecimento é o sentido. Jung afirma: “[...] sustentamos a hipótese 
de que um só e mesmo significado (transcendental) pode manifestar-se 
simultaneamente na psique humana e na ordem de um acontecimento 
externo e independente” (p. 52-53). E acrescenta: “[...] entramos em 
conflito com os pontos de vista científicos e epistemológicos habituais” 
(p. 53).

O que está em questão, portanto, não é a necessidade de 
uma relação de causa e efeito, mas fenômenos correlacionados pelo 
significado. No entanto, não se trata de um significado simplesmente 
atribuído, mas de sentido que se relaciona com o psiquismo, que, 
possivelmente, é independente da consciência humana18. Jung (1985) 
apresenta-nos, então, não uma, mas duas hipóteses: a sincronicidade 
como fenômeno psicofísico, mas que pode prescindir da psique 
humana19. A relação entre psique e matéria aponta-nos para uma série 
de fenômenos abandonados pela cientificidade, espécie de refugo 
e, como tal, tratado como algo irreal, como fantasia, incapaz de ser 
absorvida pelos métodos científicos e seus correlatos: a racionalidade 
e a objetividade. Ao levar em consideração esses eventos arredios, 
geralmente tratados em círculos mal-afamados, Jung conclui que a 
psique não pode ser localizada no tempo e no espaço ou, então, que 

se possa imaginar uma causa por mais remota que seja, a sincronicidade se torna 
uma questão extremamente duvidosa” (p. 34).

18 Nesse sentido, Jung (1985) nos dá o seguinte exemplo: “A desintegração radio-
ativa, ou mais implicitamente o fenômeno da ‘meia-vida’, aparece, na realidade, 
como um caso de ordenamento acausal” (p. 77).

19 Jung (1985) diz que, nesse caso, “[...] já não se deveria falar em significado, mas 
em equivalência ou conformidade” (p. 67).
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espaço e tempo são psiquicamente relativos20. 
Como podemos observar, as concepções de Jung (e aqui 

trabalhamos apenas com o exemplo da sincronicidade) não abandonam 
os critérios de cientificidade, mas possibilitam o alargamento dessa via de 
conhecimento (não de suas teorias, métodos e técnicas, mas da própria 
ciência), assim como da riqueza do debate interdisciplinar. A própria 
noção de sincronicidade é fruto de anos de discussão profícua entre 
Jung e Wolfgang Pauli. O psiquiatra e o físico desenvolveram estudos 
complementares21. Nesse diálogo científico, cada um deu um passo em 
direção à especialidade do outro, em busca de uma linguagem neutra 
(XAVIER, 2003). Dessa maneira, estava garantido um espaço comum 
de debate, pautado na fenomenologia dos aspectos psíquicos e físicos, 
transpondo “[...] a aparente incomensurabilidade que reina entre o 
mundo físico e o mundo psíquico” (JUNG, 1984b, p. 167).

20 Por sugestão de Wolfgang Pauli, a oposição entre espaço e tempo foi substi-
tuída, na obra de Jung (1985), pela oposição entre a conservação da energia e o 
contínuo espaço-tempo.

21 A relação entre psique e matéria, entre psicologia e física, foi desenvolvida por 
Jung (1985) em Sincronicidade: um princípio de conexões acausais, e por Pauli 
(1996) em A Influência de Ideias Arquetípicas nas Teorias Científicas de Kepler. Origi-
nalmente, essas obras foram publicadas, em 1951, no mesmo volume.
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Maria Adelina Bastos Rennó1

É  preciso sentir na própria pele para se saber o que é.
P.F., aluna de psicologia2

 Esta apresentação visa trazer algumas ideias de Jung sobre corpo 
e o trabalho desenvolvido por Pethö Sándor, médico húngaro radicado 
em São Paulo que, entre as décadas de 1950 e 1990, desenvolveu 
técnicas de trabalho corporal em psicoterapia baseadas na psicologia 
analítica.
 Temos duas maneiras de entrar em contato com o nosso corpo, 
essa entidade misteriosa. A primeira é a modalidade extrovertida, que 
percebe o corpo como objeto externo. Ele pode ser pesado, medido, 
cortado em partes, analisado e descrito nos atlas de anatomia. Na 
segunda, introvertida, o corpo é percebido como um sistema de forças, 
como uma auto-imagem corporal. Nessa modalidade perceptiva, o 
corpo pode adquirir muitas dimensões diferentes. Elas se expressam, 
nas tradições orientais, nos meridianos, nos chakras. Nas tradições 
ocidentais esotéricas surgem os conceitos de corpo etérico, corpo 
astral, entre outros. Os modos objetivo/subjetivo de perceber o corpo 
nem sempre coincidem, como o demonstram, de forma já patológica, 
os transtornos dismórficos e alimentares.
 O corpo é um dos pilares do desenvolvimento do ego. No eixo 
primordial entre ego e si-mesmo (self), o complexo ego se desenvolve 
como um centro de consciência que está muito ligado às percepções 

1 Especialista em psicologia clínica; Doutora em psicologia pela Universidade de 
São Paulo (USP); Professora voluntária da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo.

2 As observações de alunos citadas ao longo do texto foram obtidas por escrito, 
nas 11 turmas do Curso de Difusão Cultural Jung e Corpo, realizado no Instituto de 
Psicologia da USP (IPUSP), após assinatura de concentimento informado de que 
seriam usadas para pesquisa e publicação de artigos.

O Corpo em Jung: um caminho 
para a função transcendente
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sensoriais, à orientação no mundo externo e, portanto, à construção 
das noções de dentro/fora e dos limites corporais (NEUMANN, 1995).
 Na primeira fase do desenvolvimento humano, há alguns 
sentidos que são especialmente importantes. Steiner (2006), o criador 
da Antroposofia, elaborou uma interessante teoria sobre os sentidos. 
Organizou-os em três grupos: volitivos ou corporais, afetivos ou sociais, 
e cognitivos ou espirituais.
 O primeiro grupo, dos sentidos volitivos ou corporais, é com-
posto por: tato, sentido vital, propriocepção e equilíbrio. Esses nos dão 
notícias da nossa realidade corporal. O órgão responsável pelas percep-
ções táteis é a pele, o maior órgão do corpo, que nos separa/liga ao 
mundo externo. Através do tato, percebemos que ocupamos um lugar 
no espaço e isso traz segurança ou ansiedade na existência. O sentido 
vital foi descrito muito recentemente pela neurofisiologia, como intero-
cepção (CRAIG, 2003). Trata-se de sensações orgânicas, de bem-estar 
ou de mal-estar que sinalizam o funcionamento orgânico. Esse sentido 
se torna consciente quando alguma coisa no corpo não vai bem, fre-
quentemente através da dor. Para esse sentido, os órgãos são o sistema 
nervoso autônomo e os terminais nervosos livres na pele. Ele nos dá a 
experiência de que esse corpo é preenchido, é um corpo vivo e, através 
disso, podemos nos sentir em casa no mundo ou sentir medo. A pro-
priocepção é o sentido do movimento próprio, informando-nos sobre a 
maneira como nosso corpo ocupa um lugar e se movimenta no espaço. 
Os órgãos que o possibilitam são o cerebelo e os fusos musculares. A 
vivência desse sentido proporciona a sensação de liberdade, de autono-
mia, de meta ou de nos sentirmos perdidos. O equilíbrio situa-nos em 
relação às quatro direções do espaço. Os órgãos a ele relacionados são 
os fusos musculares e o labirinto da orelha interna. O sentido do equi-
líbrio nos proporciona a sensação de peso/leveza, de cima/baixo, de 
frente/trás, de esquerda/direita. O ego, através desse sentido, procura 
seu centro a cada instante de forma dinâmica e instável. Assim, pode ter 
a experiência de segurança interna e de transcender essas dimensões 
espaciais ou de sentir-se desequilibrado. O cultivo dos sentidos básicos 
é particularmente importante na primeira infância. 
 O segundo grupo de sentidos, os afetivos ou sociais, compreende 
o olfato, o paladar, a visão e o térmico (percepção do calor do ambiente). 
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Ele nos conecta mais ao meio ambiente e está muito relacionado às 
experiências emocionais e às relações sociais. O olfato é um sentido 
que opera por atração/repulsa, ligado a afetos e memórias primitivas. 
Em seu aspecto mais sutil, é a base para a arte da perfumaria e para o 
desenvolvimento de um senso moral. Algo "não cheira bem". O paladar 
traz o mundo "para dentro". Um dos aspectos marcantes de qualquer 
cultura é a sua culinária. Através da comida aprendemos a compartilhar. 
O paladar é a base para o desenvolvimento do "gosto". A visão nos 
relaciona à superfície das coisas. Pode ser bastante enganosa, dada 
a ilusões. Através da visão desenvolvemos os conceitos de belo/feio, 
sujeito/objeto, ligados ao desenvolvimento das artes e pensar "linear". 
O sentido térmico, tal como o do equilíbrio, é extremamente dinâmico. 
Em qualquer percepção de calor está implícita uma troca. Estamos, no 
âmbito térmico, sempre trocando com o ambiente. Um nível mais sutil 
deste sentido é o da vivência do calor anímico, fundamental para o 
desenvolvimento humano. 
 O terceiro grupo é o dos sentidos cognitivos ou espirituais. O 
conceito de sentido cognitivo é mais polêmico se o relacionamos ao 
conhecimento acadêmico da fisiologia e das teorias de percepção. Mas 
a descoberta dos neurônios espelho na década de 1990 e as formulações 
multidisciplinares da Teoria da Mente (TOM) podem, acredito, lançar 
novas luzes sobre ele. A audição, primeiro deste grupo, é um dos 
cinco sentidos tradicionais. Para Steiner (2006), em nossa relação com 
o mundo, através da audição damos um salto para o interior, para a 
essência, para a "alma" das coisas. Quando algo ressoa, sabemos do 
que algo é feito. A música é a mais abstrata das artes. Os três últimos 
sentidos nos remetem ao universo especificamente humano. São eles: o 
da percepção da linguagem, o da percepção do pensamento do outro 
e o da percepção do outro ser humano como um outro Eu. A adequada 
vivência dos sentidos corporais é fundamental para o desenvolvimento 
dos sentidos superiores. Só posso perceber o outro como um Eu, e 
não apenas como mais um objeto entre objetos, se pude me constituir 
como um Eu envelopado pelo tato.
 Talvez possamos resumir o que Jung (1998) diz sobre a relação 
entre o corpo e a psique, através desta citação das Conferências de 
Tavistock. Ele afirma que 
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Tudo o que se pode observar empiricamente é que processos do 

corpo e processos mentais se desenvolvem simultaneamente e 

de maneira totalmente misteriosa para nós. É por causa de nossa 

cabeça lamentável que não podemos conceber corpo e psique 

como sendo uma única coisa; provavelmente são uma só coisa, 

mas somos incapazes de conceber isso. A física moderna está 

sujeita à mesma dificuldade... penso que existe um princípio 

particular de sincronicidade ativa no mundo, fazendo com que 

fatos de certa maneira aconteçam juntos como se fossem um só, 

apesar de não captarmos essa integração. Talvez um dia possa-

mos descobrir um novo tipo de método matemático, através do 

qual fiquem provadas essas identidades (p.50 – grifo do autor).

 Essas palestras são de 1935, Jung estava com sessenta anos. 
Apresenta o conceito de sincronicidade, que trata de conexões 
significativas acausais. Portanto, elementos psíquicos não causam efeitos 
corporais ou doenças, mas eles estão numa relação de sincronicidade, de 
unicidade acausal. A teoria da sincronicidade ainda estava em processo, 
desde 1929, quando é mencionada pela primeira vez. O artigo sobre 
ela surgirá somente em 1951.
 Ele também afirma que, entre esses dois campos, essas duas 
polaridades extremas, corpo e psique, que na verdade são uma só coisa, 
existe um terceiro campo denominado corpo sutil, apresentado nos 
seminários sobre Assim Falou Zaratustra (JUNG, 1988), de Nietzsche, 
e  no livro Psicologia e Alquimia (JUNG, 2012). Partindo de comentário 
sobre a atividade imaginativa dos antigos alquimistas, segue: 

[...] a existência desse reino intermediário cessa no momento 

em que se busca examinar a matéria em si mesma, independen-

temente de qualquer projeção; o reino intermediário dos corpos 

sutis permanece na não existência enquanto acreditamos saber 

algo de definitivo acerca da matéria e da alma. Mas assim que a 

física toca numa região "nunca pisada ou que não deve ser pisa-

da" e simultaneamente a psicologia deve admitir outras formas 

de existência psíquica além das aquisições da consciência pes-

soal, isto é, no momento em que [...] a psicologia depara com 

uma escuridão impenetrável, o reino intermediário revive e o 
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físico e o psíquico tornam a fundir-se numa unidade indivisível. 

Atualmente estamos bem próximos dessa virada (p. 298).

 E o que faz a passagem de um plano para o outro é o símbolo, 
transformador de energia psíquica. Ou seja, essa passagem de nível, 
de elementos percebidos como somáticos ou psíquicos, é feita pelo 
símbolo que está a serviço da função transcendente, que faz a ponte 
entre a consciência e o inconsciente (JUNG, 1984). 
 Vários autores pós-junguianos mencionaram a importância de 
trazer o corpo de alguma forma para o campo da psicoterapia. Exem-
plos, entre outros, são Whitmont, Schwartz-Salant, McNeely, Marion 
Woodman e, no Brasil, Denise Ramos (1994). Vários autores tem se de-
dicado, há algumas décadas, a desenvolver trabalhos corporais integra-
dos à psicoterapia. Arnold Mindell (1989), que desenvolveu o conceito 
de corpo onírico, é um dos primeiros.
 Um precursor da abordagem corporal dentro da psicoterapia 
com referencial junguiano foi Pethö Sándor. Ele veio para o Brasil depois 
da guerra, em 1949, compondo a primeira geração de junguianos 
do Brasil, juntamente com Nise da Silveira, Leon Bonaventure e Jette 
Bonaventure. Sándor começou, desde o tempo da guerra, a trabalhar 
com o corpo nos campos de refugiados, por absoluta falta de recursos 
materiais. Percebeu que, aplicando toques sutis sobre o corpo das pessoas, 
aliviava os sofrimentos físicos e psicológicos. Já, no Brasil, continuou o 
desenvolvimento dessa modalidade de trabalho corporal. Esse conjunto 
de técnicas recebeu o nome de toques sutis ou reajustamento dos pontos 
de apoio. O exercício mais conhecido chama-se calatonia. Sándor 
escreveu muito pouco, tendo apenas um livro: Técnicas de Relaxamento 
(1982). Embora tenha usado esse termo, relaxamento, posteriormente 
não o achou tão adequado, pois se trata de reequilibrar o tônus psico-
orgânico, mais do que apenas relaxar. Acreditava no aprendizado 
vivencial, da "boca para o ouvido" e empenhou-se muito nas atividades 
didáticas. Seu trabalho continua através de inúmeros profissionais que 
atuam em clínicas particulares e no Sistema Único de Saúde (SUS); é 
difundido em algumas universidades brasileiras e está sendo levado de 
volta pra Europa: Marianne Ligeti ensina-o na formação de analistas 
do Instituto Jung de Zurique/Suíça, e também no International School 
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of Analytical Psychology (ISAP), também na Suíça. Delmanto (1997) 
publicou uma compilação dessas técnicas, descritas com detalhe. No 
campo teórico, destaco Farah (1995) e Ribeiro-Blanchar; Rios; Seixas 
(2009; 2010).
 As experiências não ususais, que o corpo não conhece, são a base 
de trabalho com estímulos imaginativos ou toques muito sutis, como a 
respiração pelas articulações. O pé, por exemplo, está acostumado com 
uma pressão grande e, se é tocado de maneira muito sutil, abre-se uma 
porta inusitada nesse sistema perceptivo, que pode propiciar que ele 
responda de uma forma criativa ou nova. Esse trabalho também envolve 
movimentos que o corpo não conhece, por exemplo, a articulação da 
mão funciona como uma alavanca, então, se for feita uma torção, trata-
se de um estímulo desconhecido e essa unidade psique-corpo tem 
oportunidade de reagir de uma forma nova. 
 Essa abordagem também pode eliciar imagens. No exercício de 
respirar pelas articulações pode surgir, para alguns, uma fumaça, ou 
um arzinho quente ou frio. Ou a pessoa pode, de repente, dar uma 
desligada, surgindo a imagem de uma criança correndo através de 
uma porta azul. É, portanto, um trabalho que ajuda no processo de 
simbolização. 
 Esse processo se constitui por quatro etapas: primeiro, o 
cliente vai se colocar na posição de fazer o trabalho, que é, por 
exemplo, ajeitar-se confortavelmente na poltrona ou se deitar; a sala 
do consultório deve ter uma cama turca ou maca. Essa é uma ação 
que a pessoa executa sozinha, salvo em casos especiais em que haja 
algum problema de locomoção. Em seguida, acontece o trabalho 
em si, em que a atitude do cliente deve ser de observar de maneira 
fluida as percepções corporais, os pensamentos e os sentimentos, sem 
se envolver com eles. A atitude do terapeuta deve ser de observar as 
reações de ambos e imaginar um terceiro ponto entre ele e seu cliente. 
Terminado o trabalho, na terceira etapa, o terapeuta se retira e o cliente 
se levanta, caminha pela sala e volta a se sentar. Colocar-se sobre os 
próprios pés é uma tarefa que o cliente tem que realizar sozinho, a não 
ser que haja situações especiais que impossibilitem. A quarta etapa é 
da verbalização. O terapeuta pergunta, de forma bem aberta e não 
indutiva, pelas observações do cliente. Ao relatar o que percebeu, este 
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vai fazer o esforço de transformar em palavras o que foi experienciado 
corporalmente, utilizando-se da linguagem da consciência. Se surgirem 
imagens, trabalha-se de maneira semelhante às dos sonho.
 O trabalho corporal, feito dessa maneira, propicia uma reconexão 
com os sentidos corporais descritos anteriormente e, eventualmente, as 
vivências e memórias a eles relacionadas. Pode abrir uma porta para o 
estabelecimento da função transcendente através da imaginação e do 
processo de simbolização.
 Cito, a seguir, relatos (autorizados) de vivências de alunos de 
várias turmas do Curso de Difusão Cultural Jung e Corpo, que aconteceu 
no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), entre 
1994 e 2003. Tratava-se de um curso que apresentava alguns textos 
de Jung relevantes para o tema corpo e proporcionava aprendizado 
vivencial dos toques sutis.

Comecei a perceber que estou conseguindo “ouvir” o meu cor-
po, tenho percebido quando fico tensa e o que me causou a 
tensão, porque na hora sinto meu ombro e as costas darem uma 
fisgada e enrijecerem... (R.V. – Psicóloga).

Os trabalhos vivenciados me deram a oportunidade de olhar 
para o meu corpo de uma maneira que nenhum espelho jamais 
me mostrará. Sei que meu corpo, de certa forma, continua o 
mesmo, mas meu olhar em relação a ele mudou (P.M.P. – Psi-
cóloga).

A partir de uma atividade, de um toque, muito material a ser 
trabalhado veio à tona...Vocês podem imaginar o que significa 
esse curso para uma quase psicóloga? Não é apenas a questão 
do toque. Na verdade, é a possibilidade de contar com outros 
instrumentos além das cordas vocais e dos malabarismos men-
tais que, muitas vezes, nos dão é dor de cabeça... Na maioria 
dos exercícios que fizemos, pude deixar de pensar por um perí-
odo de tempo e entrar num estado que considero meditativo... 
(S.M.I.M. – aluna de Psicologia).

As alterações que senti foram enormes. No decorrer dos traba-
lhos, eu saía daqui me sentindo maior, o banco do carro parecia 
pequeno e ficava difícil dirigir sem afastá-lo; várias vezes isso 
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aconteceu, na hora de ir embora eu tinha que regular o banco 
e o retrovisor. Também notei alteração na minha postura cor-
poral, passei a andar mais ereta, mais tranquila, meu sono ficou 
mais gostoso, mais relaxante... Sempre considerei o corpo como 
primeiro meio de comunicação, aquele que chega antes das 
atitudes e palavras, que nos "põe para fora", em contato com 
o externo. A principal contribuição do curso é poder pensá-lo 
também como meio de comunicação com o interno, que nos 
remete para dentro como um "circulador de vida"... São toques 
de calar o som externo... Não dançar com o corpo, mas com as 
sensações... Não mexer as articulações, mas as emoções... Ao 
tocar o corpo, o mais ativo dos instrumentos... ouvi outra músi-
ca, a música do silêncio (A.L. – Musicoterapeuta).

Não tocamos o corpo somente; tocamos o self  (V.M. – aluno 
de Psicologia).

 Estudos na psicologia experimental demonstram que o 
aumento de consciência corporal está acompanhado de uma melhora 
na percepção dos próprios sentimentos e emoções. Por propiciar 
relaxamento ou regulação do tônus, o trabalho corporal ajuda a manter 
a tensão dos opostos num nível construtivo. Jung enfatizou, em vários 
momentos, o que o terapeuta pode fazer de melhor é ajudar o cliente a 
aguentar os seus opostos de uma forma construtiva, para que, a partir 
da tensão gerada entre eles, "o terceiro dos dois", ou seja, a solução 
criativa para o conflito possa se constelar.
 No livro Tipos Psicológicos (1950), Jung aponta para a qualidade 
de relação que os distintos tipos têm com o corpo. Para a disposição 
extrovertida, as percepções ligadas ao corpo podem parecer por 
demais subjetivas, permanecendo subliminares. Por outro lado, numa 
disposição introvertida muito acentuada, a pessoa pode ficar alienada 
do corpo, que se torna algo muito distante. O trabalho corporal nesta 
abordagem pode ajudar a equilibrar disposições muito unilaterais. 
 Concluindo, nosso desenvolvimento origina-se num todo 
indiferenciado e o eu busca novamente essa totalidade de forma lúcida. 
Nesse processo, a liberdade é necessariamente tardia, pois ela se dá ao 
longo de um caminho que, muitas vezes, é tortuoso, composto por 
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crises ou doenças. Aos poucos, ao desvelar-se gradativamente nosso 
mito pessoal, podemos estabelecer um diálogo com ele e conquistar 
uma liberdade relativa em relação ao nosso destino compulsivo. Nesse 
caminho, o corpo é, ao mesmo tempo, professor e instrumento da 
alma. E podem ressoar as palavras da velha alquimia: "nunca espírito 
sem matéria, nunca matéria sem espírito". 

Debate

Victor de Freitas Henriques: Sobre a questão dos tipos psicológicos, 
propostos por Jung, são demarcadas duas grandes divisões: extrovertido 
e introvertido. Em linhas gerais, em casos de doenças, os extrovertidos 
estariam mais propensos à neurose histérica de conversão. Por 
negligenciar a vivência corporal, o extrovertido é chamado, através 
de uma paralisia, uma cegueira ou algo semelhante, a se dar conta 
de que possui um corpo. E o introvertido adoeceria mais da alma, do 
psiquismo. A partir disso, comecei a pensar sobre o livro Ao Encontro das 
Sombras, uma compilação sobre a questão da sombra, no qual a doença 
é abordada, em um de seus textos, enquanto um aspecto da sombra 
que afeta o corpo (ZIEGLER, 2004)3. Dessa maneira, a doença que era 
vista como algo negativo e não como um processo natural, pode ser 
pensada de outra maneira, podendo ser encarada como um alerta, um 
indicativo para a existência de conteúdos ignorados. Minha dúvida é 
a seguinte: será que podemos dizer que a via para o inconsciente é 
apenas o sonho, ou pode ser, também, o corpo adoecido?

Adelina: A comunicação entre consciente e inconsciente se dá o tempo 
todo. E ela acontece através das dores, das doenças, dos encontros, 
dos sonhos, das fantasias. Podemos imaginar que o inconsciente 
caminha da psique ao soma. O corpo e seus sofrimentos são parte da 
equação. O corpo encarna aspectos tanto da sombra quanto do Si-
mesmo. Em muitos momentos, Jung menciona que a neurose, assim 
como a doença orgânica, é, em si, uma tentativa de cura, mais ou 
menos bem sucedida. O processo de individuação precisa das pedras 

3 ZIEGLER, A. J. A Doença como “Queda” do Corpo. In: ZWEIG, C.; ABRAMS, 
J. (Org.). Ao Encontro da Sombra: o potencial oculto do lado escuro da natureza 
humana. São Paulo: Cultrix, 2004. p. 115-118.
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do caminho para se apoiar. Tanto o introvertido quando o extrovertido 
têm suas dificuldades em relação à experiência de corpo. No livro 
Tipos Psicológicos, Jung (1950) afirma que, para alguns extrovertidos, 
o corpo é por demais subjetivo e, para alguns introvertidos, o corpo é 
uma entidade desconhecida, eles estão desencarnados, por assim dizer. 
Esse lugar de encontro entre a consciência e o inconsciente, entre essas 
polaridades, é o lugar do símbolo. A grande arte da psicoterapia é estar 
nesse campo intermediário. É o maior dos instrumentos terapêuticos 
que podemos procurar. A experiência que a própria pessoa pode ter 
desse espaço e o que esse espaço vai dizer para essa pessoa. Muitas 
vezes, a interpretação mata esse momento. O terapeuta, para mim, é 
um acompanhante. Gosto dessa palavra, terapeuta, porque significa 
servidor; o terapeuta é o que está ao lado, e ele ajuda a pessoa a estar 
nesse campo intermediário, onde é tão difícil estar, mas que é criativo.

Paulo Bonfatti: Professora, boa tarde. Dentro da clínica, Jung desenvolve 
a possibilidade da comunicação entre o inconsciente do analista e do 
analisando, e vice-versa, ele coloca isso dentro do modelo relacional 
terapêutico, quer dizer, não só do terapêutico, mas ele traz isso 
para a psicoterapia. Assim, ele inaugura um novo espaço onde a 
contratransferência pode ter um aspecto extremamente positivo para 
o processo terapêutico. Então, o analista deve estar, a todo instante, 
atento aos seus processos inconscientes. Pensando na questão do 
corpo, a senhora acha que o analista também deve ficar atento a ele a 
todo instante? Faço essa pergunta, a partir de uma experiência clínica 
que tive. Atendi uma moça que sofreu, durante o período da infância, 
um abuso sexual por uma pessoa da família. Toda vez que ela contava 
essa história, eu tinha uma sensação corporal terrível. Inicialmente, 
achei que era alguma questão pessoal, minha, contratransferencial, e, 
principalmente, porque, à época, a paciente tinha a mesma idade que 
minha filha. Então, aquilo mexia muito comigo. De início, lidei com essa 
sensação física dessa forma, até que eu descobri, quer dizer, comecei a 
achar que não era só isso. Até que um dia eu resolvi falar para ela sobre 
a sensação física que eu tinha. E ela me relatou que era exatamente a 
sensação física que ela tinha. E eu entendi que, de certa forma, o meu 
corpo, pensando nesse modelo relacional terapêutico junguiano, estava 
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se comunicando com o corpo dela e tendo a mesma sensação física que 
a paciente tinha quando havia sido sexualmente abusada. Gostaria que 
você comentasse a esse respeito, se é uma percepção viável?

Adelina: Como diz Jung (1988), "[...] o que é o corpo? O corpo é 
meramente a visibilidade da alma, da psique; e a alma é a experiência 
psicológica do corpo. Então eles são uma e a mesma coisa" (p. 99 – 
tradução nossa). O inconsciente é o corpo também. Há um inconsciente 
somático. A formação em terapia de abordagem corporal requer uma 
terapia pessoal com esse enfoque. Aprendemos a perceber nosso 
estilo pessoal de reações corporais, como a nossa própria angústia 
se expressa. No contato com meu cliente, ao perceber em mim uma 
dor de estômago, posso tecer a hipótese de que talvez não seja só 
minha, mas também dele. Ou posso sentir alguma alteração no meu 
ritmo respiratório. Como eu trabalho com canto, também sou muito 
atenta para a respiração. Nessa comunicação de consciência para 
consciência, de inconsciente para  inconsciente etc., naquele esquema 
em X que o Jung (1946) apresenta no livro A Psicologia da Transferência, 
podemos supor estar incluído um inconsciente somático. Considero 
sua percepção absolutamente procedente. Por outro lado, às vezes 
temos uma imagem. A pessoa aponta o tórax e diz: "eu sinto uma 
coisa travada aqui".  Pode surgir, em mim, a imagem de um caroço de 
pêssego. Ao buscar esclarecer melhor essa sensação, pedindo que ela 
crie uma imagem dessa "coisa", pode-se receber, surpreendentemente, 
a resposta: "como um caroço de pêssego", que pode render muitos 
insights. Ao aplicar o trabalho corporal, posso sentir uma bola no 
estômago. Deixo, como uma pergunta, isso é só meu ou é também 
dessa relação transferencial? E aí quando eu pergunto para meu cliente 
quais são as suas observações, ele diz: "eu senti uma bola no estômago, 
como se fosse de pelo".  Ampliamos essa imagem, o paciente lembra-
se de como os gatos, ao se lamberem, podem criar bolas incômodas 
de pelo no estômago. O que a pessoa está tentando limpar que está 
indigesto?  Às vezes, como no caso que você relatou, é importante 
que a sensação do terapeuta seja comunicada; outras vezes, isso não é 
necessário, mas é uma informação, um termômetro, que pode orientar 
perguntas de esclarecimento. Nessa escola de tocar o outro, temos 
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que estar muito conscientes do contato físico, somos cuidadosos ao 
cumprimentar o cliente ou paciente, porque o toque tem uma força 
e, ao tocar, eu posso ter sensações corporais, sentir alguma coisa que 
pode ser uma informação importante. Para quem é mais jovem, pode 
parecer uma coisa meio mágica, meio bruxaria, mas isso faz parte do 
campo onde se constela esse terceiro elemento, que não é um lugar 
de conforto, mas esse é o campo de força da psicoterapia, como dizia 
Heyer. 

Paulo Bonfatti: Essa expressão, inconsciente somático, surgiu aqui ou já 
havia sido usada?

Adelina: Jung (1988) usou-a nos seminários sobre o livro Assim Falou 
Zaratustra, de Nietzsche, que ocorreram entre 1934 e 1939. Parece que 
só a utilizou neste momento. Cito o trecho : 

Quando falamos sobre o inconsciente nos referimos ao incons-

ciente psicológico, que é um conceito possível; estamos então 

lidando com certos fatores do inconsciente que realmente  po-

demos entender e discriminar. Mas a parte do inconsciente que 

é designada como corpo sutil se torna mais e mais idêntica com 

o funcionamento do corpo e, portanto ela escurece progressi-

vamente e termina na absoluta escuridão da matéria; esse as-

pecto do inconsciente é extremamente (extraordinariamente) 

incompreensível. Eu só mencionei isto porque, lidando com o 

conceito de Nietzsche sobre self, tem-se que incluir o corpo; as-

sim é necessário incluir não somente a sombra – o inconsciente 

psicológico – mas também o inconsciente fisiológico, o assim 

chamado inconsciente somático, que é o corpo sutil (p. 441 – 

tradução nossa).

Paulo Bonfatti: Na verdade, isso está sendo trabalhado, esse termo 
inconsciente somático?

Adelina: O termo inconsciente somático, dentro de um contexto 
mais amplo, de várias abordagens de trabalho corporal que surgiram 
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nos últimos anos, no campo da psicologia analítica, vem sendo 
trabalhado por vários autores. Arnold Mindell e Ribeiro-Blanchar et al 
(já mencionados), Green (2001), Seeman (2001), Sassenfeld (2008), 
são alguns, entre muitos.

Wagner de Menezes Vaz: Queria fazer duas perguntas para a senhora. Eu 
achei interessante a pergunta do Paulo, porque é importante também a 
questão de como o terapeuta se relaciona com a questão do corpo, na 
relação terapeuta-paciente. Por exemplo, sempre reparo que, na série 
Sessão de Terapia, da GNT, que o terapeuta, pelo menos na minha 
percepção, tem uma certa aversão ao corpo, pois não aperta a mão 
do paciente e não o abraça, não faz nada, além de o acompanhar até 
a porta e lhe dar adeus. Tenho percebido que, na prática clínica, há 
um movimento do paciente em direção ao corpo do analista, mesmo 
que seja uma questão cultural do brasileiro, de querer abraçar. Então, é 
estranho você não corresponder a esse movimento do paciente, já que 
a cultura permite isso. O que achei interessante nessa série, é o fato de 
parecer que o analista não quer se contaminar de jeito nenhum. Mas, o 
que um abraço ou um aperto de mão podem me provocar? Essa é uma 
das perguntas que queria fazer. A segunda questão, se refere à calatonia 
que o professor Sándor desenvolveu, se isso está aplicado ao campo 
da saúde mental? Pois percebemos que o paciente esquizofrênico é 
refratário ao toque.

Adelina: Em relação à primeira pergunta, podemos dizer que, se 
adotamos a psicologia analítica como referencial teórico, não precisamos 
fugir do abraço do paciente, inclusive porque, como Jung dizia, o 
processo terapêutico acontece apesar da transferência e não graças 
à ela. Ele usava, inclusive, esse termo, contaminar, dizendo que, para 
que o processo terapêutico se desencadeie, é até desejável uma certa 
contaminação do terapeuta pela problemática do paciente. O cerne da 
relação terapêutica, na concepção de Jung, é o encontro genuíno entre 
duas personalidades, o olho no olho. Mas isso não nos isenta, como 
comentado anteriormente, de observarmos qual a qualidade desse 
abraço e que sensações/sentimentos ele nos provoca. Já, em relação 
à segunda pergunta, o que defendo em relação ao trabalho corporal, 
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não é uma panaceia. Há contra-indicações. Por exemplo, o trabalho 
de imaginação, ou o toque mais sutil, a gente não faz, a princípio, 
com pessoas que estão se descolando, vamos dizer assim, em que o 
inconsciente já está bastante ativado e o ego é frágil frente a ele. A 
experiência que tenho com esquizofrenia foi fazer um coral no Hospital 
Pinel, de Pirituba, São Paulo, por dois anos. Foi maravilhoso. O sistema 
tonal, esqueleto da música do Ocidente, acorda a consciência cotidiana. 
O canto organiza a respiração; as vibrações do som no corpo o tocam 
de uma forma que ainda merece ser estudada. A música é estruturante; 
mobiliza o lado saudável, preservado. Havia internos que cantavam 
muito melhor que o enfermeiro, que estava ao lado, o detentor da 
saúde mental. Eu não tocaria diretamente um paciente portador de 
esquizofrenia, porque ele tem, podemos dizer, “buracos” no sentido 
do tato e no sentido vital ou interoceptivo; o envelope tátil não foi 
construído. Penso que os esquizofrênicos precisam muito do trabalho 
com o corpo, mas tem que ser algo especial. Sándor desenvolveu 
também técnicas com uso de objetos intermediários de forma parecida 
com o que a artista plástica Lígia Clark realizou de forma muito ampla, 
aquelas almofadinhas, balões de ar. Não faria o toque direto, porque a 
pessoa se sente transparente, sem pele. Isso faz lembrar as técnicas da 
psiquiatria do século XIX, em que faziam aqueles enfaixamentos. Na 
Alemanha, enfaixavam os doentes para dar essa contenção, o paciente 
melhorava, mas recaía, podemos supor, porque faltava o processo 
de simbolização. Refazer esse envelope que está cheio de buracos, 
de forma literal, faz bem no momento, mas não havendo o processo 
simbólico, ele não se sustenta. Vocês conhecem aquele livro o Eu-pele, 
de Didieu Anzieu (1988), onde ele fala sobre isso do ponto de vista 
psicanalítico; há também o do Montagu (1988), maravilhoso, que 
aborda o assunto de forma mais "junguiana" e enfatiza a necessidade do 
toque em si. Por outro lado, a calatonia e outras técnicas sutis são muito 
úteis para aquelas pessoas que tem dificuldade de perceber os próprios 
sentimentos, ou de pensamento muito concreto, ou de estrutura muito 
rígida, obsessiva, entre outros. Já com pessoas que sofreram violência 
ou abuso, temos que ser cuidadosos. Pode ser péssimo no começo da 
terapia, mas, a partir de certo momento, é muito precioso vivenciarem 
o toque de uma forma respeitosa, sem sofrimento. Mas toda regra tem 
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exceções, pois tratamos pessoas e não de patologias. Como dizia o 
Sándor, há que observar cuidadosamente (relegere!) a equação pessoal 
de cada um. Há colegas que relatam bom resultado do uso de calatonia 
com psicóticos.

Walter Melo: Adelina, primeiro queria perguntar se você conhece o 
livro O Dragão que Pousou no Espaço, é de um médico, artista plástico, 
chamado Lula Wanderley4. Por muito tempo, ele trabalhou com Nise 
da Silveira e, também, com Lygia Clark. Então, ele juntou o bom com o 
ótimo e fez o trabalho terapêutico com os objetos relacionais que você 
citou. Na Casa das Palmeiras, trabalhávamos muito a questão afetiva 
e, a partir da sua fala, lembrei de um rapaz que tinha três sensações 
corporais básicas, muito desagradáveis: sentia como se tivesse uma 
aranha dentro do estômago; se falássemos perto dele, mesmo baixo, 
era como se estivéssemos gritando em seu ouvido; e, se encostássemos 
nele, sentia dor ao menor toque. Durante o período em que esteve em 
acompanhamento na Casa das Palmeiras, nunca tratamos esses assuntos 
de maneira direta. Nunca fizemos nenhum tipo de interpretação. E nem 
tocamos no corpo dele. Ele simplesmente participava das atividades 
expressivas já existentes. No entanto, esses três sintomas, em cerca de 
dois anos, desapareceram. Discutíamos nas reuniões sobre os vínculos 
afetivos estabelecidos com ele. Gostaria que você falasse um pouco 
sobre a importância das relações afetivas para o tipo de trabalho que 
você faz. 

Adelina: Seu relato é muito interessante. Poderíamos fazer várias 
especulações teóricas sobre os sintomas de seu cliente a partir de 
distintos pontos de vista. Primeiro, a partir da teoria dos sentidos de 
Steiner. O sentido do tato e o sentido da audição pertencem ao grupo 
de sentidos relacionados ao corpo físico; o terceiro é o olfato. Gostaria 
de saber como estava o olfato nesse caso? Se não estivesse perturbado, 
trabalhar sutilmente o olfato, poderia vir a ser uma via de acesso para a 
harmonização dos outros dois. O sentido interoceptivo também estava 
muito comprometido (aranha). Como seria o paladar dele? A relação 

4 WANDERLEY, L. O Dragão Pousou no Espaço: arte contemporânea, sofrimento psí-
quico e o objeto relacional de Lygia Clark. Rio de Janeiro: Rocco, 2002.
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com a linguagem, os códigos de comunicação não verbais? Sobre a 
aranha, Jung (1998) afirmaria que o sistema nervoso autônomo desta 
pessoa estava seriamente perturbado. Imagens, sintomas somáticos e 
afeto/emoção são faces do mesmo holograma. O importante é que, na 
convivência acolhedora, que certamente existia, os sintomas se foram. 
Eu não tive o privilégio de conhecer pessoalmente a Nise da Silveira 
e nem de ir à Casa das Palmeiras, mas li sobre os gatos e os cães que 
viviam ali, e que propiciariam, talvez, que esse cliente os tocasse e se 
deixasse tocar por eles. Gatos e, especialmente, cães, são puro afeto. Às 
vezes, esse canal flui de forma primitiva e informal. Tenho certeza de que 
o interesse genuíno que você e seus colegas tinham por ele fez a grande 
diferença. Quantas vezes não ouvimos de pessoas que pensavam em 
desistir, que nosso interesse foi um estímulo para que perseverassem 
mais um pouco, o suficiente para que a "virada" acontecesse? Steiner 
dizia que o interesse é o irmão menor do amor. A base da relação 
terapêutica é o amor, não qualquer tipo de amor, obviamente, mas seria 
o mais próximo do amor altruísta, desinteressado, vamos assim dizer. 
Por isso, o contrato e o enquadre são tão importantes. A relação afetiva 
é, como diriam os velhos alquimistas, o calor que deve acontecer para 
que a reação possa começar. O amor é o princípio e o fim em todos os 
tipos de relação terapêutica, com todos os tipos de dificuldades. 
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Nelson Job1

Neste trabalho desenvolvo o conceito de imanência, um dos 
aspectos apresentados no meu livro Confluências entre Magia, Filosofia, 
Ciência e Arte: a Ontologia Onírica (JOB, 2013). Esse conceito foi 
desenvolvido a partir da filosofia de Spinoza (2008), posteriormente 
reelaborado por Bergson, Deleuze e outros. No século XVII, Spinoza 
aborda a imanência como o que se define por si, sem nenhuma 
dualidade. Em relação às dualidades, podemos dizer que, ao longo 
do tempo, diversas foram bem trabalhadas, como: corpo e mente, 
sujeito e objeto, natureza e cultura etc. No entanto, a questão do 
sonho e da vigília foi um tema pouco desenvolvido. Somente alguns 
autores se dedicaram ao estudo desse tema, como, por exemplo, Jung. 
Mais à frente desenvolveremos essa questão. Podemos iniciar com 
a aproximação feita por Nise da Silveira (1995) entre o conceito de 
substância em Spinoza e o conceito de Si-mesmo em Jung.

Como exemplo, citamos um quadrinho de Neil Gaiman (2005), 
Casa de Bonecas, parte 6, no qual tem uma cena em que a menina 
está voando junto com o Sandman, que é Morfeus, deus grego do 
sonho, e a menina fala: “Freud disse que quando sonhamos com vôo, 
na verdade, estamos sonhando com sexo”. Sandman, como deus do 
sonho, responde: “Verdade? Então me diga, o que significa quando 
você sonha que está fazendo sexo?” (p. 22).

É surpreendente observar que os saberes antigos abordam a 
questão do sonho, em sua maioria esmagadora, como uma realidade 
em si, como uma extensão da vigília. Nesse sentido, podemos citar 
mestre Zhou (China), Heráclito (Grécia), Zoroastro (antiga Pérsia), 
Buda (Índia), Lao Tsé (China) e Confúcio (China). Todos do período 

1 Psicólogo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2000); Mes-
tre (2007), Doutor (2012) e Pós-Doutorado em História das Ciências e Técnicas 
e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); autor do livro 
Confluências entre Magia, Filosofia, Ciência e Arte: a Ontologia Onírica. Rio de Janeiro: 
Cassará, 2013.

“Eu Tive um Sonho” ou “Um 
Sonho Veio Até Mim?”
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aproximado de 600 a.C. Trata-se do zeitgeist da diferença, do devir, da 
mudança (KIRK; RAVEN; SCHOFIELD, 1994; CHENG, 2008).

Mestre Zhou foi popularizado pela música do Raul Seixas, O 
Conto do Sábio Chinês, em que ele fala algo como: “Eu sonhei que 
era uma borboleta, mas depois que eu acordei, eu não sei mais se eu 
sonhei que era uma borboleta ou se a borboleta estava me sonhando”. 
Esse aspecto se remete a uma ontologia – de como uma existência 
existe, por assim dizer – de uma “sonhabilidade” do mundo. E isso 
subverte completamente a nossa intuição contemporânea: o mundo 
como uma extensão onírica. De maneira geral, no hinduísmo a 
realidade é entendida como um sonho dos deuses. Por exemplo, o 
conceito de Maya, entendido como ilusão, possibilita-nos pensar na 
distinção efetuada pela psiquiatria entre ilusão e alucinação. Nesta, a 
ilusão é definida como o real visto de maneira diferenciada, enquanto 
a alucinação é ver algo que não existe. Então, pensar o mundo como 
Maya, envolve compreender que existe o que vemos e existe o que não 
não vemos. Isso é muito diferente de pensar que o que não vemos está 
errado ou não existe.

No budismo existe uma vertente também que vai analisar o sonho, 
o poema Manimekalai, em que a iluminação budista pode ser alcançada 
através dos sonhos. Pense bem, o ponto máximo do budismo, o que 
todos buscam, possui o sonho como principal elemento.

Inicialmente, o cristianismo possuía uma ligação com esse mundo 
onírico, através dos sonhos proféticos. Depois o cristianismo foi sendo 
alterado por encíclicas, norteadas de maneira racional e por questões 
políticas. Mesmo assim, podemos nos perguntar: Os católicos sonham 
com o quê? Cristão sonha com o quê? Com o demônio. Quando eles 
começam a sonhar muito com demônio, o sonho começa a adquirir 
um aspecto negativo. Esse sonho começa a ser casado com ideias 
apocalípticas, com ideias negativas e, para entendermos a herança de 
Freud, é interessante pensar que mundo é esse que foi forjado a partir 
da concepção de sonho, suscitado a partir do cristianismo.

Antes de chegarmos à contemporaneidade, vamos falar de 
Artemidoro, que escreveu um livro chamado Oneirocritica, que significa 
justamente a interpretação dos sonhos e que foi uma das bases de a 
Interpretação dos Sonhos de Freud. Artemidoro, no século III d.C., era 
intérprete onírico, posição tradicional na Grécia Antiga. Ele fez uma 
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espécie de dicionário (“sonho tal significa tal coisa”), mas ele mesmo, 
na explicação inicial do livro, problematiza isso, afirmando acerca 
da singularidade do sonho. É muito curioso, que ele separa o sonho 
normal do sonho onírico, espécie de premonição. Então, a base da 
interpretação dele era entender o que aquele sonho dizia do futuro 
(ARTEMIDORO, 2009; FREUD, 1987).

Na Idade Média, a igreja católica perseguiu os intérpretes oníricos. 
Então, essa atividade foi sendo dizimada, ficando restrita aos guetos. No 
século XVII ocorreu um estupor separatista muito grande, que se opunha 
à forma como as sociedades antigas estruturavam o conhecimento, em 
que a religião, a política e a filosofia não eram separadas. O Deus Toth, 
por exemplo, era o deus da magia, ciência, arte e escrita no Egito. Era 
uma espécie de São Pedro, que avaliava os mortos. Tratava-se de um 
deus que ocupava várias funções. O Toth era um deus transdisciplinar 
(numa época, é claro, em que não havia separação de saberes, então 
não faz muito sentido falar em “transdisciplinar”).

Agora, com o advento da filosofia grega em 600 a.C., ocorre 
a separação: mito e rito de um lado, filosofia e ciência de outro.                                             
É importante ressaltar que essa revolução, de cunho racional, se inicia 
na Grécia. Isso vai se constelando, por exemplo, com Platão, para 
quem há uma divisão entre o mundo das ideias e o simulacro, que 
podemos entender, atualmente, como a separação entre a natureza e a 
cultura. Outro exemplo é a Escolástica. Todos esses filósofos que foram 
canonizados, São Tomás de Aquino, entre outros, separaram Deus do 
mundo. E, no séc. XVII, tudo se separa: Thomas Hobbes separa Estado e 
religião, Boyle utiliza uma artimanha política para separar o laboratório 
da política. Hoje falamos em bioética, em ética, em não matar os animais 
de laboratórios, por “culpa” do Boyle (LATOUR, 1994). Além destes, 
Descartes, que não separa corpo e mente (porque corpo e mente 
estão ligados pela glândula pineal), mas concebe corpo e mente com 
naturezas diferentes. Em Kant, temos a separação entre os imperativos 
categóricos e a coisa em si. Desde então, não temos mais acesso à coisa 
em si, pois estamos nesse mundo separado, absolutamente separado, 
sobretudo o sonho.

No séc. XVII, ocorre uma mudança de paradigma ontológica 
da linguagem, que deveria ser mais estudado por nós. Foucault 
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(2002) aborda esse assunto em As Palavras e as Coisas, mas esse tema 
é magistralmente desenvolvido no livro intitulado Pensando com 
Demônios, de Stuart Clark, um historiador de bruxaria. Ele vai pensar a 
questão da bruxaria em relação aos saberes: bruxaria e ciência, bruxaria 
e linguagem, entre outros. E ele vai analisar essa questão da mudança 
de paradigma ontológico da linguagem, ou seja, na época em que a 
palavra era conectada à coisa (quando eu dizia “cadeira”, eu estava 
falando da palavra que é uma extensão da cadeira) (CLARK, 2006). 
No final do séc. XVII, muda-se o paradigma ontológico em termos 
de mentalidade (a teoria já existe desde Aristóteles). Mas a separação 
mesmo entre a palavra e a coisa, em termos de mentalidade, se deu no 
séc. XVII. Somos herdeiros desse período. A palavra representa a coisa, 
mas ela não possui identidade com a coisa. E aí a bruxa perde o direito 
de conjurar: a ferramenta mágica, por excelência, é a conjuração, 
mas sua palavra não tem mais efeito sobre a natureza. A bruxa “perde 
credibilidade”.

Refiro-me a tudo isso para dizer que o sonho deixa de ser conec-
tado à realidade para se tornar uma representação. E é aí que entra a 
psicologia e a psicanálise, que produzem um saber sobre o sonho. E, 
durante cem anos, a psicanálise foi, praticamente sozinha, a detentora 
do saber sobre os sonhos. O velho Sigmund falava que o sonho se dava 
por condensação, por deslocamento etc. Minha tese é a seguinte: sei 
que é muito comum dizer que Freud inspirou Jung, que ele foi muito 
importante para Jung, mas considero que, se não houvesse Freud, tal-
vez Jung fosse mais fundo no que ele realmente se interessava. Quan-
do Jung se deparou com o paradigma separatista de Freud (separação 
entre sujeito e objeto, inconsciente e corpo, entre outros), herdou esse 
tema e isso gerou uma tensão interna em sua obra. Acho que, caso Jung 
tivesse se guiado unicamente por essas leituras mais antigas, sua obra 
seria ainda mais interessante. Vou tentar, então, analisar a teoria dos 
sonhos de Jung por uma via não representacional.

Essa é uma frase que se encontra no seminário de Jung (2011) sobre 
os sonhos infantis, que foi magistralmente traduzida por Lorena Richter: 
“A dificuldade, entretanto, é como assimilamos esse acontecimento 
natural” (p. 24, grifo do autor). Esse “assimilamos” em destaque está 
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no livro, só que é uma aula, eu não sei de onde que tiraram o destaque. 
Eu imagino que o Jung deva ter falado mais alto, dado uns pulinhos: 
“ó, galera, tem que assimilar, hein!”. Ele fala que se tem uma nuvem no 
céu, você não vai querer tirar essa nuvem, pois ela faz parte da imagem. 
Então, o sonho não é para ser decifrado, analisado, separado em partes, 
mas deve ter a sua imagem integralmente recuperada.

Agora, assimilar é absolutamente diferente de interpretar e é esse 
o ponto que considero importante. Interpretar envolve pensar o sonho a 
partir de um paradigma representacional, no sentido de que a imagem 
a significa uma informação b. Precisa ser decodificada. Quando Jung fala 
para nos atermos à imagem, me parece que há, aí, uma possibilidade 
de sairmos do paradigma representacional. Podemos acrescentar a isso 
uma frase que aparece, muitas vezes, em Memórias, Sonhos e Reflexões 
(JUNG, s/d), na qual Jung diz que sonho é natureza. No entanto, talvez 
por influência de Freud, Jung desenvolveu um sistema de interpretação 
dos sonhos que não é da ordem da assimilação, mas segue a lógica 
representacional. Em atendimentos de consultório, considero válida 
a interpretação, como uma espécie de aquecimento, para criar uma 
certa intimidade onírica. Mas a questão da assimilação parece-me mais 
interessante. Vamos ver o que podemos desdobrar disso.

Talvez Bergson possa nos ajudar nessa discussão, pois Jung 
relacionou o conceito de Trieb (instinto) ao conceito de élan vital de 
Bergson (2005). O élan vital é como a vida que, em devir, se espalha. 
Trata-se de conceito que foi desenvolvido no livro A Evolução Criadora, 
com o qual o filósofo ganhou o Prêmio Nobel. O interesse de Bergson 
pelos sonhos pode ser evidenciado em palestra que proferiu, em 1901, 
para psicólogos, com o título O Sonho (BERGSON, 2004). Nessa palestra, 
ele cita Freud, que, no ano anterior, publicara A Interpretação dos 
Sonhos (FREUD, 1987). Dizem que a primeira edição do livro de Freud 
só vendeu seis exemplares e, um deles, com certeza, foi de Bergson 
(2004), que argumenta o seguinte: “Não se pode nem mesmo dizer 
que a nossa percepção se estreita quando dormimos; antes, ela amplia, 
em certas direções pelo menos, seu campo de operação” (p. 98).

Vamos correlacionar o cone de Bergson ao inconsciente coletivo 
de Jung, retirando deste qualquer traço de universal, imutável e eterno. 
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Passamos, então, a trabalhar com o atemporal (Aion), que abarca todos 
os tempos individuais, que vamos chamar de virtual. Na imagem, temos 
o plano P (o mundo físico em que operamos) e o ponto S (de conversão 
do atual para o virtual e vice-versa) (BERGSON, 1999). Podemos brincar 
com essa imagem e dizer que, em termos junguianos, a passagem do 
arquétipo para a imagem arquetípica seria uma espécie de passagem 
do virtual para o atual.

Vamos entender o que Jung e Bergson estão falando. Quando 
dormimos, visitamos esse virtual, através de imagens escolhidas, 
imagens que conhecemos (ou inconsciente pessoal, podemos brincar). 
Mas se faz meditação ou tem experiências intensas, então você entra 
pelo ponto S e captura uma imagem. Tudo para o Bergson (2009) é 
imagem, inclusive o cérebro, que é uma imagem diferenciada, imagem 
editora de imagens. Para recuperarmos uma imagem, vamos no tempo, 
ou seja, a imagem não está no cérebro, mas o cérebro vai no tempo (e 
ir no tempo é uma metáfora complicada, porque tempo não é espaço; 
todas as metáforas para compreender o tempo são espaciais – “o tempo 
passa”, “há muito tempo atrás” –,  só que o tempo não é da ordem 
do espaço, são metáforas). Retomando, vamos no tempo pegar as 
imagens e quando fazemos isso, a atualizamos, trazendo essas imagens 
do virtual para o real. E, daí, construímos uma memória.

P
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Bergson (2009) diz que essa é uma operação que acontece tanto 
no ato de sonhar quanto de rememorar. Quando precisamos fazer 
ações, é importante que restrinjamos o nosso acesso ao virtual, ou seja, 
nosso rememorar, pois se eu estiver pensando no dia em que nasci, 
no tombo que levei, no fora que levei da namorada, terei problemas 
para fazer ações simples. Por outro lado, quando sonhamos, o corpo 
não quer saber de nada, então temos uma abertura virtual muito 
maior. Nesse caso, podemos entrar em contato até com imagens que 
não selecionamos na vigília, com imagens da memória coletiva, com 
imagens do tempo cósmico. Não se trata de uma visão representacional 
do sonho, pois o sonho, de fato, existe, a imagem onírica, de fato, 
existe, só que no virtual, e nós, apenas, a atualizamos. O virtual não 
é possibilidade, ele é realidade. Só que ele é um mínimo material, um 
zero positivo, para usar o termo do Deleuze (1995). Não se trata de 
uma transcendência, é imanência muito pouco densa, muito tênue.

Uma autora fundamental para quem gosta de estudar o sonho 
é Maria Zambrano. Trata-se de uma filósofa onírica – a única de que 
tenho notícia. Em dois livros – Os Sonhos e o Tempo (1994) e O Sonho 
Criador (2006) – ela diz que o sonho não é para ser interpretado e, 
sim, assimilado. E ela realizou um trabalho que, na minha opinião, é, 
o tempo todo, filosófica e poética: “Aquele que dorme, sente-se na 
periferia de todo universo. Imerso na vida, mais além dela, em ritmo 
com o cosmos na sua totalidade. Ligado, pois, a um tempo cósmico, 
ao tempo físico que de alguma forma penetra nele, desliza nele por 
qualquer fenda, porque o envolve” (ZAMBRANO, 1994, p. 63). O que 
a Maria Zambrano está falando é dessa relação do sonho com o tempo 
cósmico. Quando sonhamos, temos acesso à toda memória existente. 
Não estou falando da memória de todos os seres humanos, que é, 
apenas, um subconjunto. Estou falando, também, da memória das 
pedras, das plantas e dos animais, ou seja, da memória cósmica. É algo 
bem radical. Quem tiver interesse em pesquisa de sonho, tem que lê-la 
enfaticamente.

Seguindo pelo viés não representacional, podemos citar, ainda, 
Félix Guattari, um clínico que se juntou com Deleuze para pensar uma 
nova possibilidade de clínica, denominada esquizoanálise. Geralmente, 
o junguiano torce o bico para a esquizoanálise e vice-versa. É uma 
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pena. Quando eles citam Jung, geralmente é para elogiar. Tem até uma 
história famosa que eles adoram contar, que aconteceu durante uma 
viagem de navio: Freud e Jung estão conversando, e Jung conta um 
sonho em que aparecem caveiras. Freud, é claro, associou as caveiras 
com o desejo de Jung em matá-lo ou matar o pai. Aí o Jung falava: “não, 
Freud, são várias caveirinhas” e Freud continuava: “está querendo me 
matar, está querendo me matar!”. Deleuze e Guattari citam essa história 
para dizer que Jung convidava Freud para um olhar múltiplo, e Freud 
não conseguia. Seguindo essa linha de pensamento, Guattari (2002) 
vai se apoiar em Bergson (e, por mais que seja semelhante, ele não cita 
Zambrano) e fazem um trabalho magnífico, que hoje está publicado 
em português em um livro chamado Máquina Kafka. Nesse livro, são 
analisados sonhos do Kafka: “Tratava-se, essencialmente, neste caso, de 
trabalhar seus pontos de singularidade. Ali onde a interpretação freudiana 
parava – diante do que Freud designava por ‘umbigo do sonho’ –, tudo 
começa para Kafka” (GUATTARI, 2002, p. 14).

Freud achava que tinha um ponto em que o sonho ficava muito 
non sense, sem sentido algum. Então, era muito difícil interpretar e, por 
isso, designava esse ponto de umbigo dos sonhos, a parte que menos 
interessa. Kafka e Guattari falam que é nesse ponto em que eles estão 
interessados. É o sonho como espécie de cultivo da vida, de trazer 
novidade para a vida. É um convite que Guattari faz a partir dos sonhos 
de Kafka.

Vamos fazer uma visita aos sonhos do Kafka. Para mim, a melhor 
obra de Kafka (2003) são seus sonhos. Imaginem isso: você sonha que, 
um dia, virou barata. E como fica isso à luz de um trabalho onírico? 
Não interpretar o que é a barata, mas sim o “baratear” pelo mundo (ou 
escrever uma novela, como foi o caso do Kafka). Essa imagem do Kafka 
foi desenhada pelo Robert Crumb, um desenhista que está vivo e ficou 
muito famoso pelas capas que fez para os livros de Bukowski. Vamos 
aos trechos: “Não consigo dormir. Só sonho, nada de sono” (p. 71). 
Percebam que, para Kafka, o sonho não é atividade do sono, e sim um 
tipo singular de vigília. Outro trecho: “À tarde, sonho com o abscesso 
na bochecha. O limite constantemente tênue entre a vida cotidiana 
e o terror aparentemente mais real” (p. 135) – o sonho como uma 
experiência mais real que a vigília. Finalmente, outro trecho: “[...] quis 
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jogar o código civil fora, pois é um peso supérfluo” (p. 60). Esse sonho é 
maravilhoso: ele está vendo a namorada de longe e ele está carregando 
o código civil, enorme e pesado; e ele via a namorada e queria ter mais 
acesso a ela, mas, para isso, teria que jogar o código civil fora; então, ele 
joga o código civil fora e vai em direção à ela. Isso que ele fez no sonho 
foi exatamente o que fez com a literatura. Kafka fez, como ninguém, 
a literatura abolir a separação entre escritor e leitor, entre obra e leitor. 
Ele criou um espaço confuso, uma borra, entre realidade e imaginário. 
Ele furou essa bolha, criou uma ponte, estabeleceu esse “entre”. Os 
personagens se chamam “K”. Essa crítica à burocracia, essas imagens 
turvas: processo, castelo, metamorfose…

Para terminar, eu queria contar um sonho que Borges (1998) 
teve. Ele sonhou que Kafka ditou um poema para ele. Borges acordou 
esbaforido e transcreveu o sonho, que se chama Ein Traum (Um Sonho) 
e é assim:

Sabiam-no os três.

Ela era a colega de Kafka.

Kafka a tinha sonhado.

Sabiam-no os três.

Ele era o amigo de Kafka.

Kafka o tinha sonhado.

Sabiam-no os três.

A mulher disse ao amigo:

Quero que esta noite me queiras.

Sabiam-no os três.

O homem a contestou: Se pecamos,

Kafka deixará de sonhar-nos.

Um o soube.

Não havia mais nada na terra.

Kafka disse para si mesmo:

Agora que se foram os dois, fiquei só.

Deixarei de sonhar-me.

Conta-se que a namorada do Borges falou: “Borges, você tem 
uma mania obsessiva de revisar todos os seus contos, todos os seus 
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textos. Você os revisa enlouquecidamente. Por que este você nunca 
revisou?” E ele respondeu: “Kafka que me ditou, se ele quiser que mude 
alguma coisa, ele que me fale”.
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Liliana Liviano Wahba1

Truth is not eternal, it is a program to be fulfilled2

(JUNG, 1976a, p. 59)

No final do século XIX, o espiritualismo estava em voga, obser-
vavam-se os médiuns e o transe. Isso despertou a atenção de Freud, 
Ferenczi, William James, Bleuler e Jung, que assistiam a sessões espíri-
tas para compreender o fenômeno (SHAMDASANI, 2006). A psicologia 
tentava se erigir como ciência e Theodore Fluornoy, em 1899, estudava 
médiuns sob uma perspectiva psicológica. Em 1902, Jung escreveu sua 
tese sobre a prima Hélene e seus transes. O próprio Pierre Janet utilizou 
a escrita automática para compreender as manifestações do inconscien-
te. Antes de conhecer Freud, em 1906, Jung fora para Paris estudar com 
Janet.

Na época, o hospital Burghölzli era o centro da nova psicologia, 
cuja representação era veiculada pela revista científica Jahrbuch für 
Psychoanalytische und Psychopathologische, da qual Jung era editor. 
Em 1909, Jung e Freud foram convidados e homenageados pela Clark 
University, em Masachussets/EUA, para divulgar a psicanálise. Em 1912, 
Jung, em Símbolos da Transformação, descreve dois tipos de pensamento, 
assim como William James: o pensamento dirigido e o pensamento 
fantasia. Freud se dedicou a essa diferenciação em 1911 nominando-o 
por princípio de realidade e princípio do prazer. Mas Jung alinha-se 
a Alphonse Maeder, que escrevera sobre a função compensatória do 
inconsciente, não somente como satisfação do desejo e apontando 
para o passado, mas também preparando para o futuro. Maeder e 
Flurnoy descrevem – assim como o fará Jung – “[...] a força criativa do 
inconsciente” (JUNG, 1976b, p. 222, tradução nossa).

1 Professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Membro da Sociedade Brasileira de 
Psicologia Analítica (SBPA).

2 A verdade não é eterna, é um programa a ser preenchido.

Fantasia: o fio do labirinto
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Ainda que essa divisão do pensamento seja, atualmente, 
contestada pela Linguística Cognitiva, serve como ponto de partida 
para a compreensão do que Jung entendia por atividade de fantasia. 
No começo do século XX, a literatura, as artes, a filosofia e a psicologia 
exploravam novas formas do imaginário. André Breton, com o 
surrealismo, focava a experiência interior.

Em 1914, Jung retirou-se da presidência da Sociedade Psicanalítica 
Internacional e a Sociedade de Zürich se retirou da Associação 
Internacional; as escolas se separavam, assim como seus fundadores. 
Esse período de crise foi usado para adentrar plenamente na dimensão 
do imaginário-simbólico, período que marcaria uma fase essencial de 
sua criatividade teórica.

Quando Jung escreveu Símbolos da Transformação estava prestes 
a romper com Freud; com 36 anos, sua posição era consolidada na 
psiquiatria. Anotava seus sonhos e fantasias no assim denominado Livro 
Preto, dando atenção às fantasias que aparecessem espontaneamente, 
que depois eram registradas.

Dedicou-se ao que denominava um experimento: o Liber Novus, 
de 1912 a 1928, no qual primeiro transcreveu as anotações do Livro 
Preto e depois ilustrou com comentários. Como exemplo de algumas 
dessas fantasias que o impressionaram bastante, temos: 1912 – sonho 
com cavalheiro de armadura vazia e guarda de alfândega austríaco. Seis 
meses depois a pomba que se transforma em menina de 8 anos que fala 
de 12 mortos. Entre 1912 e 1914, tem visões de destruição da Europa, 
teme estar à beira de um episódio psicótico e depois compreende que 
eram imagens apocalípticas do pré-guerra. Tem imagens hipnagógicas 
e, em 1916, desenha as mandalas.

Shamdasani (2006) enfatiza o contraponto de Jung ao mal-estar 
da época, que atribuía ser decorrente da alienação espiritual, procurando 
redescobrir o valor da imaginação mitopoética para reconciliar “o 
espírito das profundezas com o espírito do tempo” (p. 229). No Livro 
Vermelho ele escreve que o espírito das profundezas o colocou a serviço 
do paradoxal e inexplicável, a serviço da fusão do sentido com o não 
sentido.

A ênfase dada, por vezes criticada por tangenciar o misticismo, 
tem natureza ontológica, pois compreende a psique multidimensionada 
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no espaço e no tempo, interna e externamente. Trata-se, em suma, de 
um processo de diferenciação, o qual cabe a cada um e também às 
sociedades. Para tanto, o percurso da consciência se dá no limiar do que 
ela desconhece e se apresenta como irracional.

Um autor junguiano contemporâneo, Adams (2004) reforça 
o postulado de Jung assinalando que a era da razão e do ceticismo 
inaugurada pela Revolução Francesa reprimiu a religião e o irracional; 
este, no entanto, irrompe de forma violenta, por exemplo, em guerras. 
Com respeito ao fantasiar, o autor considera mais apropriado denominar 
princípio de fantasia, em vez de princípio do prazer. A distinção a se fazer 
seria entre realismo e imaginação, e não entre realidade e imaginação, 
já que a imaginação participa da visão que temos da realidade, e mais, 
nos faz construir essa realidade: construção e desconstrução, citando 
também Derrida (1981). Ele dá o exemplo de um físico que responde 
a alguém que mencionara a realidade externa: “Externa a quê?” Para a 
física há múltiplas realidades.

Nossa percepção do mundo é subjetiva e imagética, apesar deste 
mundo ter existência fora de nós e nos afetar diretamente. Jung se refere 
à realidade do mundo apreendida somente pela existência psíquica, 
a única imediatamente verificável para nós: “À medida que o mundo 
não assume a forma de uma imagem psíquica, ele é virtualmente não-
existente” (JUNG, 1977a, p. 480, tradução nossa). E mais, ao direcionar 
o conceito de realidade para o plano psíquico, cessam os conflitos 
explanatórios entre mente e matéria, espírito e natureza, já que cada 
um deles torna-se uma designação para a fonte de origem de nossos 
conteúdos psíquicos que entram na consciência (JUNG, 1978).

A realidade humana é uma realidade psíquica, enunciado de 
modo esclarecedor na afirmação: “A psique cria realidade cada dia. A 
única expressão que posso usar para essa atividade é fantasia” (JUNG, 
1976a, p. 52, tradução nossa). Ou, tão bem formulado por Barthes 
(2007): “A literatura é tanto realista por ter o real como objeto de desejo 
e irrealista porque afirma também o desejo do impossível” (p. 22).

Nota-se, aqui, um elemento de separação com Freud, para quem 
o ego tem que ser realístico e a fantasia emerge, portanto, para satisfazer 
desejos proibidos, ou seja, deriva de um hedonismo que substitui uma 
insatisfação. Ainda que Freud considerasse a função teleológica do 
sonho como guardião do sono, era limitada ao desejar.
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Mas nem todas as fantasias satisfazem propriamente o desejo. 
Trata-se de uma atividade contínua e espontânea com múltiplas 
funções. Como diria Bachelard (s/d), o homem é um ser imaginal. 
E, de acordo com Jung (1976a), o homem é imbuído de uma “[...] 
manifestação lúdica da fantasia proveniente da necessidade interna” 
(p. 122, tradução nossa). A consciência se amplia e se diferencia ao 
atribuir significados às fantasias. Leite (1967) explicita bem as nuances 
de revelação e fuga, de restrição e regressão, assim como propiciadoras 
de novas sínteses.

Todorov (2012) denomina a imaginação de transgressão do 
olhar, em que o visionário é aquele que vê e não vê ao mesmo tempo, 
quando as imagens trazem um jogo infinito de relações e não podem 
ser diretamente traduzidas, elas têm espessura. Para Jung, essa imagem 
apreendida, que nos fala e impressiona, que nos move, constitui um 
símbolo.

Jung esclarece que emprega o termo fantasia como sinônimo de 
imaginação, consciente e inconsciente. Às vezes diferencia de fantasma, 
phantasia, outras não. Segundo ele, todas as funções ativas na psique 
convergem na fantasia: “[...] é a matriz criativa de tudo que tornou o 
progresso possível para a humanidade”, já que, em primeira instância, 
toda descoberta é uma fantasia (JUNG, 1976a, p. 59, tradução nossa) 
e “[...] todos os trabalhos do homem têm sua origem na imaginação 
criativa” (JUNG, 1977b, p. 45, tradução nossa). A fantasia constitui 
a ponte entre a ciência e o poder visionário do pensamento e do 
sentimento e, por ser a expressão mais clara de atividade da psique, 
nela se une o interno e o externo (JUNG, 1976a). “A atividade criativa 
da imaginação libera o homem de sua amarra ao ‘nada senão’ e o 
eleva ao status daquele que brinca. Como enuncia Schiller, o homem 
é completamente humano somente quando brinca” (JUNG, 1977b, p. 
46, tradução nossa). A imaginação “[...] é uma função psíquica que 
tem suas raízes no inconsciente e no consciente” (JUNG, 1977c, p. 
290, tradução nossa). Seria, em suma, a possibilidade de criar imagens: 
uma evocação ativa de imagens internas: “Uma atividade ideativa ou 
representativa no sentido próprio, que não tece fantasias ao acaso e 
sem fundamentos, ‘no vazio’ – em outros termos, que não joga com 
seus objetos, mas procura apreender os fatos interiores e dar-lhes um 
retrato fiel a sua natureza (JUNG, 1944, p. 220, tradução nossa).
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Mas, Jung alerta que, se a fantasia criativa não for restrita nos 
seus limites apropriados, pode “[...] degenerar no crescimento mais 
grosseiro” (JUNG, 1976a, p. 59, tradução nossa). Ela se apoia no 
brincar, mas tem que ser desenvolvida. Como material bruto, não possui 
trabalho realizável. Para tal fim, a análise somente é insuficiente, precisa 
de uma síntese via método construtivo. O “sintético” é um método 
contrário ao redutivo em que se promove a elaboração de conteúdos 
do inconsciente, tomados como expressão simbólica que “[...] antecipa 
uma fase vindoura de desenvolvimento psicológico” (p. 422, tradução 
nossa). Simbolizar é a tentativa de elucidar, mediante uma analogia, 
algo inteiramente desconhecido ou em processo de formação. Haveria 
fantasias de “natureza estéril”, fúteis, mórbidas e não aproveitáveis 
(JUNG, 1977b, p. 45, tradução nossa), mas estas decorreriam mais de 
uma falha, pois usualmente constituem-se em uma imaginação criativa 
(JUNG, 1976a).

Como trabalhar as fantasias

Há de se dizer que Jung considera válido como princípio geral 
de sua teoria e prática uma atitude da consciência em confronto com 
o desconhecido – o inconsciente –, que consiste em: deixar acontecer 
(Geschehenlassen); considerar/impregnar (Betrachten), que seria uma 
objetivação contemplativa, com diferenciação; confrontar-se com 
(Sich ausseinandersetzen),  que envolve uma obrigação ética para não 
sucumbir ao poder das imagens.

Os conteúdos do inconsciente via sonhos e fantasias são material 
essencial, aos quais se aplica um “[...] tratamento hermenêutico de 
fantasia criativa” (SHAMDASANI, 2006, p. 208). De acordo com Jung 
(1977b): “Meu objetivo é levar a um estado psíquico no qual meu 
paciente comece a experimentar com sua própria natureza – um estado 
de fluidez, mudança e crescimento em que nada é eternamente fixo e 
petrificado desesperançosamente” (p. 46, tradução nossa).

Jung não traduz as imagens, procura adentrar o que significam 
nelas mesmas e, para isso, precisa “grudar” nelas, não basta associar. 
Por exemplo, ao tratar da imagem de um sonho, pede ao paciente que 
descreva o objeto e lhe atribua uma história, como se o terapeuta não 
tivesse a mínima ideia do que aquilo é (JUNG, 1977b). A atribuição do 



139

significado hermenêutico é consistente com seu valor e significado, sem 
reduzi-lo à análise de algo conhecido (JUNG,1977c).

O método construtivo por ele empregado, aplicado às imagens 
produzidas espontaneamente, foi denominado de imaginação ativa, 
fundamentado em uma ampliação imagética e mitológica que consiste 
em adicionar outras analogias àquela já oferecida pelo símbolo: “[...] 
em primeiro lugar analogias subjetivas produzidas aleatoriamente pelo 
paciente, depois analogias objetivas providenciadas pelo analista a partir 
de seu conhecimento geral” (JUNG, 1977c, p. 291, tradução nossa). 
Jung (1980) descreve para o procedimento de amplificação o uso do 
método do filólogo – de procura de paralelos – para compreender um 
texto em língua pouco conhecida.

Além do material associativo fornecido pelo paciente, o método 
construtivo usa material comparativo. Assim como as interpretações 
redutivas empregam paralelos a partir da biologia, fisiologia, folclore, 
literatura e outras fontes, o tratamento construtivo de um problema 
intelectual usa paralelos filosóficos, e o tratamento de um problema 
intuitivo depende mais de paralelos da mitologia e história das religiões 
(JUNG, 1976a).

Segundo Jung (1980), quando o tema é mitológico, o analista 
amplifica seu pensar. Com as associações pessoais precisa se restringir 
ao que o paciente traz, mas, quando atinge o coletivo, o analista 
participa da mesma estrutura mental e pode associar para o paciente 
e lhe prover um contexto necessário. Note-se, no entanto, que tal 
conduta terapêutica precisa levar em conta o campo transferencial, 
para não incorrer no redutivismo decorrente de complexos ativados e 
de identificações projetivas.

O oferecimento de um contexto, de um sentido e orientação, 
possibilita o convergir do conhecido e do desconhecido a ser revelado. 
O analista exerce a função de guia no imenso labirinto da psique, 
procurando, essencialmente, sintonizar o paciente com seus recursos 
de renovação que lhe eram inacessíveis.
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Fátima Bittar Oliveira e Souza

Introdução

Adotando a perspectiva Literário-Psicológica prevista na pesquisa 
Literatura e Sagrado (PIBIS/UFJF), na qual este trabalho está inscrito, 
pretende-se voltar o olhar para o conto de Guimarães Rosa intitulado 
Substância, do livro Primeiras Estórias, publicado em 1962. Neste conto, 
bem como em tantos outros do autor, pode-se perceber a busca do ser 
humano por questões da alma, uma vez que tal busca é, cedo ou tarde, 
questão de interesse do homem. Rosa aborda o tema de relacionamento 
conjugal, nos apresentando o protagonista em busca de sua completude 
por meio da vontade inata de conquistar a mulher que lhe despertou 
para o amor. Esta é a chave para ligarmos o conto aos postulados de 
C. G. Jung no que diz respeito à busca pela totalidade e integridade 
das coisas através do que ele chama de processo de individuação (JUNG, 
2008).

Guimarães Rosa elege os temas universais abordando-os por um 
viés regionalista, como o sertanejo, o jagunço, a criança ou, ainda, a 
loucura. No conto em análise, é a roça e seu dono que servem de pano 
de fundo para o despertar do amor. No título, bastante significativo, 
que tem por definição de dicionário, aquilo que subsiste por si; matéria; 
essência; natureza de uma coisa; o que é indispensável para a nutrição 
(SILVEIRA BUENO, 2000) é o gatilho para a compreensão do assunto a 
ser tratado: o amor. Sentimento este que, impreterivelmente, atravessa 
todos os seres humanos em dado momento da vida. O amor, ora 
metaforizado pelo pó fino do polvilho, é manufaturado naquela roça 
por Maria Exita, correspondente do amor nascido, assim Sionésio e ela 
formam o par que será conduzido ao processo impulsionado por forças 
instintivas e inconscientes.

Um Caminho para a
Espiritualidade
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Um Caminho para a
Espiritualidade

O caminho de Rosa via Jung

Não é possível estudar os escritos rosianos sem perceber a 
linguagem como instrumento de captação da realidade. Em sua 
entrevista à Günter Lorenz (1983), em 1965, ele afirma ser um “homem 
do sertão”, sendo impossível separar sua biografia de sua obra. Ainda 
diz: “[...] este pequeno mundo do sertão, este mundo original e cheio 
de contrastes, é para mim o símbolo, diria mesmo o modelo de meu 
universo” (p. 66). Dotado de respeitável e vasto conhecimento linguístico, 
Guimarães Rosa é, indubitavelmente, defensor do conhecimento 
adquirido através das sensações e experimentações. Idealizando um 
mundo simplificado habitado por vaqueiros, pois estes lidam com vacas 
e cavalos, possibilitando o aprendizado para suas vidas e para as dos 
outros através do contato e observação das coisas naturais e ordinárias. 
Em comum acordo com este pensamento expresso na entrevista é 
possível verificar que, em Substância, Sionésio realiza a trajetória do 
herói em busca do conhecimento profícuo, vívido e sagrado:

Sionésio, de tarde, de volta, cavalgava através das plantações. 

Se a meio galope, se a passo, mas sôfrego descabido, olhando 

quase todos os lados. Ainda num domingo, não parava, pois. 

Apenas, por prazo, em incertas casas, onde lhe dessem, ao cor-

po, consolo: atendimento de repouso. Lá mesmo por último, 

demorava um menos. Prazer era ver, aberto, sob o fim do sol, o 

mandiocal de verdes mãos. Amava o que era seu – os seus fortes 

olhos aprisionavam (ROSA, 2005, p. 186).

Toda a linguagem utilizada por Guimarães Rosa parece querer 
atender as necessidades do mundo. Para isso, ele a (re)cria de forma 
original e genial, explorando artifícios da língua com a fórmula poderosa 
da alquimia da linguagem (DAL FARRA, 1986), trazendo para seu 
texto elementos místicos, filosóficos e, sobretudo, uma rica linguagem 
simbólica e interpretativa.

 Dessa forma, Rosa faz jus ao dizer que sua genialidade era 
composta de “trabalho, trabalho e trabalho”, pois o processo criativo 
pessoal constava de listas em ordem alfabética, registro de sensações, 
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textos lidos e leituras feitas do mundo e da vida. Essa é a receita que ele 
afirma ter para o fazer poético (LORENZ, 1983). O processo totalmente 
consciente e desperto corresponde à ativação do lado psicológico 
da criação literária. Em contrapartida, ao afirmar que cresceu nele a 
necessidade e o sentimento de escrever, deixa claro o prenúncio da sua 
misticidade, um visionário1.

A substância

Existem muitas substâncias brancas, mas no conto rosiano, a mais 
alva de todas é o polvilho: mais que o algodão, a garça, a roupa na corda 
(ROSA, 2005, p. 151). O branco como símbolo da pureza, da luz do dia, 
da claridade e da ordem. A cor branca ainda é símbolo da manifestação 
divina e da consciência. A representatividade do símbolo “exerce um 
papel prático de muita importância, pois os símbolos representam 
tentativas naturais na reconciliação e união dos elementos antagônicos 
da psique” (JUNG, 2008, p. 126). O escritor substantiva o branco nos 
remetendo ao signo que realmente importa neste conto: o amor. O 
processo pelo qual o polvilho passa é longo até atingir o ideal desejado, 
de puro, limpo. Partindo do pressuposto de que todas as coisas existem 
para se aperfeiçoar, ou seja, cresce e tende a se completar, o amor 
nascente em Sionésio é como “o polvilho só se faz coisa alva depois de 
passar do ralo às gamelas, da masseira às bacias, uma polpa se repassa, 
para assentar no fundo da água e leite, azulosa – o amido – puro, limpo” 
(ROSA, 2005, p. 185).

Mestre na arte de fazer o leitor criar inferências, Guimarães Rosa 
nomeia a amada de Sionésio de Maria Exita. Maria como um prenome 
bastante comum na cultura brasileira e muito significativo na crença 
religiosa, afinal é a designação da casta do divino, Maria mãe de Jesus. 
Mulher, que conforme está escrito no poeta Isaías: “[...] eis que envio o 
meu anjo diante de ti: ele preparará o seu caminho”2, fazendo de Maria 
Exita a figura pura e veículo ideal para conduzir o fazendeiro Sionésio 
em seu processo de individuação. É por essa Grande-Mãe, arquétipo que 

1 Jung (1985) distingue, na literatura, a obra visionária da obra psicológica. O vi-
sionário corresponde a conteúdos vindos do inconsciente coletivo e o psicológico 
relacionado à consciência desperta ou pressentida.  

2 Bíblia Sagrada. Livro do evangelho segundo Marcos 1,1-3.
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em sua polaridade positiva representa qualidades como a solicitude, o 
possível impulso útil que sustém e servirá de guia para o protagonista. 
Exita, por sua vez, nos remete ao processo bem sucedido invocando 
um prenúncio de sucesso, triunfo, vitória, se pensarmos no substantivo 
êxito declinado em gênero e com a ausência do sinal tônico.

Para Jung, o processo de individuação é movido por forças não 
conscientes, espontâneas e naturais, podendo ser ou não influenciadas 
pelo homem. A fim de promover o diálogo entre o consciente e o 
inconsciente, várias manifestações podem ser disparadoras deste 
processo. Os sonhos são um exemplo, mas é o amor de Sionésio por 
Maria Exita o gatilho para a realização desta demanda. O indivíduo 
que antes possuía aspectos parciais de personalidade promove um 
trabalho de integração destas partes em busca de sua realização no 
amor. Veja como o narrador situa o protagonista: “[...] a vida não lhe 
deixava cortar pelo sono: era um espreguiçar-se ao adormercer, para 
poupar tempo no despertar. […] Célebres de data, na região e longe, 
os Samburá; herdando-a, de repente, Seo Nésio, até então rapaz de 
madraças visagens, avançara-se com decisão de açoite a desmedir-lhes 
o fabrico” (ROSA, 2005, p. 185, grifo nosso).

O nome do fazendeiro está separado em duas palavras, sinalizando 
dois componentes da personalidade que, amadurecidos, vão sintetizar 
um indivíduo específico e inteiro. É perceptível a significação das 
palavras através da oralidade: Seo como senhor e Nécio que mesmo 
com a diferença ortográfica tem por significado ignorante, formando 
assim um senhor inepto, incapaz de perceber outra coisa que não seu 
trabalho no cultivo ou na lida com seus empregados. Ainda não “[...] 
teria adiantado atenção a uma criaturinha” (ROSA, 2005, p. 185) a 
qual seria peça fundamental na busca pela realização de um indivíduo 
específico e inteiro. Seria, dessa forma, um homem ainda sem ter feito 
o caminho para a espiritualização.

É possível descrever o processo de individuação didaticamente, 
mesmo este variando de pessoa para pessoa. Geralmente, é iniciado 
com a retirada da máscara ou persona3. De fato, Sionésio começa a se 
despir de sua persona quando percebe tantas coisas a renovar, como sua 

3 Aparência pessoal satisfatória para a sociedade segundo as maneiras de se portar, 
falar e agir. No caso estudado, Sionésio tem por persona o fazendeiro herdeiro.
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sela, além da fadiga, vem-lhe trazer o ensimesmo, movimento necessário 
da consciência (ego) em direção ao Self (Si-mesmo), buscando o saber 
das potencialidades inatas da psique.

O encantamento por Maria Exita cresce à medida que Sionésio 
se aproxima dela. Ele ainda não conhece bem seus novos sentimentos 
e se vê, por vezes, perdido, experimentando sentidos contraditórios. O 
conforto de saber que ela era empregada da fazenda e poderia estar na 
sua presença era oposto ao sentimento de pena ao vê-la trabalhando 
com os duros blocos de polvilho, trabalho este duríssimo, mas não 
digno de queixa por parte da amada. Sionésio muda a percepção da 
vida quando os domingos lhe pareciam todos iguais, mas, depois de 
estar com a amada, é capaz de perceber que as rolinhas e os canários 
cantavam (ROSA, 2005). Ele não compreendia de onde poderia irradiar 
tanta beleza, doçura e firmeza de Maria Exita, apenas se sentia “feliz, 
apesar dos ásperos” (p. 208). Ficou claro, então, que ela o amava mais 
ou menos.

A insegurança aparece com a vontade de afastar todos os possíveis 
pretendentes da amada na sofreguidão de a perder. A maneira pela 
qual Sionésio resolve este conflito é peculiar, tendo em vista a origem 
problemática da moça, veja: “Resguardavam seus graves de sangue. 
Temiam a herança da lepra, do pai, ou da falta de juízo da mãe, de 
levados fogos. Temiam a alguns assassinos, os irmãos, que a inesperado 
de a toda hora sobrevir, vigiando por sua virtude. Acautelavam” (ROSA, 
2005, p. 188).

Sionésio projeta em outros homens o medo que possivelmente 
é seu próprio. Dessa forma, joga luz à sua sombra, ou seja, torna 
consciente o conteúdo inconsciente, reconhecendo uma dificuldade sua 
e contornando-a para que possa levar adiante seu anseio de conquista. 
Agora o ego poderá receber as mensagens do Self, conscientizando-
se das potencialidades inatas da psique a fim de as realizar. Nesse 
momento, o ego deixa de agir sob seus próprios impulsos arbitrários e 
ajuda a realizar a totalidade da psique. Explica Jung (2008):

O processo de individuação é, na verdade, mais do que um sim-

ples acordo entre a semente inata da totalidade e as circuns-

tâncias externas que constituem o seu destino. Sua experiência 
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subjetiva sugere a intervenção ativa e criadora de alguma força 

suprapessoal. Por vezes, sentimos que o inconsciente nos está 

guiando de acordo com um desígnio secreto (p. 214).

Não é possível tornar-se consciente sem passar por sofrimentos. 
Sedo assim, Sionésio que, “[...] amiúde nem conseguia dormir, o que 
era ele mesmo contra ele mesmo, consumição de paixão, romance 
feito” (ROSA, 2005, p. 189), provava o gosto do sofrimento trazido 
pelo amor. O padecimento o levara ao questionamento de estar são 
ou não. O personagem transita de um estado de controle racional 
sobre sua vida para o descomedimento advindo do diálogo eficaz, mas, 
ao mesmo tempo, sofrível entre ego e Self. Dessa forma, abordando 
o tema do amor, Guimarães Rosa enaltece o primitivo, o sentimento 
puro e inato, e critica o racional, dando voz ao fazendeiro que ao                                         
“[...] disputar do dia, criava as aflições da noite” (p. 189), vencendo 
cada etapa do seu processo de individução. O elogio do descontrole de 
si, bem ilustrado ao final do conto, percorre o trajeto de uma epifania, 
na qual Sionésio, em estado de comando absoluto, passa à sujeição 
plena dos conselhos do Self: “Achou-se em lágrimas, fiel. Por que, então, 
não dizia hás nem eis, andava de mente tropeçada, pubo, assuntando o 
conselho, em deliberação tão grave – assim de cão para luar? Mas não 
podia. Mas veio” (p. 189).

O sentimento nebuloso de Sionésio e o desacordo consigo 
mesmo são rapidamente extintos pela ação de ir falar com a amada, 
obedecendo ao sentido da sua verdadeira natureza. Enfim, o pedido de 
viverem em-si-juntos fora aceito com grande alegria por Maria. Ela que 
era a única no mundo capaz de proporcionar tão importante movimento 
de desenvolvimento psíquico para Sionésio, sem ao menos dizer-lhe 
uma frase de ordem ou comando, apenas despertando-o para o amor.

Conclusão

Percorrendo o caminho do processo da individuação de Sionésio, 
tentou-se traçar o curso deste em busca do amor por Maria Exita. O 
processo é complexo, variável, pessoal e não linear, o que não nos 
impede de  marcar etapas pelas quais percebemos a reconciliação e 
união dos elementos opostos da psique do personagem. É uma busca 
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perene, incessante de bem viver, no esforço de equilibrar os contrários, 
vencendo os sofrimentos a fim de tornar-se consciente (JUNG, 2008).
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Paulo Roberto Varejão1

Discutindo Jaynes a partir de Jung: Homero e os gregos 
sem ego

Reflexões seminais realizadas por Jung já ao final de sua vida nos 
convidam a enxergar a consciência como um processo, e não como um 
dado em si mesmo. A nossa identificação com um ego autorreflexivo 
não se constituiria, então, numa aquisição apriorística da espécie 
humana. Ao longo da maior parte do tempo enquanto existe como 
espécie, o “homo sapiens” não dispôs, em sua estrutura psíquica, do 
artefato a que denominamos “ego”. Este teria sido resultado de uma 
conquista evolutiva, que Jung descreveu em palavras que exalam um 
inegável odor darwiniano:

A ideia de uma planta ou de um animal se inventarem a si pró-

prios nos faz rir, no entanto, muita gente acredita que a psique 

ou a mente inventaram-se a elas mesmas e foram, portanto, o 

seu próprio criador. Na verdade, a nossa mente desenvolveu-se 

até o seu atual estado de consciência da mesma forma por que a 

glande se torna um carvalho e os sáurios (se tornam) mamíferos. 

Da mesma maneira que se desenvolveu por muito tempo, conti-

nua ainda a desenvolver-se e assim somos conduzidos por forças 

interiores e estímulos exteriores (JUNG, s/d, p. 81).

Observe-se, com base nessa citação, que o mestre suíço assinala, 
textualmente, que essa evolução da consciência ainda se encontra 
em curso: o nosso presente ego autorreflexivo não se encontraria 

1 Professor do Departamento de Ciências da Educação da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ).
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estacionado no “fim da linha” evolucionária. Tal afirmativa nos permite, 
assim, especular acerca de um horizonte futuro no qual o próprio ego 
seria, um dia, superado (mas não descartado) em beneficio de uma 
eventual ampliação de nosso atual patamar consciencial. A questão daí 
decorrente é: para onde estaremos nos dirigindo?

Certamente na esperança de lançar alguma luz sobre essa 
questão, à qual não se pode dar uma resposta conclusiva (ao menos 
por ora), um razoável número de audazes pesquisadores já se atreveram 
desassombradamente, desde então, a colaborar para o mapeamento 
do percurso evolutivo da consciência. Recusando-se ao exercício 
inapropriado de uma futurologia de botequim, eles, sem perderem de 
vista o Olimpo que pode estar ao nosso alcance, preferiram cingir-se 
em seus estudos aos mais consagrados cânones da disciplina filosófica 
e científica. De quais modernos Prometeus estaremos, então, falando?

Neste trabalho, apresentaremos inicialmente um deles, Julian 
Jaynes, criador do conceito de mente bicameral, ou seja, dividida em 
duas “câmaras” ou “hemisférios”, um vinculado à intuição (dominante) 
e outro associado à execução (subordinado): tal modelo de consciência 
que priorizaria a câmara intuitiva (seria chamada hoje de “paranormal”) 
teria vigorado no Ocidente até, pelo menos, o período homérico da 
Grécia Antiga (em torno do século XI a.C.). Entre os helenos dessa 
época não se encontraria, no interior de sua psique, nada daquilo que 
hoje em dia chamamos de “ego”. Quando muito, ele existiria enquanto 
virtualidade, vez por outra manifesta.

Uma análise cuidadosa da Ilíada, poema épico de Homero que 
tematiza a Guerra de Tróia, se constitui no artifício utilizado por Jaynes 
para subsidiar sua hipótese. Segundo ele, inexistem naquela obra literária 
vocábulos que traduzam, em linguagem contemporânea, atributos de 
subjetividade que denunciem a existência de um ego pessoal, tais como 
a “vontade” e o “livre arbítrio”: “Tampouco existe conceito de vontade 
e nem palavra para ela; curiosamente, o conceito se desnvolveu tarde no 
pensamento grego. Por isso, os homens da Ilíada não tinham vontade 
própria e nem, certamente, noção de livre arbítrio” (JAYNES, 2009, p. 
72, tradução nossa).

Pouco mais adiante, seguindo a leitura de seu texto, observe-se 
o cuidado de Jaynes em esclarecer mais detidamente a opinião acima 



152A Liberdade Ainda que Tardia

declarada, socorrendo-se de uma menção a um episódio muito preciso 
daquele épico:

Os personagens da Ilíada não se sentam a pensar no que fazer. 

Não possuem mentes conscientes como as que dizemos que te-

mos e, inclusive, tampouco se entregam a devaneios introspec-

tivos. Para nós, devido a nossa subjetividade, torna-se impossível 

apreciar como era aquilo. Quando Agamenon, rei de homens, 

rouba a Aquiles sua amante, é um deus aquele que puxa a Aqui-

les pelos seus cabelos ruivos e lhe adverte para que não lute com 

Agamenon  (JAYNES, 2009, p. 73, tradução nossa).

O próprio Agamenon esclarecerá mais tarde, ao seu rival Aquiles, 
que não lhe havia sequestrado a parceira de moto próprio, mas sim 
por determinação de Zeus e das Erínias (entidades agentes do destino). 
Aí, nesse ponto, Jaynes aproveita a “deixa” para dar uma cutucada de 
viés em determinada categoria de eruditos que, metendo os pés pelas 
mãos, são pilhados em flagrante descompasso histórico, procurando 
um ego em Agamenon como quem busca chifre em cabeça de cavalo:

Os estudiosos que ao comentarem essa passagem dizem que a 

conduta de Agamenon parece estranha com respeito às suscep-

tibilidades de seu ego não dão conta, manifestamente, de ir ao 

cerne da questão. Porque sem dúvida a pergunta inevitavel é: 

qual é a psicologia do herói da Ilíada? De minha parte, sustento 

que ele não tinha ego algum (JAYNES, 2009, p. 73-74, tradução 

nossa).

Os deuses homéricos, e Jaynes deixam isso claro, ocupam na 
psique dos guerreiros gregos de sua época um lugar aproximado àquele 
que o ego ocupa na consciência da humanidade contemporânea, 
qual seja, o de artefato ostensivo (e não implícito) que induz à ação. 
Aquelas divindades se manifestariam por meio de vozes; elas encarnam 
sonoridades intuídas e audíveis bem no âmago do hemisfério cerebral 
direito, cabendo à câmara esquerda executar as ações que materializam 
as ordens divinas. Para o homem bicameral, “ouvir” implica em 
“obedecer”. Jaynes associa os deuses às vozes, e aproxima a audição 
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dessas últimas por parte dos homens da IIíada àquelas escutadas em 
períodos históricos mais recentes (ou mesmo na contemporaneidade) 
por portadores, ou supostos portadores, de transtornos mentais:

Então, quais foram esses deuses que empurravam e moviam 

como autômatos a esses homens e que cantavam poemas épi-

cos por seus lábios? Se tratavam de vozes cuja fala e direções ou-

viam com clareza os heróis da Ilíada, como as vozes que ouvem 

certos epilépticos e esquizofrênicos, ou como as vozes que ouviu 

Joana d’Arc  (JAYNES, 2009, p. 74, tradução nossa).

Viremos, agora, essa página com Jaynes. Ele faz questão de 
arrematar a sua explanação pontuando, mais uma vez, a virtual 
inexistência de ego entre os personagens de Homero, espécie de robôs 
teleguiados por desígnios olímpicos, os quais lutavam uma guerra tão 
(in)conscientes do sentido do que faziam quanto, talvez, uma sociedade 
de abelhas compreende por qual motivo se dispõe a fabricar o mel: 
“A guerra de Tróia era dirigida por alucinações. E os soldados assim 
dirigidos não se pareciam em nada conosco. Eram nobres autômatos 
que não sabiam o que faziam” (JAYNES, 2009, p. 75, tradução nossa).

Jaynes mapeou, assim, a experiência de uma humanidade pré-
egóica. Jung escreveu numa época em que o ego já está consolidado na 
estrutura psíquica da espécie. Já se anuncia, porém, o despertar de uma 
humanidade pós-egóica, perspectiva já levada em conta nos escritos de 
filósofos como Allan Watts e Ken Wilber. Dela nos ocuparemos em um 
próximo momento.

Jung além do ego: dialogando com a perspectiva trans-
pessoal da evolução de consciência

Tendo deixado esse mundo no início da revolucionária década 
de 60 do século XX, Jung não chegou a testemunhar alguns dos 
desdobramentos mais criativos de sua teoria psicológica. Nem por isso, 
todavia, ele deixaria de sugerir, antes de morrer, que o despertar do 
ego na espécie humana é não só o resultado de um lento processo 
evolutivo, como também que o desenvolvimento da consciência em 
seu sentido mais amplo (transpessoal) ainda estava por ser ultimado:
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O homem desenvolveu vagarosa e laboriosamente a sua cons-

ciência, num processo que levou um tempo infindável, até al-

cançar o estado civilizado (arbitrariamente datado de quando 

se inventou a escrita, mais ou menos no ano 4.000 a.C.). E esta 

evolução está longe da conclusão, pois grandes áreas da mente 

humana ainda estão mergulhadas em trevas (JUNG, s/d, p. 23).

A propósito dessa ousadia de Jung, que se atreveu a datar 
cronológica e mais ou menos precisamente o advento da consciência 
egóica da humanidade, Ken Wilber nos recorda que “[...] antes do 
período egóico baixo, a história como a crônica dos eventos de uma 
sociedade  absolutamente não existia” (WILBER, 2010, p. 271).

O filósofo estadunidense, que é considerado um dos pais da 
psicologia transpessoal, foi responsável, outrossim, por intermediar 
literariamente um diálogo entre Jung e Julian Jaynes, lembrando que esse 
último (já nosso velho conhecido) situava o início da crônica histórica 
no mundo ocidental em 1.300 a.C., muito depois do surgimento da 
escrita na Mesopotâmia, em data já lembrada pelo psicólogo suíço. 
Sublinha Wilber que, para Jaynes: “A mais antiga forma de história data 
de c. 1.300 a.C., bem no período egóico baixo, e o Pai da História, 
Heródoto, situa-se no quinto século a.C. na Grécia, inicio do período 
egóico médio... Eis, conclui Jaynes, a invenção da história...” (WILBER, 
2010, p. 272).

Ken Wilber compartilha com Jung e Jaynes, como se pode ver, de 
uma mesma perspectiva evolucionista. No entanto, em seus trabalhos, 
essa mesma perspectiva seria, por assim dizer, como que refinada, 
ou sofisticada, através do recurso aos postulados da Filosofia Perene, 
que encontra o seu eixo conceitual nas proposições siamesas de um 
“Espectro da Consciência”, e de sua versão xifópaga contida na ideia de 
uma “Grande Corrente do Ser”. Tentando extrair o sumo dessa geleia 
conceitual, pode-se dizer que a consciência, aquela com “C” maiúsculo, 
está presente, potencialmente, em todos os reinos da natureza, dos 
mais densos aos mais sutis, tendendo progressividade para a sua plena 
realização. O pensamento de Ken Wilber, caudatário tanto de Jung 
quanto de Hegel, explica a Grande Corrente do Ser em termos de uma 
hierarquia que se inicia na Matéria (apanágio dos “seres” minerais), 
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progredindo em direção ao Corpo (seres dos reinos vegetal e animal, 
domínio do instinto) e à Mente (assimilada ao Ego, ou à consciência 
egóica da humanidade). Para além desses três primeiros níveis de 
consciência, desdobram-se ainda os domínios da Alma (espaço onde 
se movimenta a Testemunha Transcendental) e do Espírito, dimensão 
inefável onde nos identificamos com a própria Divindade. Todos os seres 
e cada reino da natureza que eles habitam se estendem, assim, ao longo 
de um amplo espectro consciencial que se iniciaria numa espécie de 
“protoconsciência” mineral, daí evoluindo em etapas sucessivas até que 
se ultime na Consciência Cósmica, onde reina o Espírito. Nessa escalada 
hierárquica (de “hieros”, ou seja, “sagrado”), cada nível superior 
incorpora e, ao mesmo tempo, supera a característica consciencial do 
patamar precedente: os seres humanos, detentores de uma consciência 
centrada no ego, ainda são, porém, em larga medida, governados pelos 
instintos, expressão de uma consciência animal.

Dominar os instintos e, no limite, abandonar o próprio Ego, 
se constituiria, outrossim, em condição sine qua non para que a 
humanidade ascendesse, coletivamente, ao estrato da Alma. Porém, 
a simples sugestão de que se “abandone o Ego”, presente em várias 
tradições sapienciais, é suficiente para encher o bicho homem de medo.

Conforme aprendemos com Jaynes, ainda ontem (em termos 
históricos), os gregos homéricos se movimentavam mais como bichos 
(instintivamente), do que como homens (portadores de um Ego racional). 
“Ainda ontem”, repita-se, teríamos mudado de patamar consciencial, 
elevando-nos ao nível do Ego. Abandoná-lo, agora, é uma ideia que 
nos enche de terror, pois equivaleria, imaginamos, a escorregar de 
volta ao reino animal. Por outro lado, muito poucos de nós são capazes 
de perceber que, para além do Ego, dissimulada nas profundezas da 
psique, reside toda uma promessa de um salto evolutivo. De acordo 
com Jung (s/d): “Há motivos históricos para essa resistência à ideia de 
que existe uma parte desconhecida na psique humana. A consciência 
[“egóica”, note-se], é uma aquisição muito recente da natureza e ainda 
está num estágio “experimental”. É frágil, sujeita a ameaças de perigos 
específicos e facilmente danificável” (p. 24).

Observe-se que, se Jung chega a sublinhar a fragilidade da 
estrutura egóica na espécie humana, por outro lado, mal se aventura 
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decididamente a prognosticar algo acerca da configuração de uma 

psique pós-egóica, aquela que, do ponto de vista da Filosofia Perene, 

introduziria uma humanidade reciclada aos domínios da Alma. É 

certo que, aqui e ali, o ilustre psicólogo suíço se refira, como já o fez, 

a extensos recantos da psique humana que “ainda mergulhados nas 

trevas estão”: essas são palavras prenhes de possibilidades futurísticas; 

parecem revelar um Jung além do Ego, por mais que ele mesmo jamais 

tenha sido suficientemente assertivo quanto a isso.

A sorte já estava, porém, lançada, e o úbere terreno lavrado e 

semeado pelo sábio de Zurique passaria a dar frutos logo em seguida 

recolhidos e desenvolvidos pelos fundadores dos estudos transpessoais. 

Essa gente passou a externalizar muita coisa que Jung provavelmente 

intuía e mesmo, às vezes, verbalizava, sem, contudo imprimir-lhe a 

necessária ênfase. Quando ele dizia, com razão, que o Ego é “frágil”, 

sujeito a “perigos específicos” e “facilmente danificável”, estava 

apontando para perigos muito reais de dissociação psíquica, mas isso 

é apenas metade da história. Faltou dizer que, com muita frequência, 

estados de surtos psicóticos podem se confundir com aquilo que 

Stanislav Grof (2009) chamaria de “Crises de Emergência Espiritual”. 

Nesse último caso, conteúdos de alto potencial transformador 

“emergiriam” das profundezas da psique, superando o nosso ordinário 

estado de consciência egóica e anunciando, talvez, o advento do Super 

Homem nietzschiano.

Ken Wilber sempre esteve para lá de alerta no tocante à extrema 

peculiaridade da condição humana no atual estado do drama cósmico. 

Dançando na corda bamba, os filhos e filhas de Adão oscilam entre a 

psicose e a emergência espiritual, e isso ainda não é tudo. Ocupamos 

exatamente, todos nós, o ponto intermediário da Grande Corrente 

do Ser, donde sucede que nosso nível consciencial, a meio caminho 

entre a Matéria e o Espirito, experimente a tensão insuportável de um 

“cabo de guerra”. Como de certa feita escreveu Wilber (2010), “[...] a 

humanidade, disse Plotino, equilibra-se a meio caminho entre os deuses 

e as feras” (p. 21). E prosseguindo a linha de raciocínio oferecida como 

mote pelo velho filósofo grego, complementa o nosso Ken:



157

Pois se homens e mulheres provieram das feras, acabarão che-

gando aos deuses... mas, se homens e mulheres estão acima das 

feras e a caminho dos deuses, por enquanto eles são figuras bem 

trágicas. Equilibrados entre os dois extremos, estão sujeitos ao 

mais violento de todos os conflitos. Não mais fera, mas ainda não 

deus – ou pior, metade fera, metade deus: eis a alma da huma-

nidade. Dito de outra forma, o gênero humano é uma figura es-

sencialmente sinistra com um futuro maravilhosamente otimista, 

se conseguir sobreviver à transição (p. 21).

Trocando em miúdos, vivemos numa época em que a hipertrofia 
do Ego, desdobrada na chamada “ilusão da separatividade”, alienou-nos 
do sentido da comunhão com a Natureza e com os demais membros de 
nossa espécie. Perdemos a conexão com o Todo e, em consequência, 
erguem-se no nosso horizonte os fantasmas dos holocaustos nuclear e 
ecológico. Mas... e se sobrevivermos a essa transição? E se o holocausto 
da espécie não se materializar? Aí, segundo Wilber, nos aguardaria um 
futuro maravilhosamente otimista, como acabamos de ver.

Allan Watts e o Self cibernético: resgatando o Homem 
Cósmico

O futuro da humanidade foi um tema que seduziu muita gente 
com “pirogênio nas ideias” em criativos círculos californianos na 
virada da década de 60 para a de 70 do século passado. Experimentos 
psicodélicos com LSD alargavam o campo das pesquisas da consciência; 
“hippies” fundamentalistas que situavam o porvir da raça humana 
num planeta liberto da parafernália tecnológica cruzavam, porém, em 
cada esquina, com “new agers” de outro calibre, gente que apostava 
precisamente na apropriação democrática dos produtos da tecnologia 
de ponta como instrumentos de promoção da “revolução aquariana”.

As conexões e inter-relações entre esses dois grupos; as influências 
recíprocas que tiveram e o “ethos” comum que partilhavam foi objeto 
de estudo de interessante livro de John Markoff, intitulado What the 
Dormouse Said: How the Sixties Counter – Culture Shaped the Personal 
Computer Industry. Como próprio nome da obra revela, o computador 
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pessoal, sem o qual hoje em dia quase não fazemos nada, foi o fruto de 
um conluio improvável entre “hippies” e cientistas de ponta. O sonho 
da comunicação telepática e instantânea – “não local”, em termos 
quânticos – entre duas ou mais pessoas, despertado pelas experiências 
com o ácido lisérgico, virtualmente se materializaria nos circuitos algo 
oníricos que nos conectam à internet. Stewart Brand, um de seus 
pioneiros, sustentava que numa conexão informática perfeita “você 
deve ser capaz de escutar uma pessoa pensar” (MARKOFF, 2006, p. 
157, tradução nossa).

Allan Watts, um dos principais gurus dessa geração californiana, já 
antevia, numa série de palestras pronunciadas entre 1968 e 1973, que 
o homem do futuro – um homem pós-egóico – seria produto necessário 
da tecnologia informática. Dizia ele que,

Na ficção cientifica divulgada em 1920, sempre se previa que 

os futuros seres humanos teriam cabeças enormes, por que eles 

teriam cérebros muito grandes e seriam muito sábios. Contudo, 

isso não se realizou porque, ao contrário, o que está acontecen-

do é que a raça humana está construindo um cérebro fora de 

seu corpo. É uma rede eletrônica encadeada de comunicações 

por telefone, rádio e vídeo que está rapidamente sendo ligada 

a computadores e, dentro de poucos anos, você será capaz de 

ligar o seu cérebro a um computador. E talvez isso vá ser apenas 

um estágio intermediário. Do mesmo modo como pensávamos 

que todas as comunicações por eletricidade tinham que atraves-

sar fios elétricos, e depois descobrimos o rádio e a televisão para 

nos livrarmos dos fios, então poderemos e finalmente nos livra-

remos dos telefones, rádios e televisões e começaremos a nos 

comunicar por um método inteiramente diferente que, hoje, é 

chamado de PES (Percepção Extra-Sensorial). Porém, isso signi-

ficará que ninguém terá vida privada, uma vez que todo mun-

do irá ler automaticamente os pensamentos de todas as outras 

pessoas. Não haverá defesas, porque todo mundo verá direto 

através de você, e algumas pessoas irão protestar e dizer: “Isso é 

terrível, não há mais nenhuma privacidade, e significa que não 

haverá nenhum eu” (WATTS, 2002, p. 73-74).
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Esse sumiço do “eu”, de nosso pequeno ego, que Watts projeta 
como um desdobramento necessário do processo de expansão da 
informática, não tem nada a ver com aquela ausência de ego que 
Jaynes apontou nos gregos homéricos. Estes eram homens pré-egóicos, 
ao passo que Watts, aqui, está especulando acerca do futuro de 
uma humanidade pós-egóica, tema privilegiado de Michael Murphy 
e de todos os demais pesquisadores do Esalen Institute, em Big Sur, 
Califórnia. Perder o ego, nos termos em que isso é colocado por Watts 
e toda aquela escola californiana supõe, essencialmente, o reencontro 
coletivo da espécie com o Homem Cósmico, uma das manifestações do 
arquétipo do Si-mesmo (JUNG, s/d, p. 202).

Traduzindo para o jargão junguiano, tudo se passa como se, 
simultaneamente, cada homem e mulher singular se desidentificasse 
com o seu próprio ego e se religasse ao Si-mesmo, com a Alma da 
espécie, com o Homem Cósmico já referido, que os Persas chamavam 
Gayomart, os Hindus de Purusha e os Hebreus de Adam Kadmon. Essa 
é a promessa e o resultado desse amplo movimento de individuação 
planetária, capaz de partejar uma humanidade solidária e altruísta, caso, 
como bem nos advertiu Wilber, consigamos sobreviver à transição.

O resgate do Homem Cósmico em cada um de nós supõe, 
efetivamente, que se proceda ao tal “abandono do Ego”. Cada um de 
nossos pequenos egos pessoais se dissolveria, então, na grande Alma do 
Homem Cósmico: eis aí o futuro de uma humanidade pós-egóica. Duas 
considerações, a partir daí, se impõem. A primeira diz respeito ao fato, 
já assinalado, de que o Homem Cósmico se constitui em um arquétipo 
universal, partilhado por povos de diferentes etnias e culturas. E, em 
um segundo momento, cabe considerar que o chamado “abandono 
do Ego” não supõe, necessariamente, o extermínio de individualidade 
e de singularidade de cada ser humano. Deverá mesmo acontecer, de 
acordo com Michael Murphy, que a ampliação de nossa conexão com 
os demais membros da espécie (todos imersos no Homem Cósmico) 
resulte, de modo paradoxal, numa tão correspondente quanto 
surpreendente expansão dos atributos de cada personalidade singular:

A realização de uma identidade além daquela normalmente cen-
trada no ego tem sido descrita por várias culturas ao redor do 
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mundo. Embora a tal experiência sejam atribuídas várias causas, 
ela é descrita da mesma forma – em larga medida – por pessoas 
de variadas bagagens, filosofias e temperamentos. Por exemplo, 
dela é dito, universalmente, que reduz o senso de separação 
que comumente nutrimos uns em relação aos outros, ao mesmo 
tempo em que confere a cada um de nós uma percepção pa-
radoxal de termos expandidas nossas respectivas individualida-
des. Qualquer um de nós se sentiria simultaneamente “maior” e 
“menor” do que o seu ego original (agora abandonado), e daí 
para a frente conectado integralmente com o mundo tendo por 
base um mais extenso e ainda mais poderoso enraizamento na 
própria independência e autosuficiência. Uma experiência dessa 
ordem tipicamente promove uma confluência de liberdade e 
segurança que não mais depende desse ou daquele padrão de 
pensamento e comportamento. De fato, essa combinação de 
liberação e confiança pode tornar-se tão intensa que dela é dito 
envolver algo eterno ou sempre existente  (MURPHY, 1992, p. 
144, tradução nossa).

Eis aí, portanto, os desdobramentos mais criativos de profícuos 
“insights” de Jung, daqueles que, admitindo que a Consciência é um 
processo e que o próprio Ego faz parte da Evolução, apontam para a 
emergência não muito longínqua de uma humanidade transpessoal.
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Fábio Medeiros Massière1

A proposta deste trabalho é refletir sobre as possibilidades de 
compreensão da obra de Carl Gustav Jung a partir da realização da 
análise comparativa de duas edições da obra Symbole der Wandlung – 
Analyse des Vorspiel zu einer Schizophrenie, traduzida para o português 
como Símbolos da Transformação – análise dos prelúdios de uma esqui-
zofrenia. Esta obra foi publicada inicialmente em duas partes: a primeira 
foi lançada em 1911, sob o título de Wandlungen und Symbole der Libido 
– Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Denkens, sob a forma de 
artigo no volume III Jahrbuch fur Psychoanalytische und Psychopatholo-
gisque Forschungen, sendo a segunda parte publicada no ano seguinte 
no volume IV deste mesmo periódico.

A primeira edição da obra em livro foi lançada em 1912 pela 
editora Deuticke Verlag, de Leipzig e Viena; a 2ª edição é de 1925, sem 
alterações; a 3ª edição foi publicada no ano de 1937 com algumas 
correções textuais, mas que não modificam a obra como um todo; a 4ª 
edição é publicada em 1952, embora o autor tenha trabalhado em sua 
revisão a partir do ano de 1948. Nesta 4ª edição revista, a obra deixa 
de se intitular Wandlungen und Symbole der Libido (Transformações e 
Símbolos da Libido) e passa então a ter seu título atual: Symbole der 

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Fede-
ral de São João del-Rei (UFSJ); Pós-graduado em Psicologia Junguiana pela Univer-
sidade Gama Filho; Pós-graduado pela Escola de Administração do Exército (2010); 
Graduado em Psicologia pela Universidade Estácio de Sá (2007).

O Marco Onde os Caminhos 
se Separam: possibilidades de 
análise do desenvolvimento do 
projeto de psicologia de C. G. 
Jung a partir do livro Símbolos 
da Transformação 
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Wandlung – Analyse des Vorspiel zu einer Schizophrenie (Símbolos da 
Transformação – análise dos prelúdios de uma esquizofrenia). Tal alte-
ração no título indica uma mudança de conceituação e de sentido do 
livro (JUNG, 1999), principalmente no que se refere à compreensão, 
na psicologia de Jung, dos conceitos de libido, símbolo, arquétipo e 
dinâmica psíquica.

Considero que a análise comparativa das diferentes edições da 
obra Símbolos da Transformação pode auxiliar a compreender a cons-
trução do projeto de psicologia de Jung, que ficou conhecida como 
psicologia analítica ou psicologia complexa. As diferenciações presentes 
nas edições auxiliam a compreender uma mudança de perspectiva do 
autor para com os fenômenos psíquicos. Na primeira edição da obra, o 
autor utilizava um linguajar eminentemente psicanalítico e psiquiátrico, 
posteriormente, na quarta edição, averigua-se a presença de termino-
logias próprias da psicologia analítica, como Anima-Animus, Sombra, Si-
Mesmo, processo de individuação e arquétipo (JUNG, 1999).

Andrew Samuels (1998), em seu artigo Will the Post-Junguians 
Survive?, afirma que durante muito tempo a psicologia analítica não 
foi devidamente levada em consideração pelo meio acadêmico, em 
função de uma leitura estereotipada da obra de Jung. Entretanto, o 
que se observa é que, atualmente, o número de pesquisas e trabalhos 
relacionados à psicologia analítica tem crescido substancialmente 
em muitos países. A proposta de realizar uma análise comparativa 
da obra Símbolos da Transformação estaria de acordo com uma das 
possíveis linhas de investigação exposta por Samuels em seu artigo. 
Segundo o autor, muitas das ideias centrais da psicologia analítica 
sofreram revisões extensas, sendo algumas modificadas e ampliadas 
continuamente. Como o modus operandi de Jung não consistia em uma 
sistematização das teorias, a compreensão do desenvolvimento destas 
acaba se perdendo em inúmeros textos presentes ao longo de sua obra. 
Samuels propõe um estudo da obra de Jung com ênfase nestes fatores 
moldáveis e mutáveis de suas teorias, analisando crítica e historicamente 
o desenvolvimento do corpo teórico construído por Jung. Esse processo 
de investigação histórica da construção de um projeto de psicologia 
é defendido também por Sonu Shamdasani (2003), historiador e 
pesquisador da obra de Jung, que, no prólogo do livro Jung and the 
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Making of Modern Psychology: the dream of a science, afirma que o 
enriquecimento do campo da psicologia passa pela possibilidade de se 
estudar o processo de construção desta ciência.  

O livro Psychology of the Unconscious: a study of the transforma-
tion and symbolism of the libido2 (JUNG, 2001) consiste em uma obra 
seminal para a compreensão do psiquismo, segundo Jung, e representa 
um marco para a história da psicologia profunda. Foi a partir dessa obra 
que o autor começou (ou retomou) seu trabalho de construção de um 
projeto de psicologia como uma ciência da alma. Esta tem como prin-
cípio e como fim o trabalho analítico de abertura às experiências dos 
pacientes e de suas vivências simbólicas, sem reduzi-las a um princípio 
teórico a priori e sem interpretá-las de forma rígida ou unilateral (JUNG, 
2002a).

O processo de confecção dos textos que iriam compor o livro foi 
longo, tortuoso e conflituoso. Essa obra marcou o fim da relação de 
cinco anos entre Sigmund Freud e Carl Gustav Jung. Nas cartas troca-
das entre eles é possível acompanhar as diferenças na abordagem do 
psiquismo entre ambos, que foi se tornando insustentável a partir do 
momento em que Jung começou sua ampla pesquisa sobre os paralelos 
mitológicos e sobre a sintomatologia apresentada por seus pacientes 
no Hospital Psiquiátrico de Burghözli. Desde as primeiras publicações 
de Jung, fica clara a importância que este conferia às descobertas re-
alizadas por Freud em sua exploração das vivências inconscientes. Em 
suas publicações de 1902 a 1905 já apresentava citações às obras de 
Freud e apontava para a relevância destas no campo da psicologia e da 
psiquiatria (McGUIRE, 1976). Entretanto, tais citações, em nenhum mo-
mento, davam ênfase à teoria da sexualidade, que, segundo Jung, era 
para Freud um bastião construído em defesa à lama negra do ocultismo 
(JUNG, 2006).

Tal postura de Freud era vista por Jung como um dogma, uma vez 
que a teoria da sexualidade não se caracterizava como uma hipótese 
científica, momentaneamente satisfatória, e sim como uma certeza, um 
“[...] artigo de fé eternamente válido” (JUNG, 2006, p. 185). Tal posi-

2 Título da versão americana da obra Transformações e Símbolos da Libido: uma 
contribuição para a história da evolução do pensamento, publicado como volume 
suplementar B dos Collected Works de Carl Gustav Jung.
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cionamento de Jung já fica claro no prefácio de seu trabalho A Psicologia 
da Dementia Praecox: um ensaio (JUNG, 1986), publicado originalmen-
te em 1906. Nesse trabalho, Jung defende que, para se criticar a teoria 
de um autor, deve-se, antes de tudo, utilizar o mesmo método que fora 
empregado (no caso, o psicanalítico) a fim de que se possa avaliar sua 
eficácia e suas hipóteses. Caso contrário, seria semelhante aos dos cien-
tistas do século XVI, que desprezavam as novas proposições de Galileu, 
mas se negavam a olhar através das lentes de seu telescópio (JUNG, 
1986). Todavia, no texto, Jung já afirma que não considera que a sexu-
alidade deva estar em primeiro plano e não lhe atribui a mesma univer-
salidade psicológica que Freud lhe confere. Nesse prefácio, já apresenta 
certos indícios dos problemas que surgiriam posteriormente nos anos 
de contribuição entre estes dois grandes cientistas, além de deixar clara 
a postura de Jung frente aos fenômenos psíquicos e ao princípio que 
norteia o seu projeto de psicologia.

O trabalho de elaboração do texto que viria a se tornar o livro 
Psychology of the Unconscious: a study of the transformation and sym-
bolism of the libido começa no final de 1909. Em carta a Freud, de 25 
de dezembro de 1909 (McGUIRE, 1976), Jung relata o aprofundamento 
de seus estudos no campo da mitologia, da arqueologia e da história 
das civilizações, e como, a partir destes, começou a desenvolver para-
lelos com certas imagens que surgiam nos quadros da então chamada 
demência precoce.  

Em outra carta para Freud, datada de 30 de janeiro de 1910 (Mc-
GUIRE,1976), Jung menciona a palestra ministrada para estudantes de 
diversas sociedades científicas sobre o tema do simbolismo. Nesta, ex-
põe as fundações psicogenéticas das fantasias individuais, apontando 
que a forma ou o material expostos nos conflitos pessoais têm caráter 
mítico ou mitologicamente típico. Essa ideia inicial será continuamente 
reelaborada por Jung da primeira à quarta edição do livro Símbolos da 
Transformação. A ideia das fundações psicogenéticas das fantasias será 
refinada e continuamente revista, vindo a se constituir como a teoria 
dos arquétipos e do seu correlato, o inconsciente coletivo.

Essa carta aponta para um deslocamento de perspectiva do 
psiquismo por parte de Jung em relação à psicanálise. Nesse período, 
psicanalistas, como Otto Rank e o próprio Freud, buscavam psicanalisar 
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o mito. Jung utilizou seu conhecimento em mitologia, arqueologia, 
história das religiões e das civilizações, para compreender como os 
mitos poderiam auxiliar na leitura dos sonhos e das fantasias dos seus 
pacientes. Há uma inversão da lógica do pensamento psicanalítico 
predominante, de modo que Jung passa a enfatizar não o que a 
psicopatologia e a psicanálise podem falar sobre o mito, mas sim o 
que o mito pode desvelar sobre a psicanálise e sobre a psicopatologia 
(ELLENBERGER, 1970).

Em carta de 24 de maio de 1910 (McGUIRE, 1976), enviada para 
Freud, Jung cita outra conferência proferida em um Encontro de Psi-
quiatras Suiços em Herisau, no Cantão de Appenzell, na Suíça. Nova-
mente, a temática é o simbolismo com enfoque no material mitológico. 
Jung relata que a palestra teve grande sucesso e que, em breve, enviará 
um rascunho da mesma para Freud. Já em uma carta de 19 de junho 
de 1910 (McGUIRE,1976), Freud faz comentários sobre o que ficou co-
nhecido como as “conferências de Herisau”. A partir dos apontamen-
tos tecidos sobre a conferência, chega-se à conclusão de que a mesma 
consiste em uma parte inicial do livro Psychology of the Unconscious: a 
study of the transformation and symbolism of the libido. Freud faz uma 
crítica veemente de que a conferência não é clara. Em sua perspecti-
va, o mecanismo dos sonhos não é caracterizado de forma pertinente, 
há uma diferenciação inexata entre as duas formas de pensamento (o 
pensamento linguístico diretivo e o pensamento não-dirigido) e, princi-
palmente, daquilo que Jung está denominando simbolismo. Nesse ma-
terial, também já são analisadas as fantasias de Miss Frank Miller, o fio 
diretor de todo o livro.

Nessas cartas, as diferenças de concepção da psique entre Freud e 
Jung começam a transparecer, deixando expostos os pontos que irão le-
var à ruptura da relação colaborativa entre os autores. Na carta em res-
posta às críticas de Freud, datada de 26 de junho de 1910 (McGUIRE, 
1976), Jung defende o seu ponto de vista sobre o simbolismo do sacrifí-
cio e sobre a importância simbólica do mito do herói. Na carta seguinte, 
de 5 de julho de 1910, Freud termina a discussão teórica afirmando que 
as interpretações de Jung sobre a simbologia dos mitos, expostas na 
conferência, careciam de evidências que as embasassem. A troca de car-
tas continua, com Jung defendendo suas conjecturas sobre as fantasias 
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de Miss Miller e avisando a Freud sobre o caráter inédito e inovador do 
material que ele mandaria para a publicação no Jahrbuch fur Psychoa-
nalytische und Psychopathologisque Forschungen (McGUIRE,1976).

Essa breve exposição do processo de elaboração do livro Psycho-
logy of the Unconscious: a study of the transformation and symbolism of 
the libido nos permite ampliar a compreensão acerca do contexto em 
que a obra foi desenvolvida.

 Embora a principal fonte bibliográfica deste breve histórico sejam 
as cartas entre Jung e Freud, é importante salientar que Jung constrói 
um importante e rico diálogo com outros autores: William James, Pierre 
Janet, E. Von Hartmann, C. G. Carus, Eugen Bleuler e Théodore Flour-
noy são influências importantes ao desenvolvimento da obra de Jung. 
Um indício desse fato é o caso de Miss Frank Miller, que Jung usa como 
fio condutor para a exposição de sua teoria no livro Psychology of the 
Unconscious: a study of the transformation and symbolism of the libido. 
Tal relato foi publicado originalmente por Théodore Flournoy em seus 
Archives de Psychologie de la Suisse Romande, em 1906 (JUNG,1999). 
Tal observação é de grande relevância, pois a obra de Jung é tradi-
cionalmente abordada como a de um autor dissidente do movimento 
psicanalítico, gerando uma leitura “freudiocêntrica” da vida e da obra 
do autor (SHAMDASANI, 2003).

O livro Psychology of the Unconscious: a study of the transforma-
tion and symbolism of the libido é amplamente considerado e avaliado 
a partir da perspectiva da ruptura entre Freud e Jung (SHAMDASANI, 
2003). Esse enfoque acaba por desconsiderar a influência de outros au-
tores na gênese do projeto de psicologia de Jung. Na época da publica-
ção dos artigos que viriam a se tornar o livro, Flournoy elaborava ideias 
próximas as de Jung, como as que se referem aos diferentes tipos de 
pensamento e sua relação com a pré-história, o homem dito primiti-
vo e a modernidade, além de trabalhos sobre imaginação criativa em 
contraste com o pensamento racional. O gradual distanciamento de 
Jung do movimento psicanalítico parece ter reaproximado-o das ideias 
de Théodore Flournoy (SHAMDASANI, 2003). Uma compreensão mais 
enriquecedora da psicologia de Jung deve ser pautada no diálogo que 
o autor estabeleceu com os inúmeros estudiosos de sua época e com os 
diversos campos do saber. Um resgate de tais aspectos contextuais na 
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análise de diferentes edições de Símbolos da Transformação pode ser um 
indicador para o surgimento de novas perspectivas sobre o caminho 
trilhado na (re)construção da psicologia analítica. A realização de um 
levantamento de quais autores são citados e de como são citados nas 
diferentes edições do livro indicam pontos de ruptura na concepção de 
psique elaborada por Jung.

 Um ponto fundamental da psicologia que estava sendo cons-
truída por Jung é a hipótese de que a psique se constitui além de um 
princípio exclusivamente subjetivo e personalista, compreendendo, 
além destes, uma base inconsciente objetiva e coletiva. Para expor tal 
hipótese, foram utilizadas as fantasias de Miss Miller, tendo como base 
dois argumentos: a riqueza do teor mitológico presente nas imagens 
produzidas pela autora (JUNG,1999) e evitar qualquer acusação de ter 
influenciado as produções inconscientes que serviriam de base para o 
seu estudo (HILLMAN, 2010).

Miss Miller já havia realizado um trabalho, baseado nos estudos 
de Flournoy, sobre as origens culturais de cada elemento presente em 
suas fantasias (SHAMDASANI, 2003). Jung, em contraste, não se pau-
ta exclusivamente nos aspectos culturais da fantasia, abordando a sua 
possível origem endopsíquica e como esta representa a emergência de 
modos filogenéticos de pensamento, que, a princípio, Jung denomi-
nou de Urbild (imagens primordiais), termo utilizado tanto por Jacob 
Burckhardt quanto por Carus. Para demostrar tal modo filogenético de 
subjetivação, Jung traça inúmeros paralelos mitológicos, religiosos e de 
costumes culturais com as fantasias relatadas por Miss Miller (JUNG, 
2001).

A metodologia utilizada por Jung será, posteriormente, denomi-
nada método sintético-construtivo ou sintético-hermenêutico de aborda-
gem ao símbolo, em contraste ao método analítico-redutivo, próprio da 
psicanálise. No método analítico-redutivo, há um “[...] procedimento 
redutivo, exclusivamente causal, que decompõem o sonho (ou fantasia) 
nos componentes de reminiscências e nos processos instintivos que lhe 
constituem a base” (JUNG, 2002b, p. 72), enquanto no método sintéti-
co-construtivo busca-se integrar o material dos sonhos ou das fantasias 
em uma expressão conjunta e coerente. Dessa forma, ao invés de se 
realizar um trabalho de decomposição, busca-se uma amplificação.
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Esse novo método permite abordar as imagens sem que estas 
percam o seu potencial simbólico. Segundo Shamdasani (2003), o uso 
do material mitológico e antropológico insere um viés interdisciplinar 
na interpretação analítica. A concepção de uma unidade psíquica da 
humanidade não serve somente a um pressuposto teórico da existência 
do inconsciente coletivo, mas também ao trabalho analítico de supera-
ção da alienação individual através desta unidade. O método utilizado 
na leitura das imagens na 1ª edição do livro se constitui como uma 
experiência na qual o autor se propõe a construir este novo tipo de 
análise sintético-construtiva de modo prático, embora, por vezes, ainda 
se baseie em um princípio analítico-redutivo.

Ellenberger (1970) qualifica o livro de Jung como uma obra difí-
cil de ser lida devido às constantes citações dos campos da mitologia, 
etimologia, arqueologia, história das religiões, dentre outros saberes. 
Segundo Ellenberger, na 1ª edição estão ausentes citações relacionadas 
ao gnosticismo, à alquimia e ao campo da etnologia (deste somente 
Frobenius é citado), o que, para o autor, já aponta para uma clara dife-
rença entre as edições.

Apesar de considerar que se constitui como um livro denso, 
Ellenberger (1970) aponta três inovações que este trouxe para o campo 
da psicanálise. A primeira foi uma ruptura com o conceito proposto 
por Freud da libido tendo um caráter exclusivamente sexual. Para Jung, 
era impossível explicar os quadros de psicose a partir de uma retirada 
da libido do mundo exterior. Isso não seria possível se a libido fosse 
compreendida como uma pulsão sexual. Devido a tal fato, Jung identifica 
a libido como uma energia psíquica que não é composta por nenhuma 
qualidade específica. Em estudos posteriores, Jung desenvolverá esse 
conceito de forma mais elaborada, propondo que a energia psíquica 
só poderia apresentar alguma qualidade quando se revela como força 
(JUNG, 2002b). No próprio livro Símbolos da Transformação: análise dos 
prelúdios de uma esquizofrenia (JUNG, 1999) as qualidades sexuais que 
a libido apresenta enquanto força é conceituada como o vestígio típico 
que esta carrega quando deixa de se expressar em um símbolo que 
tem uma característica relacionada à sexualidade, para se expressar em 
outro que não tem tal ligação direta ou concreta com esta qualidade.                  
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Com a transformação e a dinâmica da libido, parte da característica 
que estava presente investida no símbolo anterior é carregada para 
o investimento do novo símbolo formado. Jung demostra que tal 
fenômeno ocorre não somente com a qualidade sexual, como também 
com a nutricional.

A segunda inovação citada por Ellenberger (1970) postula que 
a libido, compreendida como energia psíquica, se expressa prioritaria-
mente através dos símbolos. A libido se expressa imageticamente em 
formas cristalizadas, isto é, na forma de símbolos universais, conforme 
visto nos estudos de mitologia comparada realizados na obra. Essa pro-
posição já carrega em si aquilo que no futuro iria se tornar os conceitos 
de inconsciente coletivo e de arquétipo. A transformação da conceitua-
ção do símbolo por Jung já começa a ser desenvolvida nesse momento. 
O símbolo é definido não como sinal ou representação imagética de 
um análogo, mas como a melhor forma de o inconsciente expressar um 
fato até então desconhecido.

A última inovação que Elleberger (1970) identifica é a importância 
que é conferida ao mito do herói. Esse mito já havia sido abordado 
anteriormente por Otto Rank, entretanto, este se restringiu ao tema 
específico do nascimento mítico do herói. Jung vai abordar a batalha 
do herói pela libertação da mãe e sua luta com a fera monstruosa. 
Ambas as imagens representam um processo de transformação da 
libido, que é detalhado minuciosamente por Jung como um processo 
de movimento de introversão e extroversão, regressão e progressão da 
libido. Através dos paralelos míticos, Jung aborda como esse processo foi 
representado ao longo da história e como ocorre no desenvolvimento 
da personalidade (que, posteriormente, ele denominou processo 
de individuação) e nos casos de psicopatologia que se configuram 
justamente por um impedimento desse processo. Para Jung (1999), as 
mitologias e as religiões solares (com a luta do herói com o terrível 
monstro, na qual o herói precisa ser devorado, sacrificado, para que 
surja a possibilidade de renascimento) representam justamente a 
dinâmica da libido no campo de desenvolvimento histórico do espírito 
humano. Nas diferentes edições de Símbolos da Transformação (1999), 
há uma modificação na interpretação de Jung sobre o que representa 



171

o mito do herói na dinâmica da psique nos níveis pessoal e histórico-
cultural, além de mudanças quanto à postura do autor frente ao mito e 
ao pensamento mítico (pensamento de fantasia).

Em 25 de março de 1925, Jung (2012) começou a proferir, em 
Zurique/Suíça, um seminário que consistiu em 16 conferências que 
abordavam o tema “psicologia analítica”. Na quarta conferência, Jung 
expôs a importância do seu trabalho Transformações e Símbolos da Libi-
do para a sua obra e para a sua vida. Afirma que a tese principal do livro 
é a separação da libido em uma corrente positiva e em outra negativa 
(embora Jung utilize tais termos no seminário, estes dizem respeito ao 
movimento de introversão e de extroversão da libido, e de regressão e 
progressão). Essa tese é exemplificada no livro através das fantasias de 
Miss Miller. Na parte I, capítulo III do livro, Miss Miller relata uma fanta-
sia em forma de poema que denomina “O Hino ao Criador”. Segundo 
a interpretação de Jung (2012), esta representa a expressão positiva do 
desvelar da psique, ou o poder gerador, ou seja, trata-se da via ascen-
dente (extroversão e/ou progressão). No capítulo seguinte, a análise 
do poema “O Canto da Mariposa” mostra o caminho descendente, e a 
energia fazendo o caminho inverso: a luz é criada e depois chega ao seu 
fim (movimento de introversão e/ou regressão). Esse movimento con-
siste em uma espécie de enantiodromia. O primeiro poema representa 
o período de crescimento, juventude, luz, enquanto o segundo mostra 
a expressão da libido que se auto-sacrifica com o mesmo ímpeto com 
que surgiu. Essa dualidade presente no movimento libidinal fez surgir o 
questionamento e o levantamento da hipótese sobre a psique ter a sua 
expressão fundamentada em pares de opostos e gerou uma nova pes-
quisa que teve como fruto o desenvolvimento do livro Tipos Psicólogicos 
(JUNG, 1991). A ligação entre as obras é outro importante elemento 
a ser destacado. A teoria dos tipos psicológicos é um dos trabalhos 
mais aceitos de Jung no meio acadêmico, tendo a mesma sido utiliza-
da como base teórica para a elaboração de alguns testes psicológicos, 
como o Myer-Briggs, Type Indicator (SHAMDASANI, 2003).

Jung (2012) argumenta que a segunda parte de Transformações 
e Simbolos da Libido aborda a questão da energia criativa (libido), em 
seus diferentes aspectos. A energia pode se manifestar de diversos 
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modos, em um constante processo de transição, indo de uma forma 
para outra. A transformação básica é aquela que faz com que a energia 
passe de uma forma estritamente biológica para uma forma que 
investe em realizações culturais. A imagem que melhor representa este 
desenvolvimento da libido é a do herói.

Tal teoria da libido proposta por Jung, suas características especí-
ficas e dinâmicas, costumam ser amplamente mal compreendidas. Por 
exemplo, em artigo de Kátia Márias Pinto (2007) que realiza um estudo 
comparando a teoria da libido de Jung com a de Freud, na qual, a pri-
meira é definida da seguinte forma: “[...] a teoria junguiana da libido 
é fundamentalmente imaginária e prevalece o caráter analógico da li-
bido” (p. 7), acrescentando ainda: “[...] sua libido, tomada como uma 
energia neutra, é deslocada, sucessivamente, para formas espirituais, a 
ponto de transformar-se em Deus” (p. 7). Tais afirmações apontam para 
a já mencionada leitura estereotipada da obra de Jung, baseada em 
uma ideia pré-concebida do autor como um místico ou um teórico que 
se aproxima mais da teologia do que da psicologia. Na obra de Jung, 
fica claro que, ao abordar imagens que se referem a Deus ou às religiões 
e mitologias, está pesquisando tais representações como fenômenos 
psicológicos, eximindo-se de qualquer discussão que diga respeito ao 
campo da metafísica (JUNG, 2011). Ao se apresentar como força, a 
libido pode possuir tanto caráter sexual quanto religioso, sendo ambas 
as qualidades dos polos opostos do mesmo fenômeno que necessaria-
mente precisam um do outro (JUNG, 2012).

A obra de Jung é de grande complexidade e exige, para a 
compreensão de seu projeto de psicologia, um estudo abrangente 
que aborde as ideais do autor a partir de suas bases epistemológicas 
e metodológicas, de seu percurso intelectual, de seu diálogo com 
saberes diversos e com a psicologia de seu tempo. É fundamental que 
se leve em consideração com quais interlocutores Jung está dialogando 
ao expor certas ideias ou posicionamentos. Uma leitura cuidadosa 
de uma de suas principais obras, Símbolos da Transformação – análise 
dos prelúdios de uma esquizofrenia (1999), comparando-a com sua 
primeira edição constitui uma importante contribuição para avaliar os 
possíveis desenvolvimentos e mudanças na psicologia de Jung no que 
diz respeito aos constructos teóricos, metodologia, epistemologia e 
compreensão ontológica.
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Este trabalho propôs uma reflexão, que busca inserir-se nos prin-

cípios propostos por Samuels (1998) e Shamdasani (2003), direcionan-
do-se para uma compreensão crítica e contextualizada da obra de Jung. 
O posicionamento defendido por tais autores é de extrema relevância, 
já que possibilita maior visibilidade e clareza acerca da trajetória e do 
desenvolvimento da obra de Jung, que, com frequência, chega ao pú-
blico de modo fragmentado, disperso e descontextualizado, podendo 
conduzir a leituras reducionistas sobre a perspectiva do autor.
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Pedro Henrique Costa de Resende1

Walter Melo

 Este trabalho é um recorte do projeto de iniciação científica 
“Arte e Psicoterapia: relações entre a arte abstrata e a psicologia analítica 
de Carl Gustav Jung”2. Este projeto contou com parceria do Museu 
de Imagens do Inconsciente, através do qual foi realizado um estudo 
comparativo entre as obras de arte de frequentadores do referido 
museu e obras de artistas, como Wassily Kandisnky e Paul Klee, tendo 
como foco as produções de caráter abstrato.
 As análises tiveram como base as teorias de Jung, no entanto, 
também foram utilizadas as pesquisas de Silveira (1981) no campo 
da psicologia e psiquiatria, e os trabalhos de Klee (1972) e Kandisnky 
(2000), que, além de artistas, foram autores que elaboraram teorias 
sobre o seu processo de criação, recorrendo, muitas vezes, a argumentos 
psicológicos. Dentre os vários aspectos pesquisados, destacamos um 
elemento a ser desenvolvido neste trabalho: a presença de elementos 
inconscientes no processo de criação de uma obra de arte. Através de 
vários nomes, os autores do campo da psicologia e das artes, conceituam 
o que se poderia chamar de impulso criativo que levaria à produção de 
imagens.

1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal 
de São João del-Rei (UFSJ); Formado em Psicologia (2013) e Filosofia (2006) pela 
UFSJ. 

2 A pesquisa foi realizada pelo então aluno de graduação em psicologia Pedro Hen-
rique Costa de Resende e orientada pelo professor Dr. Walter Melo, no período de 
agosto de 2012 a julho de 2013, na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), 
com bolsa pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq). 

As Relações entre a Arte e a Psi-
cologia Analítica de Carl Gustav 
Jung: o papel do inconsciente 
no processo criativo
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 Jung (2011) conceitua esse elemento inconsciente da produção 
artística como complexo autônomo ou complexo criativo, que se 
desenvolveria independente da vontade do ego, aparecendo na 
consciência como uma percepção de natureza interior. Para o autor, o 
surgimento do complexo criativo é análogo ao de outros complexos, 
em que uma região do inconsciente é ativada por uma comoção afetiva, 
que se desenvolve por associações afins. 
 Normalmente, os complexos atuam de maneira independente, 
como psiques parciais. No entanto, o psiquiatra suíço destaca que o 
artista não é um indivíduo portador de distúrbio mental, apesar de 
existirem semelhanças entre a “[...] fúria divina do artista” (JUNG, 2011, 
p. 80) no processo de criação e os estados psicopatológicos. Assim, 
não há identificação entre a existência de um complexo autônomo 
e uma doença. Toda atitude típica e, de certa forma, diferenciada, é 
um complexo, algo comum no desenvolvimento psíquico das pessoas, 
ou seja, o complexo não é doentio em si. Para que seja designado 
como patologia, é necessária a sua frequente manifestação, gerando 
incômodo e sofrimento.  
 Ao sofrer a influência do inconsciente, o artista pode chegar a se 
afastar do fluxo normal da vida, se tornando inadaptado. No entanto, 
esse afastamento acaba por produzir algo favorável, pois permite a ele 
entrar em contato com certos aspectos da psique que permaneceriam 
esquecidos se ele seguisse pelo mesmo caminho que os demais. 
Jung (2011) afirma que, de maneira geral, os indivíduos possuem 
uma tendência à unilateralidade em suas vivências, sentimentos e 
pensamentos. Por se afastarem do caminho normal da vida, os artistas 
podem trazer a público, pela via do inconsciente, o polo oposto do 
processo, que estava esquecido. 
 É possível compreender, dessa forma, que o método analítico 
de pesquisa de uma obra de arte se diferencia do modelo estabelecido 
por Freud, como o estudo de 1910 sobre a tela A Virgem, o Menino 
Jesus e Sant’Anna, de Leonardo da Vinci e o Moisés de Michelangelo, 
de 1914. Jung (2011) destaca que a análise freudiana é interessante 
quando utilizada com parcimônia, pois demonstra como, em certos 
aspectos, a obra de arte está entrelaçada à vida pessoal do artista. No 
entanto, é necessário não se limitar a esta visão, pois o artista também 
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pode ser veículo de um impulso, ou força maior, que diz respeito ao 
espírito da época. Cada período histórico recebe a marca de um estilo 
dominante. Nesses momentos, a arte expressa o processo psíquico 
vivenciado pela sociedade, como pode ser exemplificado pelos 
períodos nos quais se notaram a presença do helenismo, romantismo, 
naturalismo, abstracionismo etc., com seus respectivos representantes. 
Assim, o artista se situa como um educador de seu tempo, trazendo ao 
público a perspectiva que ele mais necessita.
 Para Jung (2011), a obra de arte dominada por um complexo 
criativo é um fenômeno suprapessoal e sua origem não estaria nas 
vivências pessoais do artista, mas sim em conteúdos do inconsciente 
coletivo, denominados de arquétipos. Estes apareceriam como imagens 
e seriam referências a aspectos comuns de toda a humanidade. Jung 
(2011) afirma, ainda, que muitos artistas sacrificam seu tempo, sua 
saúde e até sua felicidade para a produção de uma obra de arte, 
exemplificando a atuação de forças inconscientes na produção, para 
além da vontade do ego:

Este é o segredo da ação da arte. O processo criativo consiste 
(até onde nos é dado segui-lo) numa ativação inconsciente do 
arquétipo e numa elaboração e formalização na obra acabada. 
De certo modo a formação da imagem primordial é uma trans-
crição para a linguagem do presente pelo artista, dando nova-
mente a cada um a possibilidade de encontrar o acesso às fontes 
mais profundas da vida que, de outro modo, lhe seria negado. 
É aí que está o significado social da obra de arte: ela trabalha 
continuamente na educação do espírito da época, pois traz à 
tona aquelas formas das quais a época mais necessita (JUNG, 
2011, p. 83).

 Seguindo os passos do psiquiatra suíço, Silveira (1981), 
ao analisar as obras dos frequentadores do Museu de Imagens do 
Inconsciente, definiu a existência “[...] de uma pulsão configuradora 
de imagens” (p. 13), sobrevivendo mesmo em indivíduos considerados 
fragmentados psiquicamente. Em seu livro Imagens do Inconsciente, ela 
destaca que as pinturas espontâneas revelaram-se de grande interesse 
científico e artístico, por “[...] criar oportunidade que as imagens do 
inconsciente e seus concomitantes motores encontrassem formas de 
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expressão” (p. 13). Segundo Silveira (1981), os participantes dos ateliês 
aprendiam a lidar com as forças que surgiam do inconsciente. Ao invés 
de suprimi-las, podiam expressá-las através da pintura e da escultura. 
O caráter criativo desenvolvido na Seção da Terapêutica Ocupacional 
também se revelou um método de tratamento.
 Ao lado do artista Almir Mavignier, Nise da Silveira conseguiu 
realizar um trabalho de valorização de tais obras. Em seu tempo, os 
psiquiatras, de maneira geral, definiam os trabalhos de pacientes 
psiquiátricos de arte psicótica ou arte psicopatológica, não reconhecendo 
o valor artístico das mesmas. Mavignier e Nise da Silveira conseguiram 
organizar várias exposições com as obras dos internos, alcançando 
reconhecimento dentro e fora do país. Se por um lado, Mavigner estava 
interessado em descobrir novos talentos, Nise da Silveira percebia na 
arte um instrumento capaz de reestruturar as capacidades de expressão 
dos psicóticos e desempenhar uma função de ressocialização. 
 Os psiquiatras e psicólogos ainda se recusavam a reconhecer 
o valor das pinturas dos esquizofrênicos, quando os críticos de arte 
passaram a se interessar pelo fenômeno, dentre eles, Mário Pedrosa 
(1980), que analisa o trabalho realizado por Nise da Silveira da seguinte 
maneira:

Uma das funções mais poderosas da arte – descoberta da psico-

logia moderna – é a revelação do inconsciente, e este é tão mis-

terioso no normal como no chamado anormal. [...] As imagens 

do inconsciente são apenas uma linguagem simbólica que o psi-

quiatra tem por dever decifrar. Mas ninguém impede que essas 

imagens e sinais, sejam, além do mais, harmoniosas, sedutoras, 

dramáticas, vivas ou belas, enfim constituindo em si verdadeiras 

obras de arte (p. 14).

 Silveira (1981) destaca que as pinturas revelavam que a psique 
cindida apresentava uma busca persistente por se reestruturar. Trata-
se das forças autocurativas e ordenadoras, a que a autora denominou 
princípio de Hórus, capaz de emergir das trevas do sofrimento psíquico 
em direção à tomada de consciência. O princípio de Hórus regeria o 
desenvolvimento psicológico de todos os indivíduos e, mesmo nos 
doentes, sua presença, aparentemente fraca, seria atuante.
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 De acordo com Silveira (1981), Hans Prinzhorn é uma exceção 
no campo da psiquiatria, sendo um dos primeiros autores do campo da 
saúde mental a valorizar as obras dos internos de hospitais psiquiátricos. 
Trabalhando como psiquiatra na Clinica de Heildelberg/Alemanha per-
cebeu a existência “[...] de um impulso básico que levava à produção 
de imagens” (GRAMARY, 2005, p. 48). A coleção de Heildelberg havia 
sido iniciada por Emil Kraepelin, mas é com Prinzhorn que a coleção foi 
ampliada e ganhou novo sentido. Prinzhorn se guiava por um modelo 
de psiquiatria fenomenológica e, em 1922, publicou o livro Bildnerei 
der Geisteskranken (Expressões da Loucura), na tentativa de analisar a 
produção artística dos doentes mentais, não somente com objetivos 
diagnósticos, mas, principalmente, como obras de valor estético. Sua 
meta era chegar à compreensão da relação entre as produções artísticas 
e seus autores. 
 Prinzhorn considerava as obras do Hospital de Heidelberg3 
como concretizações de expressões subjetivas, mais confiáveis para a 
análise que o relato verbal do paciente, que poderia ser fabulado, e o 
relato dos familiares, que poderia ser influenciado por intenções diver-
sas. No livro de 1922, o autor analisa as obras de arte de dez pacientes 
escolhidos ao acaso. Partindo do referencial psicológico da Gestalt, es-
tudava os princípios da configuração da imagem, como “[...] tendên-
cias repetitivas, ornamentais, ordenadoras, simétricas, simbólicas, que 
são em sua maneira de ver, criação de uma forma de linguagem para o 
próprio autor” (SILVEIRA, 1992, p. 88).
 Prinzhorn ainda completa que os pacientes revelavam, de ma-
neira inconsciente, profundas verdades, e as formas de expressão psí-
quica apresentariam um fundo comum a todos os indivíduos, similar 
aos processos fisiológicos. O impulso criativo estaria presente em todos 
os indivíduos. No entanto, no decorrer do desenvolvimento humano, 
esse impulso seria suprimido, o que não aconteceria com os chamados 
doentes mentais (SILVEIRA, 1992; GRAMARY, 2005).
 Já no campo das artes, podemos citar Paul Klee, como um 
dos que se interessou pelo trabalho de Prinzhorn. Professor na Escola 
Bauhaus/Alemanha passou a produzir suas obras através de uma elabo-

3 A coleção de Heidelberg também possuía em seu acervo trabalhos de internos de 
outras instituições da Alemanha, Áustria, Suíça, Itália e Holanda (GRAMARY, 2005).
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rada teoria da criação. Para Gramary (2005), o interesse de Klee pelas 
obras dos psicóticos, e também de crianças e dos povos primitivos, 
seria motivado por certos traços de similaridade, que situavam esses 
grupos mais próximos das forças formativas da natureza. Segundo Bar-
ros (2006), Klee buscava as raízes da forma, na tentativa de chegar ao 
arquétipo pela imagem, ou seja, o esforço do artista era de se lançar 
ao universo desconhecido do inconsciente, ao estágio de prefiguração, 
na busca de novos valores, onde, além dos elementos formais de pro-
dução, como cor e forma, a arte pudesse expressar espaço, tempo e 
movimento. 
 Dentre os mais importantes artistas do início do século XX, Paul 
Klee é considerado um dos principais expoentes do abstracionismo, 
começando sua carreira profissional como pintor aos 19 anos. Sua obra 
foi marcada pelas influências da música. De origem suíça, inicialmente 
foi violinista na Orquestra de Câmara de Berna. Segundo Lagôa (2006), 
Klee não se vinculou, propriamente, a nenhuma corrente de vanguarda, 
no entanto, entrou em contato com diversos movimentos artísticos 
de seu tempo, por exemplo, o movimento Der Blaue Reiter (Cavaleiro 
Azul), junto com Kandinsky. Para Klee, era essencial o contato do artista 
com a natureza, através da observação dos movimentos naturais e 
das mudanças cíclicas, para, dessa forma, chegar à percepção de um 
impulso básico de produção, definido como a união entre forma e tom 
se projetando em movimento. 
 Em seu Pedagogical Sketchbook (Cadernos Pedagógicos), o 
autor afirma que a comunicação do artista com a natureza é a condição 
essencial do processo de produção. Para Klee, a pintura e a música 
estavam presentes desde a origem da humanidade, e o homem pintou 
e dançou muito antes de aprender a escrever e construir. Portanto, os 
sentidos de forma e som seriam herança primordial e estariam fundidos 
em um mesmo impulso criativo. Segundo Klee, as formas expressas 
por sua arte seriam derivadas da natureza e as pinturas, enquanto 
expressões de uma realidade interior, representariam as forças naturais 
presentes no processo de criação. 
 De acordo com Argan (2002), levando em consideração a 
metodologia de construção de uma obra, o trabalho de Klee pode ser 
comparado à literatura de Joyce, pois Klee quebra imagens, combina 



182A Liberdade Ainda que Tardia

formas e transforma a pintura em alegoria. A imagem adquire vida em 
relação ao espaço. O teórico das artes também destaca o interesse do 
artista pela utilização óptica das cores, em contraposição à utilização 
subjetiva das mesmas por Kandisnky. 
 As imagens na obra de arte de Paul Klee se tornam personagens a 
serem decifrados, meios ou veículos de se atingir uma realidade invisível. 
Argan (2002) destaca, ainda, que Klee foi um dos primeiros artistas a ter 
consciência que sua arte e seu método de expressão mantinham contato 
com a região ilimitada do inconsciente, proposta por Freud e Jung em 
épocas paralelas às pesquisas pessoais do artista. As contribuições de 
Jung em relação à arte moderna são essenciais, pois, para o psiquiatra 
suíço, a esfera inconsciente é um grande reservatório de forças vitais, no 
qual o artista pode entrar em contato. A relevância do trabalho de Jung 
é destacada, ao priorizar o inconsciente, não apenas como um local 
de memórias perdidas, mas como um mar profundo e efervescente, a 
partir do qual os impulsos partem para a ação. 
 Da mesma forma que Klee, Kandisnky é considerado um dos 
principais representantes do abstracionismo. Inicialmente inserido no 
movimento expressionista alemão, o artista, de origem russa, tinha 
por interesse fundamentar uma arte não racional, com características 
opostas às ideias defendidas pelo cubismo. Após uma fase de produção 
figurativa, buscou construir suas obras a partir de elementos abstratos, 
como linhas, formas geométricas básicas, nuvens de cores, pontos e 
rabiscos. Seus desenhos, nessa primeira fase abstrata, se assemelhavam 
às pinturas de crianças. Sua intenção era mostrar que os desenhos 
infantis estavam mais próximos da origem do sentimento estético e 
livres das interferências da racionalidade (ARGAN, 2002). 
 Da mesma forma que outros artistas plásticos de seu tempo, 
Kandisnky teve formação musical e combinou imagem e som, através 
da representação de cadências lineares. O seu interesse pela arte 
abstrata teria sido despertado pela arte impressionista alemã e pelas 
peças musicais de Wagner. Suas principais teorias sobre seu processo de 
criação podem ser encontradas no livro Do Espiritual na Arte (KANDINSKY, 
2000). Nesse trabalho, estão contidos os elementos fundamentais de 
sua construção artística: os significados atribuídos às cores e às formas, 
a missão atribuída à arte e seu papel na sociedade (BARROS, 2006).
 Na construção de sua teoria, Kandisnky (2000) destaca a 
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importância de se investigar os elementos básicos da composição visual: 
cor, ponto, linha e plano. Os ideais do autor se inserem no movimento 
da arte expressionista alemã, que repudiava o materialismo decorrente 
da industrialização das últimas décadas do século XIX. Essas reações 
levaram muitos artistas a verem seu trabalho como instrumentos para a 
transformação da sociedade.
 Ao lado de artistas como Kubin, Marc, Macke e Klee fundou, 
em 1911, o movimento Der Blaue Reiter (Cavaleiro Azul). Para Argan 
(2002), apesar da capacidade dos demais participantes do grupo, 
somente Klee estava à altura de Kandinsky, em construção teórica e 
produção artística. O objetivo principal do movimento, defendido em 
exposições internacionais e textos, era distinguir a esfera da arte das 
simples representações naturais, pois as formas artísticas deveriam 
despertar no espectador uma reação psicológica, a partir de impulsos 
provenientes das formas e cores combinadas nas telas.
 Para Kandinsky, a arte é baseada em uma comunicação 
intersubjetiva de individuo para individuo, sem intermediações de 
objetos ou formas da natureza. Nesse sentido, os impulsos provenientes 
da criatividade do artista e expressos nas obras de arte deveriam atingir 
o espectador (ARGAN, 2002). As formas, de acordo com Kandisnky 
(2000), possuem um conteúdo intrínseco, uma capacidade de agir 
como estímulo. O triângulo, por exemplo, passaria a sensação de algo 
que se direciona para o alto, e o círculo seria algo concluído, completo. 
As cores teriam o mesmo potencial, se diferenciando de acordo com a 
sensação que despertavam no espectador, podendo ser combinadas às 
diferentes formas, de maneira ilimitada.  
 A utilização de diferentes cores e formas é comparada às teclas 
de um piano, que podem ser combinadas para se extrair diferentes 
melodias. Ao tocá-las, o artista colocaria em vibração a alma humana. O 
conteúdo intrínseco dos elementos pictóricos (ou o espiritual na arte), 
não seria algo ideal, mas o não-racional, considerado a totalidade da 
existência, o local onde o psíquico e o físico estariam indiferenciados 
(ARGAN, 2002).
 Kandisnky (2000) afirma que arte é a manifestação exterior 
de um conteúdo interior, a harmonia das cores e das formas deveria 
repousar sobre a sensibilização da alma humana, de acordo com o 



184A Liberdade Ainda que Tardia

que ele chamou de princípio da necessidade interior. Na classificação 
de suas obras, o próprio artista distingue três gêneros: 1) Impressões: 
desenhos ou pinturas que traduzem percepções do mundo exterior; 
2) Improvisações: expressões provenientes de súbitas intuições, de 
natureza interior e inconsciente; 3) Composições: semelhantes a 
concepção das improvisações, só que elaboradas lentamente, desde 
os primeiros esboços, por meio de várias reproduções e análises, até 
atingirem uma finalização ideal. Para Kandisnky, mesmo sob a diretriz 
da sua intuição de artista, a elaboração de uma composição envolvia 
também a inteligência e a intenção lúcida (BARROS, 2006). 
 Em sua teoria das cores, o artista divide todo o espectro colorido 
em dois grandes grupos: as cores frias e as cores quentes, ou a claridade 
e a obscuridade do matiz. A cor quente é aquela que tende para o 
amarelo, que possui uma influência material, essa cor teria o efeito de 
se aproximar do espectador, a um nível corporal, ou seja, o amarelo 
associa-se naturalmente ao branco, também ligado ao conceito de luz. 
Por outro lado, a cor fria tenderia para o azul, que possui características 
imateriais, cujo movimento se distancia do espectador, afastando-se do 
físico e indo em direção ao lado espiritual do homem. Há afinidades 
entre o azul e o preto, onde o azul se aprofunda com adição do preto, 
assim como seu efeito concêntrico também é aumentado, dando 
a sensação de profundidade e infinito (KANDINSKY, 2000; BARROS 
2006). 
 Todas as cores, conforme a teoria do pintor, se orientam pelo 
primeiro par de contrastes quente e frio. O segundo par de contrastes 
é formado pelo branco e preto. O terceiro, a oposição entre o verde 
e o vermelho. E o quarto par de contrastes seria formado pelo laranja 
e o violeta. Para Kandinsky (2000), o vermelho possui uma vibração 
intensa, denominado por movimento em si, que seria como um bor-
bulhar em si mesmo, uma potência que não se dissipa. Ao se combinar 
com o vermelho, o amarelo expande-se, indo em direção ao espectador 
(cor laranja). Ao se misturar ao azul, o vermelho se torna concêntrico, 
distanciando-se do homem, se transformando em violeta. O laranja e 
o violeta teriam equilíbrios precários, sendo a repetição dos movimen-
tos determinados pelo azul ou o amarelo, em adição ao potencial do 
vermelho. Já o verde, sendo a mistura do azul com o amarelo, seria o 
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ponto de equilíbrio entre as forças concêntricas e excêntricas, pois, no 
verde, os movimentos se anulam e, por isso, a cor seria representada 
pelo repouso ou o equilíbrio dos opostos.
 Barros (2006) afirma que no círculo cromático criado por Kan-
disnky os pares de opostos não são cores complementares, como no 
caso do azul e do amarelo, o que acaba por comprometer o encade-
amento lógico das misturas das cores. Nesse caso, o branco e o pre-
to ficam dispostos lateralmente no círculo. Compartilhando o ideal de 
síntese de Walter Gropius e de outros integrantes da Bauhaus, o artis-
ta também propõe uma associação entre cores e formas geométricas 
elementares. O amarelo, cor expansiva e excêntrica, corresponderia à 
forma de um triângulo, figura angular e pontiaguda que avança em 
todas as direções. O azul, por sua vez, que levaria à percepção de um 
movimento centrípeto e de profundidade, encontraria no círculo sua 
representação formal. O vermelho, que podia adquirir características 
quentes ou frias, corresponderia a uma figura intermediária entre o tri-
ângulo e o círculo, o quadrado. Essas associações receberam críticas por 
parte de pensadores dentro e fora da Bauhaus. No entanto, Kandinsky 
ressalta que não havia dogmatismo na utilização dos elementos pictó-
ricos, pois o artista tanto poderia seguir essa correspondência e chegar 
a um equilíbrio e harmonia, como ir pelo caminho do desacordo, se 
expressando de maneira complexa. Esses efeitos discordantes seriam 
formas de conter movimentos.
 Segundo Barros (2006), Kandinsky não se interessava pelas pro-
priedades físicas das cores, mas sim, por seu efeito psicológico. Nesse 
sentido, a preocupação do artista se aproxima de uma nova corrente de 
pensamento surgida em seu tempo, negando a objetividade absoluta 
pretendida pelo positivismo e retomando uma antiga dicotomia entre 
a exaltação do sujeito que conhece (racionalismo) e a determinação do 
objeto conhecido (empirismo). Tendo por base a psicologia da Gestalt, 
que seria uma aplicação da fenomenologia na psicologia, busca a pos-
sibilidade de uma nova proposta, na qual se explica que não há objeto 
em si independente de uma consciência que o perceba. Dessa maneira, 
o objeto é um fenômeno, algo que aparece para uma consciência, e a 
percepção do mundo está associada à existência de um significado. 
 A semelhança entre a teoria fenomenológica e a obra de 
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Kandinsky está na busca pela compreensão da relação sujeito e objeto, 
ou obra de arte e homem. Tanto Kandinsky quanto a Gestalt buscam 
uma teoria que seja universal, válida para todas as culturas humanas. 
No entanto, há diferenças, porque, enquanto Kandinsky busca na sua 
teoria da criação algo que sensibilize o homem na sua necessidade 
interior, a Gestalt investiga o processo inverso: como o homem percebe 
a mensagem visual. 
  No volume I de suas Cartas, Jung declara que a arte moderna 
se aproximou do campo de estudo da psicologia, e a arte abstrata seria 
um reflexo dos tempos modernos, incertos, imprevisíveis, em que um 
certo medo e angústia com relação ao futuro se refletem nas obras:

A razão disso parece-me ser esta: a arte, sem saber invadiu o 

âmbito psíquico e quer apresentar o sentido inconsciente picto-

ricamente. Só consigo entender as obras de arte moderna como 

ídolos do mundo subterrâneo. Mas estes só se tornam acessíveis 

à minha compreensão através do conhecimento da psicologia 

do inconsciente (JUNG, 2001, p. 130).

 Jaffé (1964) destaca que a pintura abstrata revela elementos que 
podem ser analisados pela psicologia e as obras de Klee e de Kandinsky 
apresentariam elementos que dizem respeito ao processo psíquico 
vivenciado pela humanidade a partir do século XX, e que se estende 
até os dias de hoje: uma espécie de dissociação. Elementos como o 
círculo, o quadrado e outras figuras geométricas, são marcantes nas 
obras dos dois artistas. O círculo, em especial, compreendido como 
símbolo do Si-mesmo e da própria psique, considerado por Platão a 
mais perfeita das formas, aparece deslocado nas obras, fora do ponto 
central. Outros elementos, como o quadrado, são associados com a 
matéria. A aparente confusão das obras abstratas, com seus elementos 
dispersos, reflete uma dissociação, a cisão entre corpo e alma, matéria 
e espírito, intelecto e sentimento. No entanto, parece haver um 
“[...] impulso psíquico constante para trazer à consciência os fatores 
básicos de vida que eles simbolizam” (p. 249). A perspectiva de uma 
reunificação parece já ser sentida, pois, ao serem trazidos à consciência, 
os elementos ou pares citados passam a ser integrados. O crescente 
interesse pelo estudo da ciência e também da metafísica, a aproximação 
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entre a religião e a arte moderna, como a construção de igrejas como a 
catedral de Brasília, podem ser sinais de uma possível integração desses 
conteúdos no futuro.
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A psicologia, em seus primórdios, esteve ligada à filosofia, o que 
lhe impossibilitava o estatuto de ciência. O estudo da alma humana, 
portanto, estava perpassado por especulações e dependente da 
concepção filosófica que se professava para buscar estabelecer leis sobre 
o funcionamento da alma humana (JUNG, 2012a). Uma tal concepção, 
predominantemente idealista, resultou em um movimento oposto, o 
do materialismo, no século XIX, e é nesse cenário que surge a psicologia 
experimental (JUNG, 2012a; 2012b; 2012c). Entretanto, a psicologia 
realizada nos laboratórios não satisfazia as necessidades do trabalho 
direto com os pacientes. Cada vez mais, era exigido desse campo uma 
abordagem prática, que interviesse diretamente nas perturbações 
psíquicas com que se deparavam psiquiatras e neurologistas. O estudo 
e aplicação do hipnotismo por Charcot, Liébault e Bernheim levou 
à medicina psicológica, de Pierre Janet, que “[...] chamou a atenção 
para a existência e importância de processos inconscientes na estrutura 
psicológica das perturbações nervosas e psíquicas” (JUNG, 2012c, 
p. 75). Freud, como discípulo de Charcot, ampliou os estudos a esse 
respeito, desenvolvendo o que Jung considera como sua grande 
contribuição: um método prático a ser aplicado na exploração dos 
conteúdos inconscientes.
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Jung dava grande importância ao estudo desses processos 
psíquicos, afirmando-se um empirista e não um filósofo. Embora 
reconheça seus méritos, um dos motivos de seu rompimento com 
Freud foi a insistência deste em transformar em dogma alguns pontos 
de sua teoria: “Seu deplorável dogmatismo foi o motivo principal que 
me levou a separar-me dele e seguir meu próprio caminho. Minha 
consciência científica não me permitia dar apoio a uma convicção que 
tornava dogma uma explicação apenas parcial das experiências” (JUNG, 
2012c,  p. 76).

Foi imbuído desse compromisso científico que Jung direcionou 
suas pesquisas sobre o psiquismo humano e encontrou vários elementos 
que possibilitaram embasar seus argumentos a respeito de como ele se 
estrutura, ampliando, assim, os pressupostos já existentes e trazendo 
novas contribuições, como o conceito de inconsciente coletivo. 
No estudo dos componentes da psique e seus processos, a teoria 
junguiana foi guarnecida com conteúdos provenientes das religiões, 
mitologia, contos populares, produção literária e cultural, bem como 
o material próprio dos casos com os quais Jung e seus colaboradores 
tiveram contato. Nesse sentido, devemos compreender o momento 
de concepção da psicologia analítica, quando Jung menciona que 
sua tarefa de constituição teórica se dá por uma via eminentemente 
empírica (JAFFÉ, 1989).

Justamente pela complexidade dos temas que Jung investigava, 
o conceito de empiria pede aqui um esclarecimento: em que sentido 
devemos entender essa “empiria”? Como enquadrar fenômenos 
psicológicos ou históricos a um método que está classicamente 
ligado à ciência moderna e seus ideais de objetividade, causalidade e 
neutralidade?

A dificuldade inerente ao objeto da psicologia coloca esse 
problema em outro âmbito. Os acontecimentos psíquicos são 
únicos, e cada personalidade singular que aparece ao psicólogo tem 
particularidades. Isso impede que dados psicológicos possam ser 
tratados estatisticamente, motivo pelo qual a psicologia profunda 
deve, necessariamente, se afastar dos modelos das ciências clássicas. A 
observação dos dados empíricos é, então, a única maneira de se tratar 
cada caso singular. A matéria da psicologia, ao contrário do que possa 
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parecer à primeira vista, não foge a uma dimensão ou abordagem 
empírica, mas é, ela própria, a que tem maior necessidade de tratamento 
de seus dados através do método empírico (PRIBRAM, 1994).

Na prática clínica, lidamos com um indivíduo singular e devemos 
compreendê-lo como uma totalidade, sobre a qual nenhum método 
ou técnica garante um conhecimento prévio (JUNG, 1987). Essa é a 
essência de um contato empírico: observa-se o fenômeno de forma 
direta para se tentar captar suas particularidades. Analogamente, foi 
esta a postura de Jung quando formulou suas teorias sobre o psiquismo 
humano, inicialmente fazendo observações e, somente após, redigindo 
os conceitos sobre o problema em questão (JAFFÉ, 1989).

Dessa forma, o estudo empírico era o ponto de partida para um 
aprofundamento no material que se apresentava, até, por fim, chegar a 
generalidades fundamentais que anulam a singularidade, na medida em 
que sistemas funcionais autônomos são reconhecidos como coletivos 
e universais (JAFFÉ, 1989). Todo o conteúdo com o qual Jung tinha 
contato era comparado por ele com referências de base histórica, tais 
como a alquimia, a religião, a filosofia e outras formas de produção 
humana, pois esses possuíam os fundamentos que expressam os 
mesmos princípios gerais de funcionamento psíquico (XAVIER, 2003). 
Vemos um exemplo desse modo de proceder na análise de todo o caso 
de Miss Miller. O material que chegou a Jung através de Flournoy foi 
ampliado e, das fantasias e particularidades de seu caso, chegou-se a 
correlações históricas e míticas que serviram de base para o encontro 
das formas típicas da atividade psicológica humana (JUNG, 1986). O 
mesmo acontece em Psicologia e Alquimia (JUNG, 1992), que retrata o 
caso de Wolfgang Pauli.

Sobre o problema icônico da empiria na psicologia podemos 
citar Piaget e seu método, o qual iluminou os diferentes estágios da 
inteligência infantil. Através de engenhosos experimentos, Piaget 
observou o comportamento das crianças em situações-problema e, 
apenas posteriormente, chegou às bases da psicologia genética, com 
seus conceitos de acomodação e assimilação. O que Piaget defendia não 
era o empirismo como postura filosófica em relação aos fundamentos 
do conhecimento, mas a necessidade irrefutável de dar um substrato 
empírico às afirmações, correndo-se o risco de proceder a uma simples 
filosofia especulativa caso isso não fosse feito (GARCIA & PIAGET, 2011).



191

A rejeição dessa empiria denotaria a posição de um conhecimento 
a priori, uma ideia preconcebida, que só pode ser formulada à maneira 
de dogmas, o que constitui flagrantes contradições na análise de um 
objeto que se apresenta. Garcia e Piaget (2011) fazem uma crítica ao 
filósofo das ciências Thomas Kuhn, com relação à validade de uma de 
suas observações: “[...] com o intuito de explicar como um estudante 
de ciência aprende os seus ‘exemplares’, ele tenta reconstituir como 
uma criança aprende ‘o que é um pato’, sem pensar em buscar 
empiricamente (ou seja, com crianças reais) se é realmente assim que as 
crianças aprendem” (p. 358, grifo do autor).

Com relação à importância de dar um substrato empírico a 
quaisquer afirmações que sejam futuramente definidas como teorias, 
podemos aproximar o que Piaget fez no campo da psicogênese com 
o modo pelo qual Jung foi empírico nos casos únicos do seu campo 
de estudo. A psicologia analítica trabalha com situações singulares e, a 
partir destas, chegamos a dados coletivos (FRANZ, 1997; 2003; JAFFÉ, 
1989).

Assim, pela empiria, Piaget “descobriu”, não concebeu, os 
estágios e mecanismos da inteligência, e Jung, antes de ter descoberto o 
inconsciente coletivo, o “redescobriu”, dando em linguagem moderna 
às definições do inconsciente coletivo que já foram vislumbradas por 
Shakespeare, Leibniz, Goethe, von Hartmann, Carus, entre outros 
(JAFFÉ, 1989). Somente o método empírico poderia, portanto, investigar 
as distintas “camadas” do psiquismo. Este, junto às referências de 
base histórica (que também são dados empíricos sobre a forma do 
pensamento humano), propiciou um conhecimento aprofundado 
sobre a psique, que nos levou ao conhecimento do arquétipo, como 
ordenador psíquico e como uma possibilidade biológica.

O desenvolvimento do conceito de arquétipo entrou em conso-
nância com muitos dados da etologia e biologia modernas. Essa conflu-
ência tornou possível que observássemos na prática dessas duas ciên-
cias, uma possibilidade de diálogo, para compreender empiricamente 
o arquétipo e suas implicações com campos e conhecimentos que não 
estiveram disponíveis a Jung em sua época.

Jung foi um dedicado estudioso da mitologia, sistemas religiosos, 
material antropológico e arte. Ao comparar os achados em seus estudos 
com os conteúdos trazidos pelos seus pacientes, começou a perceber 
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a existência de uma similaridade entre os símbolos que surgiam nos 
sonhos dos pacientes com aqueles que apareciam nos mitos e religiões. 
Observou que, muitas vezes, esses símbolos não apresentavam relação 
com as experiências de vida do paciente. Esses fatos levaram Jung 
a ampliar a concepção de insconsciente de Freud, que passou a ser 
analisado não mais como apenas o repositório de conteúdos reprimidos.

A ideia que Jung passou a postular é a de que no psiquismo 
humano existe uma parte na qual residem conteúdos reprimidos ou 
esquecidos, adquiridos pelo indivíduo ao longo da vida, chamado 
inconsciente pessoal. No entanto, em contraposição, há uma parte 
mais ampla da psique humana cujos conteúdos não foram adquiridos 
pelo indivíduo, que devem sua existência à hereditariedade. Essa parte 
do psiquismo humano foi denominada inconsciente coletivo que é 
formado pelos arquétipos e pelos instintos, sendo ambos fenômenos 
coletivos (JUNG, 2012b).

A presença dos arquétipos indica que existem determinadas 
formas na psique presentes em todo tempo e lugar, constituindo 
disposições funcionais herdadas que produzem imagens e pensamentos 
similares, revestidos por aspectos culturais ou individuais dos sujeitos 
que os produzem (JUNG, 2012b).

Sendo assim, não se pode admitir o pensamento de que a criança 
venha ao mundo como uma tábula rasa, pois, em seu psiquismo, já 
existem essas disposições para imaginar, sentir, agir. Como exemplo, 
Jung relata o contato que teve em 1906 com um paciente que dizia 
ver um tubo saindo do sol, o qual se assemelhava a um pênis e cujo 
movimento dava origem ao vento. No momento, Jung não conseguiu 
apreender o sentido dessa alucinação, porém, alguns anos mais tarde, 
encontrou imagem idêntica em um texto que falava sobre as visões 
de adeptos do mitraísmo, o que lhe forneceu um de seus primeiros 
documentos para embasar o conceito de inconsciente coletivo. No Brasil, 
um fato significativo foi um dos internos (sapateiro, grau elementar de 
instrução) do Centro Psiquiátrico Pedro II no Rio de Janeiro, produzir 
três quadros em que a imagem do tubo solar também era representada 
(SILVEIRA, 1981).

Ao se deparar com esses conteúdos, Jung passou a se questionar 
se sua origem poderia ser hereditária, pois não acreditava que tal 
repetição dos temas se tratasse de mera coincidência.
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Ao defrontar-me pela primeira vez com tais conteúdos, pergun-
tei-me se sua origem não era hereditária e acreditei que pudes-
sem ser explicados através da herança racial. A fim de esclarecer 
esse problema, fui para os Estados Unidos estudar os sonhos 
dos negros de raça não misturada e cheguei à conclusão de que 
tais imagens não tem nada a ver com o problema de sangue ou 
de herança racial. E também não são adquiridas pelo indivíduo. 
São próprias da humanidade em geral, sendo, pois de natureza 
coletiva (JUNG, 2012d, p. 52, grifo do autor).

Deve-se ressaltar, no entanto, que o arquétipo constitui uma 
matriz, um molde vazio que será preenchido pela imagem arquetípica, 
representante consciente dessa estrutura. As imagens em si não podem 
ser passadas hereditariamente, apenas a possibilidade de reproduzi-las 
com suas características funcionais e essenciais preservadas naquilo que 
se conhece como mitologema (SILVEIRA, 1981).

Jung reconhece que não é tarefa fácil tornar esses conteúdos vá-
lidos cientificamente. Entretanto, aponta que a fonte principal para in-
vestigá-los são os sonhos “[...] que tem a vantagem de serem produtos 
espontâneos da psique inconsciente, independentemente da vontade, 
sendo, por conseguinte, produtos da natureza, puros e não influencia-
dos por qualquer intenção consciente” (JUNG, 2012b, p. 57).  Outras 
formas de acesso são a imaginação ativa, fantasias, visões e delírios.

O arquétipo como posibilidade biológica

Segundo Jung (2012a), o instinto se caracteriza por ser um 
acontecimento psíquico repentino e, por sua natureza, se incluiria “[...] 
entre os processos especificamente inconscientes que só são acessíveis 
à consciência por seus resultados” (p. 73). Entretanto, levando-se em 
conta a totalidade dos processos psíquicos, essa forma de conceber o 
instinto torna-se precária. Para Jung, só se pode chamar de instinto “[...] 
os processos inconscientes e herdados que se repetem uniformemente 
e com regularidade por toda parte” (p. 74). São também qualidades 
dos instintos, a uniformidade, a regularidade e a inconsciência das suas 
motivações. É impossível separar as ideias de instinto e de inconsciente, 
pois são os processos instintivos que permitem discutir o conceito de 
inconsciente, sendo este definido como “[...] a totalidade de todos os 
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fenômenos psíquicos em que falta a qualidade da consciência” (p. 76). 
Nesse sentido, o ato instintivo não pode ser considerado como repetição 
exercida pela vontade. Jung argumenta que, no mundo animal, são 
observados exemplos que corroboram com essa concepção. Um deles 
é o caso da Pronuba yuccasella, ou Mariposa da Iúca, que executa seu 
ritual de reprodução somente uma vez na vida:

Nada nos impede de supor que certos arquétipos já estejam 

presentes nos animais, pertençam ao sistema da própria vida e 

por conseguinte, sejam pura expressão da vida, cujo modo de 

ser dispensa qualquer outra explicação. Ao que parece, os ar-

quétipos não são apenas impregnações de experiências típicas, 

incessantemente repetidas, mas também se comportam empi-

ricamente como forças ou tendências à repetição das mesmas 

experiências (p. 76, grifo do autor).

A analogia em jogo é a mesma possibilitada pelo fenômeno 
de cunhagem, descoberto por Konrad Lorenz, em que um período 
crítico de aprendizagem levaria ao reconhecimento de um fenômeno 
apresentado e a consequente reação estereotipada a esse fenômeno. Ao 
observar aves, por exemplo, Lorenz notou que o primeiro ser que vissem, 
assim que saíam de seus ovos, era adequado às funções tipicamente 
associadas à mãe, à qual, subsequentemente, seguiam, pediam comida, 
imitavam e com quem, em última instância, aprendiam. A cunhagem 
não se limita ao campo etológico e pode ser compreendida em aspectos 
mais amplos. As características do arquétipo funcionam de forma 
similar – possuindo diretrizes básicas que se associam a características 
da vida consciente, apresentadas pela cultura e aspectos sociais em que 
o sujeito se encontra (FRANZ, 1992).

A definição do conceito de arquétipo sofreu alterações ao longo de 
toda a obra de Jung, em parte devido ao amadurecimento da psicologia 
analítica, em parte pelas críticas feitas por teóricos de outras áreas, como 
o próprio Konrad Lorenz (FRANZ, 1992). Para Lorenz, a ideia inicial de 
que o arquétipo produziria uma imagem primordial passada adiante 
em um nível filogenético seria errônea, dado o caráter ambiental das 
imagens e sua formação posterior à aquisição dos sentidos. Dessa forma, 
uma imagem não poderia ser passada adiante como herança genética, 
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visto que um gene seria incapaz de armazenar uma informação tão 
específica e dependente dos sentidos e da apreensão do meio. Jung 
postula essa mesma ideia, ao afirmar que “[...] isso não quer dizer, em 
absoluto que as imaginações sejam hereditárias; hereditária é apenas a 
capacidade de ter tais imagens, o que é bem diferente (JUNG, 2012e, p. 
76-77, grifo do autor).

A ideia de arquétipo vai sendo reformulada a se assemelhar a um 
conjunto vazio, uma estrutura sem conteúdo, cujos contornos abrem, 
no entanto, possibilidades específicas. Podemos dizer, então, que o 
arquétipo tem sua manifestação externa – expressa em sonhos, delírios, 
na arte e na religião, entre outros meios – largamente influenciada 
pela vida consciente coletiva, tais como a cultura e a espiritualidade, 
institucionalizadas ou não. Trata-se de uma estrutura polissêmica, cujo 
contexto vai determinar suas possibilidades semânticas sem que, no 
entanto, se perca o motivo central contido. Um dos exemplos capazes 
de ilustrar essas características é o das pirâmides egípcias, incas e astecas. 
Três civilizações que jamais entraram em contato produziram, ao longo 
de sua história, pirâmides de características arquitetônicas similares, 
com propósitos religiosos e funerários (CARRASCO, 1982; McEWAN, 
2008; WILKINSON, 2003). Pode-se argumentar que os Incas e Astecas 
possuem alguma ancestralidade comum e que essa cultura ancestral 
foi preservada após uma diáspora e, eventualmente, materializada na 
relevância cultural das pirâmides. O mesmo não pode ser dito, porém, 
em relação aos egípcios. Essa civilização do norte da África jamais teve 
contato com as civilizações ameríndias pré-colombianas, inviabilizando 
teorias de ancestralidade comum (WILKINSON, 2003).

As possibilidades levantadas pela teoria dos arquétipos reacende 
o antigo debate filosófico de existência versus essência, retomando a 
ideia de Immanuel Kant, em sua Crítica da Razão Pura, acerca de estru-
turas a priori. Essa discussão, no entanto, assume uma nova dimensão, 
no sentido de que não há primazia de um aspecto sobre outro, mas sim 
uma coexistência de princípios que podem ser representados no de-
senvolvimento da genética. A partir de Mendel, foram-se construindo 
certas noções que há pouco tempo haviam culminado numa ideia co-
nhecida contemporaneamente como “inatismo”, associação causal de 
condições genéticas a determinados comportamentos, por exemplo. 
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Em oposição a essa noção, surge uma corrente que fala das interações 
entre genes e meio, especialmente da maneira como nossas experiên-
cias afetam nosso código genético (RIDDLEY, 2004).

Podemos, assim, traçar uma analogia entre o funcionamento dos 
arquétipos e a estrutura básica do código genético (os genes). Trata-
se de um conjunto de diretrizes básicas, sem forma em si mesmas, 
que assumem funcionalidade ou forma apenas no contato com um 
meio (REEVES et al., 1994). Não é possível, por exemplo, que as bases 
filogenéticas de um indivíduo sejam capazes de prever as condições 
do meio, numa inversão teleológica do pensamento darwinista. Do 
contrário, as adaptações genéticas são favorecidas pelo meio, de forma 
que são preservadas pelas condições encontradas neste, sem que haja 
uma finalidade definida na adaptação, seja ela uma finalidade ambiental 
ou “consciência adaptativa” de um indivíduo de determinada espécie, 
como se pode atribuir à lógica lamarckista (MARCO, 1987).

A aproximação entre o conceito de arquétipo e o de gene pode 
ser observada ao constatarmos as formas de funcionamento de ambos, 
descritos pela psicologia analítica e a biologia, respectivamente. Ambas 
as estruturas são inacessíveis a uma análise imediata e os mecanismos 
de atuação são compreendidos quando nos utilizamos da noção de 
teleologia, um sentido de “finalidade” que demonstra o porquê de 
tal estrutura. Explicações finalistas já são recursos válidos no estudo 
de funcionalidade de órgãos. Por exemplo, o estudo histológico (dos 
tecidos) do rim não pode deduzir a sua finalidade dentro do organismo, 
sendo preciso observá-lo em funcionamento e a sua necessidade no 
sistema para compreendermos sua atuação (JUNG, 2012b). Se na 
análise de um sistema orgânico já é necessário lançar mão de recursos 
de pesquisa tão refinados, o que se poderia dizer de estudos que 
visam compreender estruturas ainda mais distantes de uma apreensão 
imediata e cujo entendimento vai além da simples constatação, mas 
que exige também a interpretação dos pesquisadores?

Como já foi observado por Jung, no âmbito das constatações 
científicas, pode haver certeza com relação a fatos, enquanto no nível 
das interpretações é impossível haver plena concordância (JAFFÉ, 1989). 
A questão no estudo de conceitos como arquétipo e gene recai justo no 
problema da interpretação. Tanto o arquétipo (psíquico) quanto o gene 
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(material) são temas de estudo que demandam ao homem sua mais 
refinada capacidade de interpretar a realidade, chegando aos limites 
do que pode ser constatado objetivamente. Arquétipo e gene exigem a 
interpretação humana e nos levam a noções similares de funcionamento 
básico (teleologia, observação indireta, complexidade, entre outros), 
colocando-nos frente à situação privilegiada em que uma ponte possa 
ser reaberta em direção à pesquisa da relação entre mente e corpo. 
Assim, a separação necessária entre as disciplinas científicas, pela sua 
especialização e compartimentalização de saberes, ao tocar as fronteiras 
nas quais seus próprios paradigmas as colocam (KUHN, 2007), torna 
possível o diálogo interdisciplinar, revelando a possibilidade de um 
sistema explicativo que diga tanto sobre o corpo e suas disposições 
instintivas biológicas, quanto sobre o psiquismo e suas predisposições 
arquetípicas, sem que um precise excluir o outro, sendo antes, dados 
complementares sobre a vida e seus processos.
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Somente aquilo que realmente somos pode nos curar.

C. G. Jung

O Projeto de Extensão e o Cineclube Homoerótico

O projeto de extensão A Discussão da Identidade Masculina e 

Feminina Homoeróticas nos Séculos XX e XXI na Interseção entre o Cinema, 

o Teatro e a Sociedade, realizado entre abril de 2013 e março de 2014, 

por meio do Edital de Bolsas de Extensão da Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ), pretendeu dinamizar, a partir da criação de um 

cineclube de temática homoerótica, a discussão acerca das inúmeras 

questões que envolvem as minorias sexuais e de gênero2 na cultura 

1 Professor do Curso de Teatro da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ); 
Doutorando do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Mestre em Artes Cênicas pela 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP) (2005); 
Especialista (Lato Sensu) em Educação Estética pela Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO) (2000); Bacharel em Direção Teatral (2001); e Licenciado 
em Artes Cênicas (1997) (UNIRIO).

2 Na primeira versão do projeto optou-se por trabalhar mais a partir da 
homossexualidade feminina e masculina com módulos subsequentes, em outras 
etapas do cineclube, que tratariam mais amiúde das questões da travestilidade, 
bissexualidade, transsexualidade e pessoas transgênero. Entretanto, ao longo do 
percurso do cineclube, percebeu-se que a temática LGBT, a partir das questões 
queer, tangenciavam normalmente os debates e filmes (Um Dia Desses, Stonewall 
e Dzi Croquetes), acabando por se constituir, dessa forma, como parte integrante 
das discussões e ampliando as perspectivas iniciais. Além disso, percebeu-se que as 

O Silêncio de Muitas Falas: a 
dinâmica de participação em 
um cineclube de temática ho-
moerótica como caminho de 
individuação na perspectiva 
junguiana
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humana em geral, bem como fomentar o enfrentamento de aspectos 
sociais e políticos conservadores presentes na tradicional cultura 
religiosa mineira e no Brasil dos dias que seguem. 

A cidade histórica de São João del Rei, local onde se situa a 
Universidade Federal de mesmo nome, foi o cenário para a realização 
do projeto em questão, a fim de mobilização e questionamento do 
status quo vigente. O viés principal dos debates foi induzido, em sua 
maior parte, por obras cinematográficas de cunho homoerótico e por 
uma apresentação teatral de tema correlacionado3, que suscitaram 
momentos de significativas discussões no percurso de todo o projeto.

As exibições dos filmes aconteciam semanalmente no secular 
casarão e patrimônio histórico nacional conhecido como Solar da 
Baronesa, espaço que sedia a Sala Multimídia do Centro Cultural da UFSJ, 
em frente à Igreja do Carmo, um dos símbolos centrais da religiosidade 
católica e expressão do barroco mineiro em São João del Rei. As sessões 
de cinema, em sua maior parte aos sábados, contavam com um público 
quase fixo e outro eventual, o que propiciou o despertar contínuo e 
sempre renovado de pontos de vista diversos acerca das obras exibidas, 
suscitados pelos participantes4 em interação presentes a cada debate. 
Essa mutabilidade de participação no projeto gerou sempre novas 

questões relacionadas ao feminismo e ao racismo, embora perpassando o projeto 
como temas transversais, foram incorporadas às discussões por estarem presentes 
nos filmes (Longe do Paraíso e Paris is Burning) e por fazerem parte das demandas 
dos(as) próprios(as) participantes do projeto e debatedores(as) convidados(as).

3 Como parte das intenções do projeto, as discussões acerca da homossexualidade 
também seriam representadas pelo teatro. Dessa forma, o projeto de extensão e o 
Curso de Teatro da UFSJ apoiaram a apresentação do espetáculo Ato de Comunhão 
na Sala Preta do referido curso. Com direção e atuação de Gilberto Gawronski e co-
direção de Warley Goulart, o espetáculo, renomado no Rio de Janeiro e em outras 
cidades do Brasil, ficcionaliza a história real de um encontro entre dois homens, 
a partir da internet, que acabou por gerar a canibalização de um deles com o 
seu consentimento. A coordenação do projeto de extensão organizou e mediou 
uma mesa-redonda após a apresentação do trabalho e que contou com a presença 
dos artistas, do professor do Curso de Psicologia Walter Melo e do Pró-Reitor de 
Extensão e professor do Curso de Comunicação Social/Jornalismo Paulo Henrique 
Caetano.

4 Ao falarmos sobre “os participantes” do projeto, entre homens e mulheres ho-
mossexuais, cis e indivíduos LGBT, estaremos em geral nos referindo a estes indiví-
duos utilizando a forma padrão masculina, embora reconheçamos que esta forma 
não é a mais adequada pelo seu caráter hegemônico e de reforço da supremacia do 
masculino na língua escrita e na cultura.   
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reflexões e, ao mesmo tempo, depoimentos individuais nascidos a partir 
da vivência pessoal de cada um em função da mobilização gerada pela 
fruição da obra e das trocas efetuadas durante os debates realizados.

No que concerne ao impacto da experiência com o cinema no 
sujeito espectador da obra fílmica, Monteiro (2013, p. 10) vai dizer 
que “[...] o cinema tem sido um espaço privilegiado para a maior 
compreensão de si mesmo”. Segundo a analista junguiana, Jung 
aponta que a projeção é o primeiro passo do autoconhecimento; 
assim, ao vermos com clareza o que se passa fora, com os outros, 
nossa percepção e compreensão do fato acontecido fora favorece que 
a nossa visão volte-se para dentro. Dessa forma, a fruição da obra pelo 
espectador do projeto e o debate posterior à exibição do filme levariam 
o participante à vivência de uma dinâmica projetiva múltipla a partir da 
qual ele acabaria voltando-se para dentro de si a fim de refletir sobre sua 
própria experiência pessoal.  

Organizado através de módulos temáticos vinculados à questão 
central de discussão do projeto, o cineclube propôs, em sua primeira 
edição, uma olhar historicista (vinculado às diferentes épocas em 
que os filmes foram produzidos ou dos períodos históricos aos quais 
se referiam) relacionado às transformações da visão cultural, artística, 
política e social da homossexualidade masculina e feminina na cultura 
ocidental no século XX e, ao mesmo tempo, em função do retrospecto 
proposto, conduzir os participantes a uma reflexão sobre a experiência 
homossexual nos dias atuais, em meio aos avanços e retrocessos em 
curso nos contextos da política e sociedade brasileiras e mundiais.

Os módulos temáticos e a perspectiva do projeto

Os módulos temáticos definidos para o primeiro ano do 
projeto foram: Aceitação, Repressão Social, Revolução dos Costumes, 
Militância, Documentário, Religião e Teatralidade. Em cada um deles, 
um formato diferente de exposição do tema do módulo foi pensado 
em função das características específicas dos filmes escolhidos, a priori, 
e das perspectivas de discussão intencionadas em cada momento 
do trabalho. O tema Aceitação, escolhido para abrir o cineclube, foi 
proposto por entendermos que as questões relativas à autoaceitação e 
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aceitação social são aspectos de fundamental importância para a saúde 
física, mental e emocional do sujeito homossexual. Por este motivo, o 
tema Aceitação foi entendido como norteador maior das intenções do 
projeto e perpassa, intrinsecamente, por todas as temáticas trabalhadas 
ao longo de cada um dos módulos. 

Compreendemos que o trabalho sobre a questão da aceitação, 
nos âmbitos pessoal e social das orientações sexuais diversas da norma 
vigente, se coloca como fator essencial em projetos que tenham como 
propósito discutir a homossexualidade. Inserido em uma sociedade 
e cultura de exclusão, ambas constituídas por valores religiosos e 
patriarcais heterossexistas, o indivíduo homossexual, quer seja homem 
ou mulher, tem grande dificuldade de se reconhecer e de se identificar, 
de forma mais objetiva, à dinâmica dos padrões hegemônicos. Em 
geral, tendenciosas e estereotipadas, as representações homossexuais 
sociais e/ou midiáticas quase nunca são positivas e normalmente estão 
vinculadas a um caráter de superficialidade e preconceito, através do 
qual, no caso dos homens, por exemplo, “ser alegre” coloca-se como 
a adjetivação que melhor exprimiria o comportamento “natural” dos 
gays e “ser masculina” das lésbicas. Como em geral, o sentimento e 
o comportamento vivenciados por estes e estas, respectivamente, 
é bastante diverso dos estereótipos da experiência homossexual 
em sociedade, em função da forte discriminação existentes e da 
impossibilidade de padronização dos comportamentos humanos, os 
gays e lésbicas (bem como os sujeitos LGBT como um todo) pouco 
encontram espaço e apoio na família e na cultura para elaborarem 
subjetivamente as questões sexuais, afetivas e psicológicas que surgem 
no decorrer de suas vidas. Isto, por sua vez, acarreta a estes indivíduos 
uma sensação de isolamento e autoexclusão que vem a gerar um 
consequente comprometimento da qualidade de vida desta parcela da 
sociedade. 

O analista junguiano Robert H. Hopcke, ao falar mais 
especificamente das distorções do lugar da homossexualidade masculina 
na cultura em que vivemos, diz: 

A predominância de papéis heterossexuais como pressuposto 

psicossocial inconsciente na cultura ocidental cria para os ho-
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mens gays uma situação em que a persona heterossexual que 

lhe é imposta vincula e restringe. Para o gay que não assumiu 

a sua homossexualidade, essa máscara de expectativa coletiva 

muitas vezes distorce os verdadeiros movimentos de Eros que 

ele experimenta dentro de si e serve para ocultar sua verdadeira 

individualidade até de si mesmo (HOPCKE, 1993, p. 160).

Hopcke continua dizendo que a persona, que Jung descreveu 
como as “máscaras” (ou expectativas) sociais que vamos constituindo e 
incorporando ao longo de nossas vidas, deve ser mais bem compreendida 
e trabalhada pelos homossexuais masculinos à luz de uma diferenciação 
diante dos modelos heteronormativos. Esse trabalho, segundo o 
analista, possibilitaria uma maior integração de aspectos psíquicos 
conscientes e inconscientes dissonantes e, consequentemente, possibili-
taria a criação de uma persona mais em consonância com a experiência 
homossexual em sociedade. Esse caminho, segundo Hopcke (1993), 
é muito importante a fim de viabilizar aos gays o desenvolvimento de 
um real e saudável equilíbrio psicológico e emocional no decurso do 
desenvolvimento de sua personalidade: 

Para os homens gays, deixar de se livrar da persona imposta pela 

sociedade, deixar de assumir e afirmar sua homossexualidade, 

interna e externamente, é reter a armadura coletiva das conven-

ções sociais, e isso muitas vezes com efeitos prejudiciais. A cria-

ção de uma persona adequada que represente e contenha a vida 

interior da pessoa sem ocultá-la, que tenha uma função prote-

tora ao mesmo tempo que seja flexível e resistente, é uma das 

tarefas psicológicas mais importantes que se apresentam para 

os gays numa sociedade homófoba. Além disso, é uma tarefa 

intimamente ligada a questões do significado de ser homem e 

de estar ligado ao feminino em nossa sociedade (p.161).

Sabemos que os parâmetros normativos acerca do significado de 
ser homem e mulher em nossa cultura já estão dados – e devem ser 
seguidos – e  que estes foram definidos alhures por códigos patriarcais, 
religiosos e científicos que não mais se sustentam, mas que insistimos em 
manter. Dessa forma, apesar da necessidade de mudanças percebidas 
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aqui e ali nos diferentes âmbitos da sociedade ocidental atual, parece 
que ainda queremos continuar a nutrir a perspectiva esquizofrenizante, 
oriunda da visão dicotômica e dualista de ver a vida, que vem sendo 
sustentada por séculos, através dos binômios macho/fêmea, masculino/
feminino, forte/fraco, ativo/passivo, dentre outros, que continuam a ser 
legitimados mesmo em meio a reações diversas nos dias que seguem. 
Agindo como referenciais para identificar o ser masculino e o ser 
feminino “normais”, esta compreensão restritiva da natureza humana 
nos tem levado a um adoecimento psíquico brutal, impedindo-nos de 
exercer o livre e espontâneo fluxo de nossa diversidade e complexidade, 
para além dos limites convencionados e pré-determinados acerca do 
que seja certo e errado. Sendo assim, a tentativa de expressão – menos 
rígida – da orientação sexual e do comportamento de gênero não 
ligados única e exclusivamente ao sexo biológico coloca-se, enquanto 
este pensamento hegemônico perdurar, vetada em nossa sociedade e 
cultura e, consequentemente, alijada ao inconsciente pessoal, cultural e 
coletivo de forma sombria e prejudicial.

No caso da experiência lésbica em sociedade, há contornos 
bastante diferenciados, embora relacionados, dos vinculados à 
homossexualidade masculina. E estes contornos distintos se configuram, 
por sua vez, aos papéis que os homens ocupam (ou devem ocupar) em 
uma cultura machista e heterossexista e os papéis que há muito foram 
destinados às mulheres nesta mesma cultura. Se muitos homens gays, 
de alguma forma, sofrem e são excluídos socialmente por negarem ou 
não quererem corresponder às exigências de uma persona viril, fálica e 
dominadora – que lhes gera inclusive um conflito psicossocial em função 
da busca pelo significado de ser homem e estar ligado ao feminino, 
como apontou Hopcke (1993) –, por outro lado, as lésbicas sofrem 
por não quererem mais corresponder aos papéis compulsoriamente 
legados às mulheres, como os de submissão, dependência econômica 
e emocional, passividade e feminilidade frente ao homem, e, além 
disso, prescindirem deste para exercerem o seu prazer sexual. Assim, a 
recusa da experiência lésbica a uma persona que a vincule ao homem a 
levou também à exclusão social. É por este motivo que a psicoterapeuta 
Marina Castañeda (2007, p. 210) diz: “[...] atualmente, o movimento 
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lésbico não poderia estar separado do movimento das mulheres, nem 
da liberação gay, nem da revolução sexual dos anos de 1970. É ali que se 
encontram as bases ideológicas da identidade lésbica contemporânea”. 

As especificidades de cada módulo temático na pers-
pectiva do projeto

A partir das noções sucintamente apresentadas sobre a dinâmica 
da vida interior e exterior mais amiúde dos gays masculinos, extensiva 
também, de certa forma, às lésbicas no contexto da sociedade em que 
vivemos, e a título de maiores esclarecimentos dos objetivos de cada 
módulo temático e sua vinculação às questões acima colocadas, segue 
uma descrição de cada um destes módulos e seus objetivos principais 
dentro da temática maior do projeto5. 

No primeiro módulo, Aceitação, as dificuldades de autoaceitação 
e expressão da atração e sentimento afetivo/sexual por alguém do 
mesmo sexo, convencionadas no âmbito da cultura homossexual pelo 
termo estar “no armário”, pretendeu ser trabalhada. A reflexão sobre o 
significado psicológico desta imagem, metáfora da negação pessoal e 
do reconhecimento social destes desejos “guardados no armário”, ou 
seja, reprimidos, foi o objetivo da escolha dos filmes a serem exibidos 
e dos debates deste primeiro módulo, norteador, como já foi dito, do 
propósito de discussão do cineclube como um todo. 

Longas-metragens produzidos nos EUA e Canadá entre os anos 
70, 80, 90 do século XX e anos 2000 conduziram os debates sobre 
a aceitação pessoal e social da orientação homossexual masculina e 
feminina nessas diferentes décadas e sociedades. O olhar dos cineastas 
e roteiristas sobre o tema em questão, a partir das diferentes formas 
de narrativas fílmicas ensejadas, propiciou aos participantes do projeto 
uma ampliação da perspectiva atual sobre o tema, que foi iluminada 
pela visão retrospectiva em curso. 

O segundo módulo do projeto, Repressão Social, foi pensado 
a partir da ideia de que em uma sociedade patriarcal, machista e 
sexista, quer seja no Ocidente ou Oriente, a livre expressão individual 

5 Ao final de cada módulo temático, vários especialistas de diferentes áreas foram 
convidados a fim de contribuírem para as discussões do tema central do módulo e 
a relação deste com os filmes exibidos.
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dos desejos, sentimentos e comportamentos diversos do status quo 
é quase sempre duramente reprimida. Dessa forma, a repressão às 
homossexualidades masculina e feminina foi observada e discutida pelo 
viés das transformações sociais que se iniciaram no final dos anos 50 e 
início dos 60 do século XX e se desdobraram até os anos 70 do mesmo 
século. Filmes produzidos nessas duas décadas – 60 e 70 – e outros 
atuais sobre os contextos socioculturais dessas mesmas décadas foram 
exibidos, a fim de avaliarmos até que ponto a sociedade avançou e em 
que medida ainda está próxima dos padrões sociais anteriores.

A intenção deste segundo módulo, foi de que os participantes 
entrassem em contato, mais efetivamente, com a dura realidade 
opressora de décadas anteriores e pudessem cotejar com a atual, no 
intuito de uma maior consciência dos possíveis avanços alcançados 
hoje e de que novos posicionamentos poderiam se dar. As questões da 
opressão à mulher e ao negro, em uma sociedade patriarcal e de valores 
hegemônicos arianos e eurocêntricos, também foram abordadas neste 
módulo. 

O terceiro módulo do projeto, Revolução dos Costumes, 
exibiu filmes demonstrando que, ao longo das diferentes gerações 
e principalmente a partir da segunda metade do século XX e mais 
precisamente nos anos 60 e 70, a sexualidade, os costumes sociais e os 
padrões culturais foram discutidos por pessoas e grupos que propuseram 
transformações radicais nas formas estabelecidas de relacionamento em 
geral. Artistas, que em sua obra e figura pública fomentaram mudanças 
importantes para a geração de seu tempo e as vindouras, foram o foco 
deste módulo.

Assim, novos espaços de maior escuta e reflexão sobre os padrões 
de relacionamento vigentes e um maior respeito às diferenças foram 
abertos, o que conduziu a sociedade ocidental a um novo patamar de 
discussão sobre o tema dos direitos humanos. Neste módulo, o lugar da 
revolução sexual heterossexual e homossexual nos anos 1960 e 1970, o 
papel da arte e do artista no processo de transformação dos costumes 
no Brasil e fora dele, e o advento da AIDS nos anos de 1980, eclipsando 
os avanços conquistados no âmbito da liberação sexual, foram os 
principais temas discutidos.
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O quarto módulo do projeto, Militância, foi iniciado com um re-
trospecto da visão acerca da homossexualidade desde o início do século 
XX, nos EUA, e o desenvolvimento contínuo dos movimentos sociopo-
líticos e culturais que culminaram com o marco de Stonewall, em 27 
de junho de 1969, momento este que ficou conhecido como o “Dia 
do Orgulho Gay”. A partir de um enfrentamento histórico, que se deu 
através de uma luta corpo a corpo entre os indivíduos LGBT e a polí-
cia, a sociedade ocidental passou, pouco a pouco, a encarar com mais 
respeito a militância LGBT. Ativistas com suas bandeiras do arco-íris da 
diversidade e indivíduos como Harvey Milk fizeram parte destas lutas e 
conquistas, mesmo que com o triste custo de vidas humanas, como a 
do próprio Harvey, por exemplo. Essas transformações e vitórias, mes-
cladas de coragem, força, dor e alegria, foram refletidas através do cine-
ma no módulo em questão e tiveram, como propósito deste momento 
do projeto, mostrar para a atual geração o papel do engajamento polí-
tico e social na conquista de contínuas mudanças e o fortalecimento da 
autoestima da comunidade LGBT em meio a uma sociedade de exclu-
são do que difere da norma. 

O quinto e sexto módulos temáticos do cineclube, Documentário 
e Religião, foram integrados e propuseram olhares realísticos e 
documentais sobre o papel prejudicial da Religião, no que concerne às 
questões homossexuais que envolvem a família na sociedade ocidental, 
bem como revelaram a expressão de movimentos minoritários 
que, construindo formas originais de manifestação, lutaram para 
coexistir frente a uma sociedade discriminatória e de valores brancos, 
heteronormativos e de consumo. O cinema documentário, veículo 
destes dois módulos, vem nos dando a possibilidade cada vez maior 
de estabelecermos uma ponte entre a ficção e a realidade, propondo-
nos, a partir da pesquisa in loco de seus diretores, a criação de novos 
olhares que nos conduzam a reflexões maduras e conscientes sobre 
o mundo à nossa volta, ontem e hoje. Particularmente na cultura 
sãojoanense, na qual o projeto foi realizado, o objetivo deste módulo 
se apresentou particularmente crítico ao poder local da Igreja, bem 
como das interpretações anacrônicas da Bíblia no contexto das relações 
e tensões instauradas entre a tradição, a religião e o conceito de família 
na modernidade, aspectos presentes e bastante representativos na 
formação da cultura mineira e brasileira.
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No sétimo e último módulo do primeiro ano do projeto, 
Teatralidade, as interseções entre a linguagem cinematográfica, a 
teatralidade e o homoerotismo formaram uma tríade de discussão 
importante. Qual a relação entre o teatro e o cinema nas produções 
de caráter homossexual? Cineastas como Rainer Werner Fassbinder 
e escritores e dramaturgos como Jean Genet e Martin Sherman, por 
exemplo, iluminaram a reflexão sobre os temas acima a partir da 
transposição de obras do teatro para o cinema, bem como sobre a 
teatralidade presente nas próprias obras cinematográficas. A crueza 
da luta pela afirmação da afetividade e identidade homossexual no 
confronto com o nazismo em Bent ou a negação das mesmas em função 
da inadequação aos padrões sociais em Querelle, lançaram um desafio 
aos participantes do projeto no que concerne às suas próprias escolhas 
de vida dali em diante. O cineclube terminou com filmes duros e 
contundentes, que revelaram aspectos terríveis e sombrios da natureza 
humana em sociedade, como forma de alerta e conscientização para as 
novas gerações. 

Filmes exibidos em cada módulo

O primeiro módulo, Aceitação, pretendeu revisitar obras 
cinematográficas realizadas a partir dos anos 70 do século XX, como já 
foi dito, a fim de observarmos a transformação dos diferentes olhares 
acerca do tema aceitação, nos âmbitos pessoal e social, em determinado 
momento histórico e lugar. Passamos por questionamentos relacionados 
aos diferentes comportamentos afetivos, sexuais e sociais de um 
grupo de amigos gays norte-americanos nos anos 70, pelos conflitos 
de autoaceitação de um médico em crise com o seu casamento 
heterossexual e de uma professora universitária recém separada, ambos 
também dos EUA e nos anos 80, e pelas descobertas da sexualidade e 
os caminhos da autoaceitação vividos por dois adolescentes, um inglês 
e um canadense, entre os anos 70 e 90 do século XX; assim, o módulo 
Aceitação foi constituído pelos seguintes filmes na ordem em que 
foram descritos e exibidos: Os Rapazes da Banda (1970), com direção 
de William Fridkin; Fazendo Amor (1982), com direção de Arthur Hiller; 
Desert Hearts (1985), com direção de Donna Deitch; Saindo do Armário 
(1998), com direção de Simon Shore; e “C.R.A.Z.Y. – Loucos de Amor” 
(2005), com direção de Jean-Marc Vallée.
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No segundo módulo, Repressão Social, foram exibidos quatro 
longas-metragens: dois produzidos no início dos anos 60 e meados dos 
70 do século XX, um nos EUA e outro na Alemanha, respectivamente, 
e dois longas que, embora produzidos nos anos 2000, abordam a 
sociedade de fins dos anos 50 e 70. O primeiro sobre o preconceito 
e discriminação a um suposto comportamento lésbico nos anos 50, o 
segundo sobre a criminalização do relacionamento entre um homem 
mais velho e um rapaz jovem nos anos 70, o terceiro sobre o conflito 
social de um casal quando a mulher descobre a homossexualidade do 
marido nos anos 50 e o quarto sobre o conflito de um casal LGBT diante 
da tentativa de adoção de um rapaz com Síndrome de Down nos anos 
70. Olhares in loco e retrospectivos de produções acerca dos diferentes 
contextos socioculturais em questão possibilitaram a composição deste 
módulo. Os filmes exibidos foram: Infâmia (1961), com direção de 
William Wyler; Longe do Paraíso (2002), com direção de Todd Haynes; 
A Consequência (1977), com direção de Wolfgang Petersen; e Um Dia 
Desses (2012), com direção de Travis Fine.

No terceiro módulo, Revolução dos Costumes, o olhar ficcional 
e documental voltou-se sobre alguns aspectos da revolução sexual e 
de costumes em diferentes contextos contraculturais e político-sociais 
entre os anos de 1960 e 70 foram o mote. Os filmes exibidos foram: 
Hair (1979), com direção de Milos Forman; Velvet Goldmine (1998), 
com direção de Todd Haynes; Gay Sex in The 70’s (2005), com direção 
de Joseph F. Lovett; e Dzi Croquetes (2009), com direção de Tatiana Issa 
e Raphael Alvarez.

O quarto módulo, Militância, apresentou três longas-metragens, 
um documentário e dois ficcionais, os últimos baseados em fatos reais. 
O documentário apresentou o contexto das transformações sociais e 
políticas da homossexualidade ao longo de todo o século XX nos EUA, 
com o título Before Stonewall (1984), o longa teve a direção de Greta 
Schiller. O segundo filme exibido é uma reconstituição dos momentos 
que antecederam ao marco do “Dia do Orgulho Gay”, em 1969, quando 
se deu o enfrentamento entre LGBTs e policiais durante a invasão do bar 
gay Stonewall in, nos EUA, pela polícia. O filme, denominado Stonewall 
(1995), conta com a direção de Nigel Fich. Já o terceiro filme exibido, 
baseado também em fatos reais, fala da difícil transformação da visão 
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de mundo de uma mulher americana nos anos 80 do século XX que, 
ao perder o filho gay por suicídio, modifica o seu olhar, anteriormente 
religioso e por isso intolerante às questões homossexuais, abraçando 
a militância LGBT como forma de amenizar a dor e culpa pela perda 
do filho e favorecer a diminuição do preconceito e discriminação com 
o seu exemplo pessoal. Com o título Orações para Bobby (2009), o 
longa norte-americano tem a direção de Russell Mulcahy e se coloca na 
transição entre este módulo e o seguinte, Religião.

O quinto e sexto módulos do cineclube, Documentário e 
Religião, foram integrados pelo pouco tempo que dispúnhamos para 
a finalização do primeiro ano do projeto e por entendermos que a 
linguagem documental no cinema favorecia as nossas intenções para 
os dois módulos. Foram exibidos os seguintes filmes: For the Bible tells 
me so (2007), com direção de Daniel Karslake; e Paris is Burning (1990), 
com direção de Jennie Livingston. O primeiro documentário longa-
metragem alude para a atualização das interpretações das passagens 
bíblicas relacionadas à homossexualidade, contando também com 
depoimentos de religiosos gays e de famílias militantes LGBT nos EUA; 
já o segundo documentário expõe as Balls, festas realizadas por grupos 
de negros, latinos e homossexuais nos EUA dos anos de 1980, que, ao 
encontrarem caminhos de expressão singulares para se integrarem uns 
aos outros e à sociedade, ao mesmo tempo criticam o estilo consumista 
da cultura norte-americana heterossexista e de valores brancos e, 
assim, conseguem, a partir destes eventos, resistir e constituir lugares 
identitários próprios e para além dos dominantes e excludentes.

No sétimo e último módulo do projeto, Teatralidade, os filmes 
apresentados foram: Bent (1997), com direção de Sean Mathias; e 
Querelle (1982), com direção de Rainer Werner Fassbinder. O primeiro 
longa, com o roteiro adaptado de uma peça teatral inglesa encenada 
nos anos de 1970 no West-End, em Londres, tem uma linguagem 
expressivamente teatral e o tema, contundente e pouco explorado no 
cinema, trata das relações entre o nazismo e a homossexualidade. Já 
o segundo filme, alemão, foi criado especificamente para o cinema 
e traz em sua concepção todas as locações criadas em estúdio, além 
de uma rica narrativa imagética, metafórica e lírica que rompe com 
os cânones tradicionais da indústria cinematográfica norte-americana. 
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O tema aponta para o homoerotismo e as implicações existenciais e 
sociais relacionadas às questões da sexualidade e da afetividade entre os 
seres humanos, quer sejam estes homossexuais ou não.

Olhares dos participantes sobre os filmes exibidos

Ao longo de todo o projeto, foi solicitado aos participantes que 
escrevessem uma sucinta reflexão sobre o que foi percebido, logo após 
a exibição do filme e antes do debate, sem que estes relatos fossem 
identificados. A proposta da atividade era que os espectadores, ainda 
sob o impacto emocional da recepção da obra, trouxessem, de forma 
sintética e não especificamente racional, a primeira imagem, frase, 
palavra, enfim, uma impressão do filme a partir de uma percepção 
imagética, emocional e sensível. Alguns desses depoimentos revelam 
os objetivos do projeto e apontam para um lugar de reflexão e vivência 
pessoal (a partir da fruição da imagem fílmica e da participação nos 
debates) a fim de elaboração e transformação de determinadas questões 
relacionadas à autoaceitação e autoafirmação social. Escolhemos alguns 
desses depoimentos para exemplificarmos o caminho dos participantes 
diante da experiência pessoal no cineclube.

Escritos realizados após o longa-metragem Infâmia: “A única 
saída para o julgamento da sociedade é a cabeça erguida para 
enfrentar as opiniões”; “Eu me sinto tão suja e doente”; “Conhecer 
para destemer”; “Meu primeiro filme lésbico”. A partir do filme Saindo 
do Armário: “Reflexão sobre meu processo de aceitação”; “O primeiro 
passo é a autoaceitação”; “Me ajudou a abrir a mente e a diminuir ou 
extinguir o preconceito ‘interno’”; “O sofrimento da transformação”; 
“Me deixou mais forte e corajoso para vencer na vida”. Após a exibição 
de A Consequência: “Ser o que querem... Faz com que anulemos aquilo 
que simplesmente somos”; “O comportamento de gênero é a primeira 
violência que sofremos contra nossa autonomia e nos marca por toda 
a nossa história”. Após o filme C.R.A.Z.Y – Loucos de Amor: “C.R.A.Z.Y: 
Processo de individuação”; “Individualidade do sujeito”; “Ser o que 
papai quer que eu seja... Voltar a ser o orgulho do papai”. A partir do 
filme Fazendo Amor: “Superar”; “Aceitar a sua singularidade, o maior 
desafio”. Após o longa-metragem Longe do Paraíso: “Autonomia”.       
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Em seguida à exibição do filme Um dia Desses: “É válida qualquer forma 
de amor”. E, por fim, após Hair: “Pertencimento”; “Deixem os cabelos 
serem do jeito que cada um quiser”.

Análise do filme Infâmia e o processo de individuação 
segundo Carl G. Jung

O longa-metragem que escolhemos analisar, em função do estudo 
proposto para este trabalho e a fim de exemplificação do referencial 
teórico do projeto em questão, aponta para o percurso de individuação, 
a partir do viés junguiano, de uma das personagens centrais do longa-
metragem Infâmia, de 1961, que contou com direção de William Wyler 
e o roteiro de Lillian Hellman. O filme em questão, exibido no segundo 
módulo do cineclube, Repressão Social, teve grande repercussão entre 
os participantes, tanto pela carga dramática da interpretação das atrizes 
quanto pela direção e roteiro adaptado originalmente de uma peça de 
teatro. A narrativa, embora em parte trágica para uma das personagens 
interpretada pela atriz Shirley MacLaine, leva-nos a identificar, a partir 
da análise do roteiro e direção, a presença de diferentes arquétipos que, 
segundo acreditamos, podem favorecer a mobilização do imaginário 
arquetípico e inconsciente do espectador do cineclube e, possivelmente, 
favorecer a consequente elaboração de determinados conteúdos 
psíquicos em função da fruição da obra e a posterior discussão da 
mesma durante o debate.

No que concerne ao espaço de exibição e discussão em grupo no 
cineclube, como disse Jung, a partir de Grinberg, “[...] a individuação se 
faz entre os homens. Uma vez que o indivíduo não é um ser separado, 
sua existência pressupondo sempre uma relação com o outro, o 
processo de individuação deve levar a relações coletivas mais intensas 
e não ao isolamento” (JUNG apud GRINBERG, 1997, p. 176). Assim, 
pouco a pouco, “[...] a identidade pessoal livra-se dos invólucros da 
persona, através da qual fugimos de nossa individualidade” (p. 177) e 
nos encaminhamos rumo ao processo do vir a ser, cujo objetivo final é 
o contato com o Si-mesmo e a integração de consciente e inconsciente, 
dinâmica esta que, segundo Jung, nunca atingiremos totalmente, mas 
requer que seja perseguida (a jornada do herói).
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O longa-metragem Infâmia fala da relação profissional e de 
amizade de duas professoras (Shirley MacLaine e Audrey Hepburn) que, 
de uma hora para outra, se vêem vitimadas pela acusação fantasiosa de 
uma criança, para a qual davam aula, de serem amantes. Inconscientes 
do sentimento afetivo mais profundo e real que consideramos haver 
entre elas e com suas vidas pessoais e profissionais devassadas e 
destruídas pela mentira da criança, ambas se descobrem lançadas em 
um abismo de questões e conflitos para as quais somente uma delas 
estará preparada, enquanto a outra, infelizmente, irá sucumbir através 
do suicídio. 

Na narrativa, cada uma das personagens sempre viveu identificada 
à persona da mulher heterossexual; uma delas, inclusive, estava noiva 
e até certo ponto acomodada à projeção do animus em seu noivo. 
A acusação difamatória gerada a partir da situação fantasiosa criada 
pela menina, que presumimos ter sido intuída por ela, da existência 
do envolvimento afetivo e sexual entre as professoras, é descrita pela 
criança à sua rica e influente avó, uma das matriarcas da cidade, e se 
espalha como fogo causando um grande alvoroço na conservadora 
sociedade de uma pequena localidade no final dos anos 50 do leste 
dos Estados Unidos e faz emergir uma enorme sombra cultural, que se 
levanta monstruosa contra as duas mulheres, e acaba levando-as à ruína 
em suas expectativas de vida e trabalho naquele contexto. 

Mais para o final do filme, no entanto, uma das protagonistas 
interpretada pela atriz Shirley MacLaine, em um momento de 
desespero – ao descobrir pela amiga que o noivo da personagem de 
Audrey Hepburn (interpretado pelo ator James Garner), que sempre 
estivera próximo das duas personagens, apoiando-as, também não 
acreditara de todo que elas não tivessem sido amantes, o que gera a 
ruptura do relacionamento –, assume o sentimento afetivo que nutria 
pela amiga dizendo sentir-se terrivelmente culpada pela percepção de 
ter destruído a vida de ambas em função do seu desejo e sentimento 
homossexuais. A repressão do sentimento afetivo-sexual, negado até 
aquele momento e legado à sombra inconsciente da professora, irrompe 
para a consciência da personagem de Shirley MacLaine levando-a a se 
perceber terrivelmente culpada pelo seu desejo, em função do fato, 
principalmente, de se reconhecer inadequada diante da sociedade que 
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a considerava anormal. A outra personagem, representada por Audrey 

Hepburn, menos identificada a este lugar de inadequação e muito 

compassiva diante do sentimento de culpa e desespero da amiga, 

demonstra mais força e coragem para enfrentar a situação colocada; 

até porque, naquele momento, há uma reviravolta na história quando 

a avó da criança, interpretada pela atriz Fay Bainter, descobre a farsa 

inventada pela neta e vai até a casa das duas professoras tentar se 

redimir e remediar o mal cometido com a difamação inconsequente e 

desastrosa para a vida pessoal e profissional das personagens.

O fato de a personagem de Shirley MacLaine ter assumido 

pouco antes da deflagração da mentira o sentimento afetivo/sexual 

pela amiga, não lhe dá outra alternativa, no contexto em questão da 

época e sociedade narradas, a não ser punir-se a fim de espiar todo 

o mal que julgara ter sido gerado por ela, suicidando-se. No final do 

filme, diante do caixão da outra professora e amiga, a personagem de 

Audrey Hepburn diz de forma tranquila: “Adeus, Martha. Eu sentirei 

sua falta em meu coração”. Após este momento, a câmera acompanha 

a saída da personagem do cemitério com a cabeça erguida (através de 

uma panorâmica de acompanhamento e relação) deixando para trás, 

imobilizada, toda a sociedade que discriminara as duas personagens e 

que, naquele momento final, assistia de longe o funeral. Aprisionados 

pela vergonha e culpa, todos os personagens coadjuvantes do filme, 

incluindo a avó da menina e o ex-noivo, observam a caminhada resoluta 

e altiva da personagem de Audrey Hepburn para longe dali. Na última 

cena há uma aproximação da imagem que vai fechando, em close, no 

rosto da personagem de Audrey Hepburn e revela, de forma muito sutil, 

o esboço de um suave sorriso ao mesmo tempo em que seu olhar se dirige 

ao céu demonstrando, através de seu belíssimo e expressivo semblante, 

possíveis sentimentos de liberdade e paz advindos com a transformação 

da consciência da personagem a partir da elaboração e integração de 

processos inconscientes a partir do contato com o arquétipo do Si-

mesmo, que, consequentemente, gerou, talvez, o início da aceitação de 

sua orientação homossexual para além da sombra repressora de culpa e 

pecado e da persona heterossexual agora reelaborada e transformada.
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Considerações finais

O arquétipo do Si-mesmo foi identificado por Jung como a 
potencialidade de nossa legítima personalidade, presente em cada 
indivíduo desde o nascimento. Se soubermos acessá-la adequadamente, 
esta personalidade nos conduzirá a uma adaptação social sem que, 
necessariamente, a persona tenha que estar mediando sozinha este 
contato do ego com o mundo: 

Como um diretor de teatro, o Si mesmo é uma espécie de or-

ganizador central que coordena as inúmeras ações, trocas e 

relações de vários personagens: os aspectos da personalidade. 

Ele é responsável pela caracterização da individualidade de cada 

pessoa, buscando sua melhor adaptação possível nas diversas 

fases do desenvolvimento ao longo da vida (GRINBERG, 1997, 

p. 154).

No filme, assim como na vida, estamos o tempo todo nos 
defrontando com situações que nos colocam diante de nossas 
equivocadas percepções acerca de nós mesmos. O olhar do outro e 
suas considerações a nosso respeito, sejam verdadeiras ou falsas, 
fazem com que olhemos para dentro a fim de colocarmos em questão 
as nossas próprias autoimagens e construções adaptativas diante do 
nosso relacionamento com a persona e a sociedade. Como diz Jung, 
necessitamos deste arquétipo, pois ele nos favorece diante de diferentes 
e importantes mediações com o mundo. No entanto, a identificação 
a essas máscaras sociais não podem obliterar e ultrapassar a nossa 
capacidade de enxergar quem realmente somos, para além delas e do 
que desejamos viver ou sentir mais intimamente. Não pode nos fazer 
negar, em função de expectativas socioculturais, o que cada um de 
nós, diante de nossas subjetividades, clama por expressar. Em Infâmia, a 
descoberta dessa real pessoalidade se dá em função de uma crise trágica. 
Será que necessitaremos sempre de crises dolorosas para que possamos 
nos ver de fato e assumir quem realmente somos a fim de crescer e 
amadurecer? Aceitando, reconhecendo e acolhendo integralmente a 
complexidade e diversidade de nossa humanidade desconhecida desde 
muito, talvez? 
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A perspectiva do projeto descrito neste relato reflexivo, que teve 
como ação principal a discussão das questões propostas acima por 
meio da exibição de filmes e peça teatral de temática LGBT, pressupôs a 
possibilidade desta tomada de posição e consciência pelos participantes 
frente a si mesmos e o mundo. A intenção foi que cada um saísse de um 
lugar de aparente conforto, que muitas vezes nos faz sentir protegidos, 
embora limitados em nossas incursões na realidade, com o propósito de 
exercermos com a cabeça erguida, como age a personagem de Audrey 
Hepburn ao final da estória, a nossa real e legítima pessoalidade, sem 
culpa ou medo de sermos felizes a partir da afirmação irrestrita de ser 
quem realmente somos.
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