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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar elementos psicológicos que atuam de forma 

observável na atividade científica. Através de um conjunto de obras, relatos históricos e 

formulações epistemológicas, pudemos constatar o efeito cabal na criação científica de 

intuições, imaginação, sentimentos, e, aquele que é o fator mencionado como mais 

importante, e igualmente impressionante: o senso estético. Neste sentido, faremos um 

quadro geral de autores que mencionaram aspectos psicológicos para descrever a 

criação na ciência e suas concepções. Utilizaremos principalmente a obra do 

matemático francês Jacques Hadamard, The psychology of the invention in the 

mathematical field (1945/1954), na qual ele apresenta suas ideias de como a atividade 

inconsciente e traços emocionais de natureza estética cooperam na emergência de 

formulações e conceitos matemáticos. Por fim, utilizaremos a teoria de Carl Gustav 

Jung, a Psicologia Analítica, para tentar englobar a obra de Hadamard e a miríade de 

outros autores e temas estudados sob o mesmo molde explicativo. Nossa intenção é 

sistematizar os conhecimentos relativos aos aspectos psicológicos da criação científica. 

No decorrer de nossa argumentação será apresentada uma proposta de método que 

deriva da forma como Jung abordava originalmente os materiais simbólicos da fantasia: 

o método hermenêutico. Esperamos resgatar o valor epistemológico da psicologia, bem 

como demonstrar que elementos afetivos, muitas vezes ignorados, tem uma função 

heurística para a educação e o desenvolvimento do pensamento científico. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze psychological elements that act in a patent way 

in scientific activity. Through a set of works, historical accounts and epistemological 

formulations, we can see the full effect on the scientific creation of intuitions, 

imagination, feelings, and what is the most important and impressive factor: the 

aesthetic sense. In this scope, we will make a general picture of authors who refer to 

psychological aspects to describe creation in science and its conceptions. We will 

mainly use the work of the french mathematician Jacques Hadamard, The Psychology of 

the Invention in the Mathematical Field (1945/1954), in which he presents his ideas of 

how unconscious activity and emotional traits of aesthetic nature cooperate in the 

emergence of mathematical formulations and concepts. Finally, we will use the theory 

of Carl Gustav Jung, Analytical Psychology, to try to encompass Hadamard's work and 

the myriad of other authors and themes studied under the same explanatory framework. 

Our intention is to systematize knowledge about the psychological aspects of scientific 

creation. In the course of our argument will be presented a proposal of method that 

derives from the way in which Jung originally approached the symbolic materials of the 

fantasy: the hermeneutic method. We hope to recover the epistemological value of 

psychology, as well as to demonstrate that affective elements, often ignored, have a 

heuristic function for the education and development of scientific thought. 
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INTRODUÇÃO 

Em qualquer proposta de pesquisa, o interesse do pesquisador é o ponto de partida. 

A postura de investigador, ao pesquisar, vem da percepção de que algo existe naquele 

tema a ser mais bem esmiuçado e que outros olhares deixaram passar. Ou ainda por 

colocar uma interrogação onde antes havia uma afirmação tácita na qual todos 

implicitamente pressupunham saber sobre o que se estava falando. É esta a natureza da 

abordagem que daremos aqui ao conceito de sentimento estético, no que se refere à 

criação científica. Após constatarmos sua atuação, relatada em inúmeros autores que se 

ocupam das ciências naturais, nos colocamos em posição de indagar: qual a raiz da 

participação desse senso estético para a concepção científica? Ou, em outras palavras, 

como um elemento psicológico, que podemos descrever como irracional, tem a 

prerrogativa de participar de formulações racionais e ainda funcionar como fator de 

avaliação dessas criações? 

De acordo com vários autores, tais elementos psicológicos são inerentes ao próprio 

pesquisador, sendo o sentimento estético um destes. As emoções particulares que são 

sentidas dizem respeito ao lado humano, do organismo que se defronta e responde 

emocionalmente aos obstáculos intelectuais (Polanyi, 1958/1974; Wallas, 1926/2014). 

Portanto, à uma demanda intelectual (um problema a ser resolvido), não há apenas a 

resultante racional (teoria ou ideia desenvolvida como resposta à questão proposta), mas 

um conjunto de eventos emocionais e psicológicos que mostram o caráter integrado e 

orgânico da psique humana (Pauli, 1952/1996; Wallas, 1926/2014). Neste ponto, 

poderíamos alegar a conclusão simples de que o fator emocional surge apenas como 

resposta, um epifenômeno1, derivado de uma conquista ou falha do pensamento. Este 

argumento pode ser rebatido pela afirmação de vários homens das ciências de que esses 

fatores não tem apenas surgimento posterior, mas favorecem ou estão correlacionadas às 

descobertas e invenções (Cazenave, 1982; Durand, 2004; Einstein, 1949/1970; Franz, 

1980; Hardy, 1940/1992; Heisenberg, 1971/1975; Meier, 1992/2014; Pauli, 1952/1996, 

1955/1996; Poincaré, 1908/2014; Polanyi, 1958/1974; Wallas, 1926/2014). Como o 

matemático Jacques Hadamard (1865-1963), que afirma a importância de um elemento 

                                                           
1 Um epifenômeno seria um fenômeno secundário que é causado, mas que não exerce nenhum efeito 
sobre aquilo que o causou. A mente e a consciência são consideradas epifenômenos pelo biólogo e 
filósofo das ciências Le Dantec (1869-1917). A oposição a esse argumento é importante para o nosso 
tema, pois, se os eventos mentais fossem apenas resultantes que em nada mais interferem, emoções ou 
sentimentos seriam apenas derivação de processos bioquímicos cerebrais. Compreender seu papel nada 
acrescentaria à questão da gênese de ideias e teorias (Hadamard, 1945/1954). 
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psíquico, a sensibilidade estética, como o crivo para a escolha de que temas são 

cientificamente úteis para uma pesquisa: 

Como essa importante e difícil escolha deve ser dirigida? A resposta é 
dificilmente duvidosa: é a mesma a qual Poincaré nos deu, no que diz 
respeito aos meios da descoberta [...]. O guia em que devemos confiar é 
aquele senso de beleza científica, aquela sensibilidade estética especial, cuja 
importância ele já assinalou (Hadamard, 1945/1954, p. 126-7) 2. 

E recusando também a noção de respostas emocionais como epifenômeno da 

atividade mental, Graham Wallas (1858-1932) afirma que o caráter integrado dos 

processos psíquicos faz com que a relação entre causa e efeito seja completamente 

relativizada: “para a ‘central telefônica’ do nosso cérebro, assim como uma ideia pode 

convocar uma emoção, também uma emoção pode convocar uma ideia” (1926/2014, p. 

59)3. Fazendo eco a vários teóricos de peso na história das ciências, portanto, é possível 

reconhecer a relevância que o fator emocional tem para a atividade científica. Desde 

aqueles que se constituem como condição para o início de uma prática científica, como 

o interesse, até os que aparentemente têm surgimento posterior, como a felicidade com a 

resolução de um problema intelectual. E, participando do próprio cerne e localizado no 

decorrer de uma pesquisa, por exemplo, temos o senso estético ou intuição que mantém 

a atenção e dirigem a atuação do pensador (Hadamard, 1945/1954; Pauli, 1952/1996; 

Polanyi, 1958/1974). 

Antes de tecer discussões preliminares sobre o senso estético em si (que é o nosso 

objeto de pesquisa) poderá ser útil colocar em evidência a questão do interesse, já que 

ela é preexistente a qualquer atividade de pesquisa. Para dar um exemplo de como esse 

fator participa da direção geral na atividade de pesquisar, faremos uma breve exposição 

da trajetória que nos trouxe a este tema em específico. Ou seja, como surgiu o interesse 

por elementos psicológicos e sua participação na invenção/criação científicas e como 

este foi construído. 

No ano de 2012, realizei uma pesquisa de iniciação científica cujo objetivo era 

investigar o atributo epistemológico da psicologia dentro da obra de Thomas Kuhn 

                                                           
2 But how is that important and difficult choice to be directed? The answer is hardly doubtful: it is the 
same which Poincaré gave us concerning the means of discovery [...]. The guide we must confide in is 
that sense of scientific beauty, that special esthetic sensibility, the importance of which he has pointed 
out. 
3 For in the 'telephone-exchange' of our brain, just as an idea may call up an emotion, so an emotion may 
call up an idea 
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(1922-1996)4. A ideia surgiu da percepção de que este autor se utiliza de diversos ramos 

do conhecimento psicológico para dar suporte aos seus argumentos. Era uma situação 

peculiar: a de que a psicologia, que não se trataria de uma “ciência paradigmática” na 

classificação do próprio autor, foi utilizada como uma ferramenta legítima ao corroborar 

suas conclusões. Suas noções mais conhecidas, a de paradigma e de revolução científica 

expostas no livro A Estrutura das Revoluções Científicas (1962/2013), foram cunhadas 

através de um estudo histórico (Kuhn, 1977/2009). Entretanto, para explicar como se 

daria a transição de uma forma de enxergar o mundo para outra, o enfoque 

complementar da psicologia se fez necessário (Brunetti & Ormart, 2010).  

É interessante notar que a Psicologia foi designada como um corpo de 

conhecimentos capaz de esclarecer dados epistemológicos. Foi nessa pesquisa que, pela 

primeira vez, tive contato com o debate prolífico sobre como se constitui o 

conhecimento científico pela utilização de aparatos psicológicos. Através das diversas 

citações a obras psicológicas feitas por Kuhn (as quais utilizamos como guia para 

explorar as influências sobre o autor), encontramos referência à Psicologia Social, 

Gestalt, Psicologia Genética e a autores da Psicologia Cognitiva5. O autor arroga ao 

psicólogo a capacidade de iluminar características sobre o status da ciência em 

momentos de crise, além de afirmar que os dados e observações psicológicas são 

estratégias legítimas para esclarecer interesses epistemológicos (Kuhn, 1962/2013, 

1977/2009). Tal valorização constitui uma prova de que as Ciências Sociais não são 

depreciadas dentro de sua forma de compreender o processo de organização dos grupos 

científicos. Pelo contrário, é possível perceber que o epistemólogo6 reconhece que elas 

                                                           
4 Pesquisa realizada entre agosto de 2012 e julho de 2013 sob orientação do professor Walter Melo. A 
leitura do livro A Estrutura das Revoluções Científicas foi disparadora de uma reflexão sobre a relação 
entre Psicologia e campo científico. Os resultados coligidos dessa iniciação ainda não foram publicados 
em artigos, que estão sendo trabalhados. Esta pesquisa foi o ponto de partida para a minha trajetória 
acadêmica, cujo interesse central pode ser definido como: o reconhecimento da psicologia do cientista 
para compreender o mecanismo de criação intelectual. 
5 Traçamos um panorama de todas as teorias psicológicas que foram uma influência capital na obra de 
Thomas Kuhn. Como forma de esclarecer o contexto de formação das ciências denominadas 
“paradigmáticas”, ele utilizou principalmente os seguintes ramos da psicologia: Gestalt, Psicologia 
Genética de Jean Piaget, alguns autores da Psicologia Cognitiva e, por fim, a Psicologia Social, 
juntamente com noções de inconsciente, estas duas últimas derivadas de um autor da psicologia social 
chamado Graham Wallas. Este, por sua vez, tem como inspiração a obra de William James. Por isso, em 
vez de dizermos que Kuhn utiliza o inconsciente no sentido compreendido pela psicanálise, ao perseguir a 
bibliografia utilizada pelo epistemólogo, nos aproximamos muito mais da forma como William James 
abordava os fenômenos da franja da consciência. (Assis, 1993; Bertoni, 2010; Bruner & Postman, 1949, 
1950; Brunetti & Ormart, 2010; Garcia & Piaget, 1983/2011; Hadamard, 1945/1954; Koffka, 1975; 
Piaget, 1927/2001, 1970; Polanyi, 1958/1974; Scheffler, 1982, Wallas, 1926/2014). 
6 Embora o papel de Thomas Kuhn como epistemólogo ou historiador ser assunto de debates, Ian 
Hacking, no Ensaio Introdutório que comemora o quinquagésimo aniversário de A Estrutura esclarece a 
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possuem especificidades em relação às Ciências Naturais, colocando-as em status 

diferenciado, mas nem por isso de menor validade (Assis, 1993; Brunetti & Ormart, 

2010; Chalmers, 1993). 

Em uma dessas citações a obras psicológicas aparece o influente ensaio de Jacques 

Hadamard, The Psychology of the Invention in the Mathematical Field (1945/1954). 

Kuhn utiliza essa obra para acentuar iluminações da consciência que acontecem por vias 

não racionais, e que são essas modificações abruptas e não contínuas no processo de 

pensamento que levariam a uma modificação dos paradigmas vigentes (Kuhn, 

1962/2013). Um dos resultados alcançados nessa pesquisa que terminou em 2013 foi o 

vislumbre do potencial da psicologia como uma ferramenta epistemológica, trazendo-a 

em debate a despeito das controvérsias no que se referem à sua cientificidade. 

Essa pesquisa possibilitou um olhar diferenciado à empreitada científica e à forma 

de encarar a psicologia ligada a este tema. Foi possível observar que o pensamento 

científico é atravessado por uma miríade de fatores que vão do histórico ao psíquico. 

Toda bibliografia coligida a partir das citações de Kuhn mostrou que existe a 

possibilidade de um estudo formal sobre aspectos psicológicos participantes da atuação 

científica (Garcia & Piaget, 1983/2011; Hadamard, 1945/1954; Kuhn, 1962/2013, 

1977/2009; Polanyi, 1958/1974). 

Esta postura em relação à psicologia como ciência social rompe com a separação 

proposta por Hans Reichenbach (1891-1953) entre Contexto da Descoberta e Contexto 

da Justificação. O primeiro, que está relacionado a fatores psicológicos, diria respeito a 

mecanismos vagos e não lógicos do pensamento. Já o Contexto de Justificação é o 

domínio da epistemologia, com a formalização ideal do pensamento que possibilita a 

intenção de objetividade perseguida pelas instituições científicas (Assis, 1993, 

Scheffler, 1982; Schilpp, 1970). Esta separação dos contextos coloca o pressuposto de 

que é impossível estudar formalmente os mecanismos psicológicos para contribuir com 

uma teoria do conhecimento. Ao distinguir psicologia e epistemologia, busca-se traçar 

uma fronteira, a partir da qual é possível sair do campo flutuante da psique para o 

debate racional da proposta científica. Mesmo essa distinção reichenbachiana tendo sido 

rejeitada, a separação entre contexto da descoberta e da justificação teve amplo alcance, 

                                                                                                                                                                          

respeito de seu autor: “na medida em que ele organizou seu próprio passado, passou crescentemente a 
apresentar-se sempre como tendo tido primeiramente interesses filosóficos” (Hacking, 2013, p. 13). 
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bem como a contraposição entre psicologia e epistemologia. A forma de utilização da 

psicologia por Kuhn se apresenta como um exemplo da rejeição desta separação. 

Em uma segunda pesquisa, a relação entre psicologia e ciência pôde ser ainda mais 

aprofundada. Realizada no ano de 2013, como uma iniciação científica, investigamos o 

contato entre o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875-1961) e o físico-químico 

austríaco Wolfgang Pauli (1900-1958)7. Nosso enfoque foi a maturação que conceitos 

da Psicologia Analítica de Jung sofreram no decorrer do processo terapêutico de Pauli8. 

Nesse sentido, estudamos a relação de analista/analisando que culminou no debate de 

ideias entre eles e, consequentemente, provocou uma transformação mútua em suas 

práticas profissionais. A psicologia de Jung abandonou o enfoque eminentemente 

clínico ao constatar que a psique é a mediadora entre homem e realidade, não cabendo à 

especificidade desta ciência apenas o estudo das patologias. Em última instância, a 

ciência psicológica deve lidar com as leis de funcionamento do psíquico, que implica a 

participação da natureza na construção do psiquismo. De forma complementar, a física 

de Pauli se voltou aos processos psíquicos do homem que tenta decifrar o 

comportamento da realidade, embasado no estudo do próprio imaginário e a gnosiologia 

do pensamento pré-científico do séc XVII até a ciência moderna (Bair, 2006; Cambray, 

2003; Cazenave, 1982; Franz, 1975/1992, 1980; Heisenberg, 1959/1975; Jaffé, 

1966/1983; Jung, 1928/2013, 1934/2013, 1936/2014, 1946/2013, 1952/2012; Meier, 

1992/2014; Pauli, 1952/1996, 1954/1996; Xavier, 2003). De certa forma, é como se, 

motivados pelo espírito de seu tempo, houvesse a necessidade, para a própria evolução 

de seus campos de estudo, que a psicologia caminhasse em direção aos estudos das 

                                                           
7 Esta pesquisa, com o título O Conceito de Inconsciente no Diálogo Terapêutico entre Jung e Pauli, 
financiada pelo CNPq, recebeu o prêmio de Destaque de Iniciação Científica na XXI SIC (Semana de 
Iniciação Científica) da UFSJ. Nosso tema de investigação foi o amadurecimento da teoria de Jung 
através do diálogo terapêutico com Wolfgang Pauli, ocorrido entre 1932 e 1934. Nessa, pudemos 
constatar como a terapia pessoal de Pauli possibilitou um refinamento nos conceitos Anima, Projeção e 
Processo de Individuação. Constatamos também que para o estudo e compreensão de qualquer teoria 
complexa como a Psicologia Analítica, é preciso um olhar atento e crítico sobre o próprio processo de sua 
construção. Pois, o desenvolvimento de conceitos ocorre sempre de forma descontínua, com 
reformulações e rearranjos em relação a outros conceitos. A simples exposição de uma teoria, sem 
desvelar o caráter histórico de sua concepção nos leva a entender que a teoria é um assunto naturalizado, 
em vez de compreendê-la como processo. A organização da chamada Obra Completa (Editora Vozes) de 
Jung, em que textos foram agrupados por temas, desconsiderando uma ordem cronológica, é um exemplo 
de como ignorar o processo de construção teórica dificulta a compreensão por parte do leitor (Xavier, 
2003). 
8 No ano de 2013 foram realizadas duas pesquisas geminadas sobre a relação entre Wolfgang Pauli e Carl 
Gustav Jung. Uma realizada por mim (ver nota anterior), a outra, realizada por Luis Paulo Halfeld, que 
estudou o debate científico entre eles. Ele utilizou como material de pesquisa a troca epistolar entre 
ambos, que se iniciou por volta de 1932 e avançou até 1957. Os conceitos estudados por ele foram 
Arquétipo, Sincronicidade e Unus Mundus (Bair, 2006; Meier, 1992/2014; Jung, 1944/2012). 
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ciências e epistemologia; e, reciprocamente, a ciência reconhecesse a lacuna causada 

por uma interpretação objetiva do mundo, que excluía a mente que media o contato com 

o objeto, precisando retornar à psicologia que agora ensaiava uma preparação para o 

diálogo interdisciplinar. 

Este tema de pesquisa mostrou um exemplo de como dois teóricos de campos 

distintos se propuseram a atravessar as barreiras disciplinares na construção do 

conhecimento. Além da transdiciplinaridade, ficou patente no diálogo entre ambos, 

tanto o terapêutico quanto o científico, como um olhar psicológico pode enriquecer a 

compreensão da atividade científica. Nas obras de Jung e de Pauli interesses 

epistemológicos foram colocados em evidência, principalmente em decorrência de suas 

conversações. 

Portanto, seguindo essa trajetória, a observação de que autores do campo das 

ciências citavam fatores psíquicos da atividade científica tornaram cada vez mais 

emergente o tema da presente pesquisa. Inicialmente, como uma curiosidade que 

apareceu na obra de Thomas Kuhn e suas referências, sendo aprofundada em um 

interesse mais sólido quando a relação de Jung e Pauli colocou em evidência o processo 

psíquico do cientista na construção de um modelo sobre a realidade. Toda a gama de 

elementos psicológicos que surgiu nas dezenas de obras de cientistas e filósofos da 

ciência tornou possível considerar a necessidade de uma sistematização sobre esses 

acontecimentos. Abaixo se encontram alguns dos elementos com os quais nos 

deparamos: 

• Paixões intelectuais: Michael Polanyi (1958/1974, p. 132-202); 

• Emoções cognitivas: Israel Scheffler (1982, p. 139-157); 

• Intuição: Thomas Kuhn (1962/2013, p. 215-216, 300-308), Albert Einstein 

(1949/1970, p. 9), Wolfgang Pauli (1952/1996, p. 279; 1954/1996, p. 200-

201), Jacques Hadamard (1945/1954, p. 100-123), Henri Poincaré 

(1908/2014, toda a obra, principalmente p. 210-223), Jacques Monod 

(1970/1971, p. 37-38); 

• Insight: Thomas Kuhn (1962/2013, p. 171-175, 215-216), Henri Poincaré 

(1908/2014, p. 383-394); 

• Senso estético: Jacques Hadamard (1945/1954, toda a obra), Henri Poincaré 

(1908/2014, p. 279-281, 348-349, 357-394, 362-394), Henry Margenau 
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(1970, p. 245-246), Godfrey Harold Hardy (1940/1992, p. 85-134), Thomas 

Kuhn (1962/2013, p. 153, 255-259), Werner Heisenberg (1971/1975, 166-

183); 

• Sentido de beleza científica: Jacques Hadamard (1945/1954, toda a obra), 

Henri Poincaré (1908/2014, p. 209, 362-368, 383-394), Godfrey Harold 

Hardy (1940/1992, p. 85-134) Werner Heisenberg (1971/1975, p.166-183). 

Apesar de todos esses elementos serem constituídos com suas particularidades, as 

descrições feitas de forma diletante pelos respectivos cientistas carecem de 

sistematização. Também é possível notar que fatores distintos podem se misturar, 

tornando difícil identificar, por exemplo, onde termina uma intuição e onde se inicia um 

insight. Por isso, elegemos um desses aspectos psicológicos como o mais emblemático 

para conduzirmos a pesquisa. O senso estético parece englobar de forma sintética várias 

características presentes em outros destes fatores, além de ser citado como importante 

por Jacques Hadamard e Henri Poincaré (1854-1912), que serão dois autores de base 

para esclarecermos a participação dos elementos psicológicos atuantes na ciência. 

Ambos demonstraram o interesse de adentrar o campo psicológico para responder às 

suas questões. Este ponto nos leva ao porquê de termos eleito a Psicologia Analítica 

como a abordagem mais adequada para pano de fundo teórico e compreender o 

funcionamento deste conjunto de aspectos psíquicos. Podemos reconhecer nesta teoria 

duas características que justificam essa predileção: os conceitos que a constituem, 

muitos deles já tocando os temas da imaginação, da criação inconsciente e das bases do 

pensamento racional; e o esforço de Jung pela interdisciplinaridade bem como seu 

repúdio pela fragmentação de saberes que é causada pela especialização do 

conhecimento. 

 Como mencionado, a Psicologia Analítica carrega consigo uma marca de seu 

fundador: a interdisciplinaridade. A profusão de interesses de Jung nos campos da 

história, filosofia e ciências o coloca em um lugar privilegiado para lidar com questões 

psicológicas que interfiram em campos distintos. Em relação às ciências naturais, temos 

o exemplo de seu debate com Wolfgang Pauli (Meier, 1992/2014) e a breve querela 

com Konrad Lorenz (1903-1989) (Evanz, 1975; Franz, 1975/1992; Lorenz, 1951). Mas, 

além deste interesse de Jung por variadas facetas da cultura, podemos constatar que, 

reciprocamente, suas ideias encontravam ressonância em autores de outros campos que 

também possuíam a inclinação para atravessar fronteiras disciplinares. Como podemos 
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observar nas palavras de Werner Heisenberg (1959/1975), quando discutia uma postura 

filosófica distinta do mecanicismo clássico e se deparou com a inseparabilidade entre o 

objeto estudado com o conjunto experimental escolhido pelo pesquisador: 

A ponte que conduz dos dados inicialmente não ordenados da experiência 
para as Ideias, é vista por Pauli em certas imagens primevas preexistentes na 
alma, os arquétipos, discutidos por Kepler e também pela psicologia 
moderna. Essas imagens primevas não devem se localizar na consciência ou 
relacionadas especificamente a ideias racionalmente formuláveis (p. 32)9. 

Ainda dentro desta mesma questão entre sujeito/objeto, Erwin Schrödinger 

(1944/1997) alega que os dilemas encontrados com o advento da física quântica 

reacendem a necessidade de localizar o homem na equação do universo que ele 

contempla. Ele cita a importância da posição de Jung, de reconsiderar a reinserção do 

sujeito cognoscente no quadro objetivo do mundo: 

É claro que Jung está inteiramente certo. É também claro que ele estando 
engajado na ciência da psicologia, seja muito mais sensível ao gambito inicial 
em questão, mais ainda que um físico ou fisiologista. Entretanto, eu diria que 
uma rápida retirada da posição mantida por mais de dois mil anos é perigosa. 
Poderemos perder tudo sem ganhar mais que uma certa liberdade em um 
domínio especial – embora muito importante. Mas aqui o problema se define. 
A ciência relativamente nova da psicologia exige imperativamente o espaço 
vivo, torna inevitável reconsiderar o gambito inicial. É uma tarefa difícil e 
não devemos resolvê-la aqui e agora. Devemos ficar contentes de tê-la 
ressaltado (p. 134)10. 

Como pôde ser visto, cientistas se deram conta que nossa construção de modelos 

sobre a realidade não indica a atividade neutra e objetiva que pode excluir à vontade o 

sujeito conhecedor. Esse reconhecimento pode ser resumido no adágio de C. F. von 

Weizsackër (1912-2007): “a natureza precedeu o homem, mas o homem precedeu as 

ciências naturais” (citado por Heisenberg, 1957/1999, p. 83). Um problema a ser 

discutido é que, quando os cientistas passaram a voltar sua atenção às questões 

                                                           
9 The bridge leading from the initially unordered data of experience to the Ideas is seen by Pauli in certain 
primeval images preexisting in the soul, the archetypes, discussed by Kepler and also by modern 
psychology. These primeval images [...] should not be located in the consciousness or related to especific 
rationally formulable ideas. 
10 Schrödinger está respondendo especificamente a um artigo de Jung publicado em 1946, intitulado 
Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico (Jung, 1946/2013, p. 104-185, Schrödinger cita o 
parágrafo 357). Este mesmo texto é a principal referência utilizada por Wolfgang Pauli em uma obra 
epistemológica de impacto para a ainda jovem física moderna: Ideas del inconsciente desde el punto de 
vista de la ciência natural y de la epistemologia (1954/1996, p. 185-205). Isso nos leva a crer que o texto 
foi lido nos círculos científicos da Europa em meados do século XX. Provavelmente, a difusão do 
pensamento junguiano neste meio foi fortalecida por Pauli, cuja relação pessoal com Jung culminou no 
intercâmbio de ideias entre ambos. Esse ensaio, presente no volume 8/2 da Editora Vozes, Natureza da 
Psique, demonstra uma virada importante na teoria do psiquiatra suíço, em que o conceito de arquétipo 
passou a ser descrito como estrutura irrepresentável que prefigura a experiência humana. A partir dessa 
revisão teórica, esta estrutura seria interpretada como um dado da natureza, e não mais apenas contida na 
psicologia do homem (Meier, 1992/2014; Xavier, 2003). 



14 

 

psicológicas, a psicologia de sua época era ainda muito incipiente. Preocupada com o 

estabelecimento de seu objeto e delimitação de seu campo ou, ainda, restrita à prática 

médica e pesquisa de processos básicos (Ellenberger, 1970).  

A psicologia que evoluiu de processos exploratórios no campo do exorcismo, 

passando pelo mesmerismo, hipnotismo e por fim chegava ao contexto médico, entre os 

anos de 1880 e 1900 deu origem a uma nova psiquiatria dinâmica. Embora o conceito 

de inconsciente já houvesse sido apontado como importante em diversas obras, autores 

e campos, um debate epistemológico sobre suas implicações e desdobramentos ainda 

estava por acontecer (Ellenberger, 1970/1981; Xavier, 2010). Devido a isso, por mais 

que se lançassem a esta nova ciência no início do século XX, aqueles que procurassem a 

psicologia para esclarecer o processo de criação científica iriam se defrontar com o 

mesmo problema que Henri Poincaré: 

As leituras de Poincaré (Science and Méthode) me surpreenderam na medida 
em que ele chama a atenção para o inconsciente, ou começa a suspeitar de 
sua importância. Infelizmente, não tendo recebido qualquer apoio da 
psicologia de seu tempo, ele tornou-se consequentemente atolado nos 
estágios prematuros e não foi capaz de escapar dessas confusões e 
contradições iniciais (in Meier, 1992/2014, p. 131, itálico do autor)11. 

 Este é o excerto de uma correspondência de Jung para Wolfgang Pauli, a #67 da 

compilação publicada em Atom & Archetype por C. A. Meier (1992/2014). Esta carta, 

um exemplo de como os diálogos pessoais de Jung abarcavam vários interesses, serve 

de ilustração à justificativa de escolha da Psicologia Analítica como referencial teórico 

da presente pesquisa. Pois, se apenas a partir dos anos 1930 as teorias de Jung foram se 

delineando no sentido de uma abordagem que transgredia os interesses médico-clínicos, 

esta ferramenta da Psicologia Complexa (Shamdasani, 2003/2005)12 não se encontrava 

disponível para Poincaré e seus contemporâneos.  

                                                           
11 However, the Poincaré readings (Science et Méthode) gave me heart inasmuch as he draws attention to 
the unconsciouss, or begins to suspect its importance. Unfortunately, failing to receive any support from 
the psychology of his day, he consequently became bogged down in the early stages and was not able to 
move from those initial confusions and contradictions. 
12 O historiador Sonu Shamdasani, em Jung e a Construção da Psicologia Moderna – O Sonho de uma 
Ciência (2003/2005), traça um panorama de desenvolvimento do projeto de psicologia de Jung. Neste 
livro ele explicita dois momentos distintos na obra do autor suíço: o primeiro denominado como 
Psicologia Analítica e o segundo Psicologia Complexa. A partir dos anos 1930, o aprofundamento teórico 
de Jung o motivou a estender a gama de interesses que poderiam auxiliar as pesquisas sobre o psiquismo. 
Abandonando o limite de uma disciplina apenas clínica, o autor passou a perceber que as questões 
psicológicas não deveriam se restringir ao estudo do patológico ou tipologia compreensiva, mas que a 
psique é a mediadora entre o homem e o mundo, perpassando suas relações. O nome Psicologia 
Complexa reflete esse compromisso. E, apesar de ser uma terminologia que não se tornou popular, 
designa um estado mais amadurecido das teorizações do psiquiatra suíço. O contato de Jung com Pauli 



15 

 

Ao se deparar com uma expansão do objeto da psicologia para além do consultório e 

da etiologia dos distúrbios mentais, o psiquismo como elemento da natureza 

demonstrou a Jung que o amadurecimento da sua teoria psicológica em direção a 

interesses epistemológicos é o que a legitimaria como campo científico. Seu conceito de 

arquétipo como prefiguração da experiência e estrutura do inconsciente coletivo 

colocava-o no status de um atributo irrepresentável. Essa redefinição de arquétipo 

provocou na Psicologia Analítica uma reconfiguração importante. O objeto de estudo 

dessa ciência passou a ir além do próprio psiquismo. Caminho análogo ao que 

aconteceu quando os instintos surgiram como problema na biologia: as relações 

complexas dos seres vivos e esses esquemas inatos extrapolavam o simples estudo dos 

estados físico-químicos que sustentam a vida. 

 Quando Jung concebeu a hipótese de que os arquétipos funcionariam como 

estruturas da natureza, mostrou-se necessário que a psicologia fosse protegida de um 

inchaço, ao querer dar conta de todo o mundo natural. Nesse sentido, Jung percebeu que 

em relação ao arquétipo como estrutura preexistente à psique, caberia a definição de 

psicóide, ou seja, neutro em relação à psique e à matéria. Nas palavras do próprio autor: 

Eu não estendo o conceito do psíquico para incluir o não determinável [os 
arquétipos], pois aqui eu uso o conceito especulativo de psicóide, o que 
representa uma abordagem da linguagem neutra na medida em que sugere a 
presença de uma essência não psíquica (Meier, 1992/2014, p. 111, itálico do 
autor)13. 

Ao lidar com os arquétipos como condição de formação do psíquico, o inconsciente 

coletivo composto por eles ascende à noção de uma psique objetiva14. Este conceito é 

representativo para a escolha da Psicologia Analítica como referencial teórico, pois 

                                                                                                                                                                          

iniciado em 1932, por exemplo, levou à noção do arquétipo como um ente não psíquico, e sim psicóide, 
ou seja, que não pode ser estritamente definido como psíquico, mas que percebemos como tal. Com essa 
noção, a psicologia passaria não mais a se relacionar apenas com a sua própria substancia (a psique), mas 
com os fundamentos da ordem de funcionamento do psiquismo (Cazenave, 1982, 1994; Meier, 
1992/2014; Shamdasani, 2003/2005 Xavier, 2003). 
13 I do not extend the concept of the psychic to include the nonascertainable [the archetypes], for here I 
use the speculative concept of psychoid, which represents an approach to neutral language in that it 
suggests a presence of a non psychic essence. 
14 De fato, a noção de psique objetiva é correlata à de inconsciente coletivo. Tanto Jung quanto seus 
colegas usam essa nomenclatura. Assim como o termo “coletivo” dá margem para enganos, trazendo a 
confusão de um sistema psicológico de muitas mentes, o termo “objetivo” traz alguns problemas. Não se 
trata de objetivo como existência concreta, mensurável, mas de uma objetividade no sentido de existência 
independente da vida psíquica individual. O conteúdo objetivo se contrapõe aos conteúdos adquiridos na 
ontogênese, que são os da consciência e do inconsciente pessoal (Jung,1928/1986, 1934/1986, 1946/1986, 
1934-1939/1988; Edinger, 2002/2004; Franz, 1980, 1980/1992; Jacobi, 1956/1990; Jaffé, 1966/1983; 
Meier, 1992/2014; Pauli, 1952/1996; 1954/1996). 
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sendo uma estrutura de formação das imagens e símbolos, podemos compreender os 

modelos científicos como frutos da mente: 

O inconsciente é a fonte de todas as forças instintivas da psique e encerra as 
formas ou categorias que as regulam, quais sejam precisamente os arquétipos. 
Todas as ideias e representações mais poderosas da humanidade remontam 
aos arquétipos. Isto acontece especialmente com as ideias religiosas. Mas os 
conceitos centrais da Ciência, da Filosofia e da Moral também não fogem a 
essa regra. Na sua forma atual eles são variantes das ideias primordiais, 
geradas pela aplicação e adaptação conscientes dessas ideias à realidade, pois 
a função da consciência é não só a de reconhecer e assumir o mundo exterior 
através da porta dos sentidos, mas traduzir criativamente o mundo exterior 
para a realidade visível (Jung, 1928/2013b, p. 103). 

Para utilizar a psicologia como ferramenta, se faz necessário realizar uma 

articulação entre os seus conceitos e autores que descreveram os fenômenos psíquicos 

da criação científica. Selecionamos a obra de Jacques Hadamard (1945/1954) como a 

principal e emblemática para nossa pesquisa. Lidamos aqui com o obstáculo de realizar 

um diálogo entre autores que objetivamente não travaram nenhum contato direto. Mas, 

ao observarmos suas obras, se delineia como possível a aproximação de suas ideias para 

tentar iluminar nosso objeto de pesquisa: o sentimento estético na ciência. Sendo assim, 

como realizar a atividade de interpretar e relacionar conceitos sem cair em construções 

subjetivas ou arbitrariedades? É por isso que se apresenta a necessidade de utilizarmos 

um método que nos permita circunscrever o campo em que determinadas interpretações 

dos autores são possíveis.  

Como forma metodológica adequada, elegemos a abordagem hermenêutica aos 

moldes como foi delineada por Carl Gustav Jung. Na Psicologia Analítica, o método 

hermenêutico consiste, inicialmente, em uma postura de compreensão das fantasias e 

dos conteúdos psicológicos que necessitam de esclarecimento. Contrapondo-se às 

maneiras como a fantasia era antes entendida, Jung observou que o melhor modo de 

encará-la é tomando-a como um “verdadeiro símbolo hermenêutico” (1916/2014, p. 

163-164). Se os produtos psicológicos forem analisados concretamente, são relegados a 

simples quimeras absurdas; se forem vistos sob a ótica semântica, como Freud 

observava sintomas e sonhos, podem trazer interpretações com grande coerência 

interna, mas cuja fórmula redutiva faz com que os resultados da interpretação tenham 

alcance limitado em explicar sua fenomenologia. Portanto, apenas abordá-los como 

símbolo torna possível extrair da fantasia significações que podem conduzir à 

elucidação mais completa de seu caráter complexo. Encará-la sob esse ponto de vista 

implica atribuir aos símbolos um valor hermenêutico. 
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Para Jung:  

A essência da hermenêutica, ciência praticada há muito tempo, consiste em 
enfileirar analogias depois de analogias, a partir de um símbolo dado. Em 
primeiro lugar são anotadas as analogias subjetivas produzidas ao acaso pelo 
paciente e em segundo lugar, as analogias objetivas oferecidas pelo analista à 
base de seu conhecimento geral. Através desse processo, o símbolo inicial é 
ampliado e enriquecido: desta forma chegaremos a um quadro extremamente 
complexo e multifacetado (1916/2014, p. 164). 

No livro Psicologia do Inconsciente (Jung, 1942/2013) novos elementos são 

apresentados para descrever este procedimento. Em relação aos sonhos, suas imagens 

podem ser identificadas com objetos reais, externos ao sonhador. Contrariamente, 

partindo-se do pressuposto de que o produto onírico é uma representação do sujeito em 

relação aos objetos que aparecem no sonho, cada elemento deste deve estar relacionado 

ao próprio sonhador. Enquanto o primeiro seria causal-redutivo, o segundo método, 

equivalente ao hermenêutico, foi intitulado como “processo de interpretação sintético-

construtivo” (p. 97, itálico do autor). 

Este é, portanto, um método desenvolvido para o esclarecimento de materiais 

psíquicos como sonhos e fantasias. Mas, para o propósito de investigações psicológicas, 

essa metodologia deixa alguns questionamentos. Como transpor esse modelo de 

abordagem para a pesquisa na qual os materiais de análise não são produtos psíquicos 

imediatos, mas sim textos e obras criadas conscientemente por autores específicos? É 

possível transformar essa forma de compreensão em metodologia de pesquisa? Para 

explicar a possibilidade de estender uma análise simbólico-hermenêutica dos materiais 

da fantasia para uma postura metodológica de investigação, vamos buscar na filosofia 

um campo de respaldo, no qual a hermenêutica também foi apresentada como método 

possível. 

A hermenêutica foi discutida na filosofia de forma mais fecunda, dentre alguns 

outros autores, por Hans Georg Gadamer (1900-2002). Suas concepções sobre a 

construção das ciências humanas representam uma postura que se mostra salutar para a 

atividade de interpretação como forma metodológica neste ramo científico. A própria 

noção de interpretação é uma das raízes da hermenêutica. Essa proposta nos alerta que a 

atividade de entrar em contato com um texto pressupõe uma série de relações e eventos 

que são o desdobramento da interação entre o intérprete e o autor. Através deste contato 

é possível considerar que não existe apreensão neutra de um conteúdo por parte do 

leitor, pois cada qual terá um lugar histórico de onde fará constatações. Conscientizar-se 
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da própria história e o conjunto de preconcepções trazidas pelo sujeito, é reconhecer 

uma determinada situação face ao problema:  

O conceito de situação se caracteriza pelo fato de não nos encontrarmos 
diante dela e, portanto, não podemos ter um saber objetivo dela. Nós estamos 
nela, já nos encontramos sempre numa situação, cuja iluminação é a nossa 
tarefa, e esta nunca pode se cumprir por completo. E isso vale também para a 
situação hermenêutica, isto é, para a situação em que nos encontramos face à 
tradição que queremos compreender (Gadamer, 1960/1997, p. 225). 

 O intérprete age como um tradutor, quando tenta superar as diferenças e estabelecer 

um relacionamento de acordo e reciprocidade no diálogo com a tradição que o texto 

apresenta. São os preconceitos próprios do intérprete demarcando diferenças, 

sinalizados por sua situação, que redespertam o sentido textual, no esforço de se 

fundirem horizontes15. É esse o significado que Gadamer atribui à conversação 

hermenêutica, em que um tema chega a sua expressão na qualidade de coisa comum a 

ambos. Apesar de o intérprete ser determinante, ele atua no ressurgimento de ideias que 

são inerentes à obra do autor, mas, a partir de sua própria situação. Reconhecer a 

consciência histórica participando do encontro com a tradição traz à tona a consideração 

da tensão entre o texto e o tempo presente. Toda compreensão, neste sentido, parte de 

um indivíduo que observa as obras da tradição a partir de sua situação. Em outras 

palavras, sua posição inicial em relação ao horizonte, ao se propor uma dada pesquisa, 

são os traços de sua história, que determinam a bagagem de concepções e preconceitos 

que prefiguram suas possibilidades de interpretação. Assim, “em última instância, 

compreender e interpretar são uma e a mesma coisa”  (Gadamer, 1970/1997, p. 566). A 

qualidade de intérprete ou tradutor revela bem as idiossincrasias da atividade de 

pesquisa nas ciências do espírito. O contato com a obra do autor nos coloca em posição 

de criar uma “superposição”, que é mais do que anulação do meu não-saber em soma ao 

que é afirmado na tradição (Gadamer, 1970/1997). Nessa superposição, esse horizonte 

em vias de fundir-se, é o resultado da interpretação. 

A partir destas constatações, Gadamer (1970/1997) postulou ideias que visam 

legitimar as ciências do espírito como campo de saber sobre a realidade. Dentro destas 

                                                           
15 Essa metáfora visual nos remete a Nietzsche e Husserl, para caracterizar o aspecto finito do 
pensamento, cuja amplitude é limitada aos moldes de um panorama de possibilidades. A posição em que 
cada intérprete da realidade se encontra pode ser definida como a sua situação que, consequentemente, 
delineia o horizonte que pode ser visualizado (Gadamer, 1970/1997). Por isso compreender um texto que 
a tradição nos apresenta, sem distorções, é, a partir de nossa situação formadora de nosso horizonte, 
empreender um deslocamento em direção à situação do autor a ser compreendido. No movimento, “os 
horizontes se deslocam ao passo de quem se movem” (p. 455). Portanto, compreender é o próprio 
processo de fusão desses horizontes.   
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noções, temos o horizonte hermenêutico e a conversação hermenêutica. Elas têm o 

papel de delinear as formas pelas quais o intérprete faz uma leitura de um texto que lhe 

é apresentado. Elas funcionam, respectivamente: a) reconhecendo o leque de possíveis 

pontos de vista a partir de uma dada situação; b) elucidando como a interação dessa 

dinâmica (o ponto de partida: situação; mais as possibilidades de entendimento: 

horizonte) com o texto lido tem a prerrogativa de enriquecer a análise qualitativa.  

Tomando a postura hermenêutica descrita por Gadamer como estrutura válida de 

abordagem metodológica das ciências do espírito, que aproximações são viáveis entre 

ela e o método sintético-construtivo que Jung desenvolveu? Seria possível, a partir de 

uma abordagem já consolidada no campo da filosofia, utilizar a forma junguiana de 

compreender fantasias como impulso para alçar ideias potencialmente equivalentes do 

“campo psi”, como uma abordagem de pesquisa sólida em temas psicológicos? 

A pedra de toque entre os autores é a noção de interpretação, presente nas 

descrições de ambos. Para Gadamer, é necessário que a bagagem que cada leitor já traz 

consigo, como conjunto de preconceitos, seja reconhecida. É impossível anular este 

fator, pois este agrupamento de saberes prévios é o que impulsiona inicialmente a 

compreensão, e baseia a possibilidade de interpretação daquilo com que se entra em 

contato. Fazer isso é reconhecer o efeito que a história do intérprete exerce na 

interpretação, o que Gadamer descreve como sua história efeitual. Estabelecido que este 

seja um fator perene, irrevogável, a única alternativa é reconhecer sua interferência, sob 

o risco de que “quando se nega a história efeitual na ingenuidade da fé metodológica, a 

consequência pode ser até uma real deformação do conhecimento” (Gadamer, 

1970/1997, p. 450). 

Portanto, em Gadamer, um fator importante é o devido reconhecimento da situação 

hermenêutica do intérprete, para que ela não interfira de maneira incógnita. Podemos 

ainda falar em uma conscientização, já que este reconhecimento traz à luz da 

consciência processos inerentes à atividade de compreensão. O sentido dessa 

interferência na interpretação coloca a possibilidade de aproximarmos a abordagem 

hermenêutica descrita por Gadamer e o método hermenêutico de Jung. 

O processo de interpretação sintético-construtivo, ou método hermenêutico, é uma 

forma de interpretação que Jung define como sendo ao nível do sujeito. Com isso ele 

quer dizer que dada produção psíquica é compreendida não mais as referindo a 
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circunstâncias externas, mas sim que a interpreta como aspectos do próprio sujeito, 

como tendências próprias. Em relação aos sonhos, mas abrindo caminho para as 

experiências em geral, o psiquiatra suíço afirma: “numa vivência eu não experimento 

apenas o objeto, mas a mim mesmo em primeiro lugar; mas isso só quando tomo 

consciência da minha experiência” (Jung, 1942/2013, p. 96). Quando o autor indica 

“vivências” para além dos sonhos e fantasia, nos deparamos com o fato de que diante de 

qualquer fenômeno, experimentamos primeiramente nossa relação com ele, em outras 

palavras: a partir de nosso ponto de vista. Poderia isto ser equivalente à situação 

hermenêutica? Assim como para Gadamer a situação deve ser reconhecida (1970/1997), 

em Jung, tomar consciência da experiência é esclarecer como tais eventos são 

significados pelo sujeito. 

Podemos argumentar, portanto, que transportar o processo de interpretação sintético 

construtivo para uma metodologia de pesquisa seria tomar o texto lido, a tradição 

visitada, como um fenômeno experimentado. Neste caso, tomar consciência da 

experiência é perceber como essa experiência afeta o sujeito e como ela é assimilada a 

partir de seu olhar. Ao propormos a transposição desse modelo de interpretação de 

fantasias para um método cunhado por Jung, constatamos que todo entendimento se dá 

no nível do sujeito. Seja a compreensão de um sonho ou de um livro lido, toda 

atribuição de significado que resulta na compreensão parte da forma como o sujeito 

experimenta tal experiência. Cada intérprete, a partir de seu ponto de vista, sua situação, 

observa a gama de representações que o sonho lhe apresenta, no caso da fantasia, e o 

horizonte composto pela tradição no caso da pesquisa. Compreender, como postula 

Gadamer, é interpretar essa tradição sob a ótica da própria situação, quando no contato 

com o horizonte hermenêutico, ocorre a fusão entre o horizonte do autor e do intérprete. 

No caso da presente pesquisa, ao se levar em conta as concepções da proposta 

gadameriana e o método sintético construtivo descrito por Jung, coube ao pesquisador o 

papel de intérprete das obras de Jacques Hadamard e de Carl Gustav Jung. Esta 

atividade pode ser descrita como a mediação de um diálogo que não ocorreu por um 

contato direto entre eles. Como atesta C. A. Meier: 

Alguém que conseguiu manter uma notável lucidez enquanto estudava o 
"plano de fundo" para a investigação científica foi o matemático Jacques 
Hadamard (1865-1863), cuja obra [An Essay on] The Mathematicians Mind: 
The Psychology of the Invention in the Mathematical Field (1945) é 
particularmente relevante aqui. Hadamard toma como ponto de partida as 
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palestras de Henri Poincaré. Ele não conhecia Pauli ou Jung, nem eles o 
conheciam (Meier, 1991, p. lviii, itálico do autor)16. 

Fazer uma aproximação de teóricos cujo contato é inexistente consiste no desafio de 

colocar suas teorias e ideias para dialogar. Esta é, por fim, uma atividade de 

interpretação da obra de ambos, a qual pautamos pelo método hermenêutico, ou 

processo de interpretação sintético-construtivo. Dito isto, a presente pesquisa é uma 

simples atuação de mediação, interpretação da obra de ambos. Vale considerar que, 

devido à natureza dessa pesquisa, a própria situação do pesquisador pode ser descrita 

como um terceiro ponto de vista, o qual possibilitaria colocar em perspectiva os pontos 

de vistas dos autores visitados. Dessa maneira, analisaremos as aproximações e 

estranhamentos em suas obras, permitindo que o senso estético atuante na ciência possa 

ser contemplado sob o ponto de vista da Psicologia Analítica. 

 

Figura 1. Representação da situação hermenêutica como posição intermediária que possibilita a 
interface entre dois campos de autores distintos. 

Definido o método hermenêutico, já que o lugar de tradutor/intérprete se pauta por 

uma “leitura” a partir de um ponto situacional, como evitar uma interpretação arbitrária 

que acabe “colocando palavras na boca” dos dois autores a serem lidos? Retomamos a 

metáfora do horizonte para responder a essa dúvida. Além de delimitar um panorama, o 

horizonte também se caracteriza como “finito”. Ou seja, para promovermos uma 

interpretação verossímil, que não extrapole as possibilidades de diálogo reais, devemos 

                                                           
16 Someone else who managed to keep a remarkably clear head while studying the “background” to 
scientific research was the mathematician Jacques Hadamard (1865-1863), whose work [An Essay on] 
The Mathematicians Mind: The Psychology of the Invention in the Mathematical Field (1945) is 
particularly relevant here. Hadamard takes as his starting point the lectures of Henri Poincaré. He did not 
know Pauli or Jung, nor did they know him. 



22 

 

fazer o esforço de conhecer os horizontes hermenêuticos de nossos interlocutores para 

saber os limites de suas conexões. Pela inerente impossibilidade de conhecer por 

completo uma situação distinta à sua própria, a única maneira de conseguirmos 

vislumbrar a constituição do horizonte dos autores escolhidos é conhecermos traços de 

sua história. Gadamer atenta ao fato de que é nossa história-efeitual que determina 

nossa situação hermenêutica como um todo (Gadamer, 1970/1997). Sendo impossível 

saber a situação do interlocutor, talvez para os objetivos de uma pesquisa sobre 

conceitos seja mais simples conhecer aspectos da história pessoal do autor que 

moldaram a construção de suas ideias, a saber, quais as inspirações para a constituição 

destas. 

Assinalaremos um exemplo de como uma interpretação insatisfatória pode ser 

originada pelo desconhecimento do horizonte específico de um autor. Por meio do 

contraste tentaremos esclarecer a qualidade da hermenêutica, mediante uma 

interpretação que foi além, ou aquém, dos cuidados preconizados por ela. Jorge Canestri 

(2006), em Psychoanalysis: From Practice to Theory, faz uso da obra de Jacques 

Hadamard ao comparar os modelos de criação na matemática com a prática clínica da 

psicanálise e a forma como Freud a estruturou. Ele argumenta que a direção geral de 

pesquisa do matemático francês, o entendimento da elaboração de ideias, baseia-se nas 

trajetórias de Freud. Ainda sobre o livro de Hadamard, Canestri afirma: “Ele reconhece 

que está em débito a Raymond de Sausurre, quem o informou sobre o trabalho 

inconsciente e sobre as possibilidades de ‘educar o inconsciente através dos poderosos 

meios supridos pelos métodos da psicanálise’” (2006, p. 22)17. 

Esta é uma leitura feita por Canestri do texto do matemático francês. Mas, ao 

estudarmos a bibliografia usada por este na escrita de The Psychology of the Invention, 

constatamos elementos base para afirmar que uma aproximação de Hadamard à 

Psicanálise freudiana não é factível. A passagem citada sugere uma influência capital da 

teoria de Freud na constituição das ideias de Hadamard, o que distorce os fatos. Tal 

recurso a Raymond de Sausurre consiste em uma algumas menções, com uma citação 

no fim de um capítulo18 (Hadamard, 1945/1954). As concepções sobre “inconsciente” 

                                                           
17 He recognizes that he is indebted to Raymond de Sausurre, who informed him about the unconscious 
work and on the possibilities of ‘educating the unconscious through the very powerful means supplied by 
the methods of psychoanalysis’. 
18 Tal citação, ao contrário do que sugere Canestri, sequer indica que Hadamard tivesse a intenção em 
trabalhar a questão da educação do inconsciente de acordo com tais meios que Raymond de Saussurre lhe 
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do matemático francês tem origem em outro autor, que discorda completamente da 

teoria freudiana. Trata-se de Graham Wallas, um psicólogo social que qualifica como 

“mecanista”19 a concepção de psiquismo de Freud; descrevendo que esta seria um 

modelo pouco acurado sobre o funcionamento psíquico (Wallas, 1926/2014). Este 

parece ter sido o autor de maior peso para as ideias hadamardianas, pois, além de ambos 

apresentarem a mesma palestra de Poincaré como base, outros capítulos de The 

Psychology of the Invention remetem diretamente a seções da obra de Wallas, The Art of 

Thought (1926/2014). 

Além da explícita discordância com a teoria de Freud, Wallas (1926/2014) apresenta 

outro autor como suporte para uma compreensão dos eventos inconscientes. Ele se 

fundamenta nas ideias de William James, cujas concepções, como a franja da 

consciência e eventos subliminais, são a base para uma intepretação psicológica dos 

fenômenos de criação científica citados por Henri Poincaré em sua palestra de 1908. 

Trazer à luz esses fatos históricos nos faz questionar a possibilidade da comparação 

feita por Canestri. Na medida em que as influências de Jacques Hadamard não se 

fundam na psicanálise, tecer diálogos que pressupõe tal identificação pode ser uma 

interpretação enganosa, no sentido de um resgate mais acurado das ideias do 

matemático francês. 

O mesmo argumento que invalida a aproximação de Freud à obra hadamardiana 

pode ser usado pra justificar um diálogo desta com as teorias de Carl Gustav Jung. Em 

                                                                                                                                                                          

apresentou: “Há uma outra direção na qual essa educação do inconsciente poderia ser perseguida, embora 
eu não possa me comprometer a falar dela. Na verdade, como o Dr. Sausurre me sugeriu, meios muito 
poderosos para esse propósito podem ser fornecidos pelos métodos da psicanálise” (Hadamard, 
1945/1954, p. 55). A constatação dessa discrepância foi realizada por mim no decorrer desta pesquisa. 
“There is another direction in which that education of unconscious could be pursued, though I cannot 
undertake to speak of it. Indeed, as Dr. Sausurre suggested to me, very powerful means for that purpose 
may be supplied by the methods of psychoanalysis”. 
19 Graham Wallas entende como “Escola Mecanista” um grupo de teóricos da psicologia que designa o 
sistema psíquico através de metáforas que remetem ao funcionamento mecânico. Essa visão mecanista 
entre instinto e razão determina que o sistema psíquico se dividiria em dois fatores: uma máquina que é 
movida e um motor que é a energia que põe a máquina em movimento. Nesse sentido, os instintos ou a 
vida emotiva seriam a força motriz que daria motivação ou impulso para a parte racional, maquinal. Ele 
critica autores desse segmento, como MacDougall, MacCurdy e Freud, pois este retrato do funcionamento 
psicológico seria inviável, além de emperrar a evolução e descrição adequada dos fenômenos psíquicos. 
Na visão dele, da interpretação mecanista incorreria que a coordenação entre as múltiplas partes que 
compõe o aparelho psíquico seria perfeitamente integrada. À essa ideia ele contrapõe uma visão intitulada 
como “hormismo”. Esta é a concepção na qual o organismo seria composto por múltiplos fatores, mas 
nenhum deles seria sozinho uma força motriz inerente. Todos os múltiplos constituintes conteriam em si 
certo grau de iniciativa na coordenação do todo, o que promove uma integração mais dinâmica, mas que 
impossibilita uma coordenação absoluta. Para Wallas (1926/2014), a teoria de Freud faz parte de 
concepções mecanistas, o que pode ser visto claramente quando o autor afirma que a pulsão, ou a libido, 
freudiana resgata a imagem da força motriz mecânica. 
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última instância, seria este classificado como “mecanista” impossibilitando também que 

suas teorias entrassem em contato com a gama de ideias de Wallas? Para responder a 

esta questão devemos recorrer novamente à história. Apesar da colaboração de Jung 

para as ideias psicanalíticas, é bem conhecido o fato da ruptura brusca ocorrida com 

Freud pela incompatibilidade de pontos de vista. O psiquiatra suíço tinha como uma das 

críticas justamente o posicionamento freudiano sobre a descrição fenomenológica da 

libido, exatamente aquele posicionamento que levou Wallas a classificá-lo como 

mecanista (Bair, 2006; Jung, 1928/2013, 1952/2013; Wallas, 1926/2014).  

É interessante notarmos que a influência da obra jameseana é um fator importante 

na construção da psicologia de Jung20. O psiquiatra suíço chega a ser classificado por 

Sonu Shamdasani ao lado de William James e Pierre Janet no que ele chamou de Escola 

Subliminal (Shamdasani, 2003/2005). O fato de tanto Jung como Jacques Hadamard 

radicarem das concepções de William James nos sugere a possibilidade de uma 

conversação hermenêutica, para executar um diálogo entre os autores. 

 Para uma apresentação da pesquisa de forma que suas informações sejam 

apreendidas de maneira intuitiva escolhemos dividi-la em quatro momentos: 

• Capítulo I: análise precisa sobre o conceito de senso estético que participa da 

atividade de criação científica, sob o ponto de vista de autores que o 

sentiram/presenciaram. Especialmente os matemáticos Jacques Hadamard, 

Henri Poincaré e o físico Werner Heisenberg. 

• Capítulo II: estudo exploratório sobre o fator psicológico senso estético para 

compreendermos os desdobramentos deste. Eventos derivados ou 

correlacionados a ele são a intuição, insight, emoção e imaginação. 

• Capítulo III: aprofundamento nas qualidades psicológicas do senso estético, 

que terá sido definido e relacionado a outros nos capítulos anteriores. 

Articularemos o conceito estudado com o arsenal de teorias psicológicas que 

                                                           
20 As contribuições de William James para a construção teórica de Jung foram trabalhadas na dissertação 
de mestrado de Pedro Resende, Os Efeitos da Teoria de William James Sobre a Obra de Carl Gustav 
Jung:A Psicologia da Experiência Religiosa. O fato de Hadamard se apoiar principalmente na obra de 
Graham Wallas o aproxima das ideias jameseanas. Portanto, podemos vislumbrar uma raiz comum entre 
Jung e Hadamard, o que nos possibilita colocar em diálogo suas teorias. Uma tentativa preliminar de 
compreender a criação científica foi feita pelo matemático francês, mas a teoria de Jung que estava 
amadurecendo na época não era conhecida por ele. Visamos então efetuar uma conversação que julgamos 
proveitosa. 
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podem nos ajudar a compreender este elemento de forma consistente, 

especialmente a Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. 

• Considerações finais: o resultado da articulação entre as definições brutas 

sobre senso estético e o conhecimento psicológico atual. Principalmente no 

que diz respeito à valorização do senso estético em seu aproveitamento para 

uma educação que vá além do desenvolvimento puramente intelectual. 

 

1 – É POSSÍVEL FALAR EM BELEZA NA CIÊNCIA?  

1.1 – Henri Poincaré e Jacques Hadamard: cientistas em relação à beleza 

Abordar o papel do senso estético na ciência é trazer para este campo reflexões que 

podemos reconhecer como oriundas principalmente da filosofia e, especialmente, das 

artes. Mas será necessário nos afastamos do domínio científico para debater este tema? 

Ou podemos encontrar meios de discutir o fenômeno da apreciação estética como um 

fator legítimo da atividade do cientista?  

É nas analogias sobre ciência e arte que encontramos um ponto de apoio para poder 

distinguir como o sentimento de beleza e o mecanismo psicológico atrelado a ele são 

importantes para a prática científica. Antes de distinguirmos ambos os campos, será 

necessário observarmos, inicialmente, o que há em comum entre eles. Entre a atividade 

científica e a expressão artística existe um fator comum: o processo criativo (Polanyi, 

1958/1974). Foram percepções como esta que motivaram Edouard Claparède a 

promover no ano de 1937 a Neuvième Semaine de Synthèse em Paris, consistindo em 

uma série de palestras dedicadas à invenção nas mais diversas modalidades. Alguns 

palestrantes foram Louis de Broglie e Bauer, que trataram da invenção nas ciências 

experimentais, Claparéde na psicologia, Paul Valéry na invenção poética e, por fim, 

Jacques Hadamard na matemática (Canestri, 2006). Foi este matemático francês que 

escreveu em 1945 o influente ensaio em cuja introdução afirma: 

Nosso título é “Psicologia da Invenção no Campo da Matemática”, e não 
“Psicologia da Invenção Matemática”. Pode ser útil manter em mente que 
invenção matemática é nada mais que um caso da invenção em geral, um 
processo que pode tomar lugar em diversos domínios, seja na ciência, 
literatura, na arte ou também tecnologia (Hadamard, 1945/1954, p. xi)21. 

                                                           
21 Our title is “Psychology of Invention in the Mathematical Field”, and not “Psychology of Mathematical 
Invention”. It may be useful to keep in mind that mathematical invention is but a case of invention in 
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Nessa obra, o autor realizou uma ampla pesquisa sobre o tema da criação, ancorado 

no conhecimento psicológico de sua época e nos testemunhos de profissionais da 

matemática e outros campos. Mas, ainda que o matemático francês demonstre enorme 

conhecimento de diversas abordagens psicológicas, sua teoria sobre a invenção é 

baseada principalmente em dois autores: Graham Wallas e Henri Poincaré. Estes autores 

foram os primeiros a formular as ideias que Hadamard apresenta. 

Henri Poincaré, considerado um dos cientistas mais influentes do século XX, em 

1908 relata suas concepções pessoais sobre a criação científica em uma palestra na 

Société de Psychologie de Paris. Nesta, Poincaré discorre sobre a influência cabal do 

inconsciente e de elementos afetivos para o processo criativo (Poincaré, 1908/2014). É 

importante ressaltar que o matemático não tinha pleno contato e conhecimento da 

psicologia de sua época, e as inspirações mais diretas que podem ser traçadas vem de 

citações que indicam familiaridade deste com a obra de Émile Boutroux, um filósofo da 

ciência e religião francês, que por sua vez tinha proximidade com William James. 

(Gray, 2013; Meier, 1992/2014; Poincaré, 1908/2014). Apesar da descrição brilhante 

sobre como o desenvolvimento de uma ideia teria a participação do inconsciente, o 

autor se baseou na auto observação e no que poderíamos chamar de método 

“introspectivo”22, não sendo influenciado por uma escola ou corrente psicológica. 

Jacques Hadamard afirma, em relação a si e a Poincaré: 

Não apenas as declarações de Poincaré são resultado de suas próprias 
observações, além de não serem sugestões de ninguém; mas pessoalmente, eu 
sinto exatamente como ele, não por ser um amigo especial de Boutroux ou 
William James, ou ter estudado a escola Mecanista (o que não fiz) ou 
qualquer outra, mas por causa de minha própria auto-observação – porque as 
ideias escolhidas pelo meu inconsciente são aquelas que alcançam minha 
consciência, e eu vejo que são as que concordam com meu senso estético 
(1945/1954, p. 39)23. 

                                                                                                                                                                          

general, a process which can take place in several domains, whether it be in Science, literature, in art or 
also technology. 
22 O método introspectivo é aquele no qual os processos de pensar e de observar o pensamento ocorrem 
simultaneamente, remontando às obras de William James e Titchener. A informação sobre os caminhos 
do pensamento é obtida do pensador que reporta seus próprios processos mentais. Apesar das críticas que 
esse método poderia receber, de que o observador possa distorcer o observado, para o processo inventivo 
que Hadamard pesquisa esse risco é menor, pois a consequência dos eventos mentais observados, o 
surgimento de novas ideias, é indubitável quando surge (Hadamard, 1945/1954; Taylor, 1996). 
23 Not only Poincaré’s statement the resulto f his own observations and not anybody else’s suggestions; 
but personally, I feel exactly as he does, not because of having been a special friend of Boutroux or 
William James, or having studied the Mecanist school (which I have not) or any other one, but on account 
of my own auto-observation – because the ideias chosen by my unconscious are those which agree with 
my aesthetic sense. 
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Ao final desta citação observamos um vislumbre das ideias de Poincaré com relação 

ao processo de criação de ideias, principalmente pela participação do inconsciente e o 

senso estético. A palestra publicada sob o título Mathematical Creation (Poincaré, 

1908/2014) descreve eventos ocorridos com o próprio autor e suas elaborações sobre o 

mecanismo associado a estas ocorrências. Relata, principalmente, o trabalho que lhe deu 

maior notoriedade24, e que após ter trabalhado quinze dias sem sucesso chegou a uma 

conclusão de forma pouco usual: 

Bem nesta época eu deixei Caen, onde eu vivia então, para ir a uma excursão 
geológica sob os auspícios da escola de minas. As mudanças da viagem me 
fizeram esquecer meu trabalho matemático. Tendo alcançado Coutances, 
entramos em um ônibus para ir a um lugar ou outro. No momento em que 
coloquei meu pé no degrau a ideia veio a mim, sem nada em meus 
pensamentos anteriores parecendo ter pavimentado o caminho para isso, que 
as transformações que havia utilizado para definir as funções fúcsianas eram 
idênticas às da geometria não-euclidiana (Poincaré, 1908/2014, p. 387-388)25. 

Essa atividade de pesquisa que se mostrou de início infrutífera e foi 

momentaneamente abandonada, resultou em uma emergência súbita na consciência, 

dias depois, de ideias que indicavam o caminho de solução do problema: 

Inicialmente o mais impressionante é este aparecimento de súbita iluminação, 
um sinal manifesto de um longo e prévio trabalho inconsciente. O papel deste 
trabalho inconsciente na invenção matemática parece-me incontestável, e 
vestígios deste poderiam ser encontrados em outros casos onde é menos 
evidente (Poincaré, 1908/2014, p. 389)26.  

Ao desenvolver suas concepções, Poincaré delineia os passos em que observou o 

processo de criação, em si e em colegas. Também afirma a participação do senso 

estético, das emoções e do interesse do pesquisador como fatores indispensáveis para a 

descoberta de novas ideias. Essas elaborações do cientista francês foram reunidas pelo 

psicólogo social Graham Wallas em The Art of Thought (1926/2014), que sugeriu 

chamar os passos distinguíveis na invenção como: Preparação, Incubação, Iluminação e 

Verificação. 

                                                           
24 A teoria dos grupos fúcsianos e funções fúcsianas. 
25 Just at this time I left Caen, where I was then living, to go on a geologic excursion under the auspices 
of the school of mines. The changes of travel made me forget my mathematical work. Having reached 
Coutances, we entered an omnibus to go some place or other. At the moment when I put my foot on the 
step the idea came to me, without anything in my former thoughts seeming to have paved the way for it, 
that the transformations I had used to define the Fuchsian functions were identical with those of non-
Euclidean geometry 
26 Most striking at first is this appearance of sudden illumination, a manifest sign of long, unconscious 
prior work. The rôle of this unconscious work in mathematical invention appears to me incontestable, and 
traces of it would be found in other cases where it is less evident. 
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Jacques Hadamard tem como ponto de partida as intuições e elaborações de 

Poincaré, cuja autoridade como matemático e pensador considera incontestável. 

Portanto, para explicar a psicologia da invenção, o autor articulou as observações de 

Poincaré com as teorizações de Wallas, outros psicólogos e filósofos, aprofundando o 

entendimento sobre os múltiplos passos que envolvem a criatividade. É neste contexto 

que o senso estético assume seu papel de importância para a criação de ideias: na 

valorização dos aspectos psicológicos que subjazem à consciência, mostrando o papel 

do irracional como prefiguração dos processos racionais e base da qual emerge a 

racionalidade (Cazenave, 1982; Polanyi, 1958/1974). 

 

1.2 – O inconsciente e o senso estético na criação científica 

1.2.1 – As quatro etapas da/na criação científica27  

Para Henri Poincaré e Jacques Hadamard, portanto, a participação do inconsciente 

na criação científica é indubitável. Enquanto aquele relatou suas percepções, este fez um 

amplo trabalho de pesquisa para esboçar um quadro sobre o que a psicologia de seu 

tempo havia produzido em relação à criatividade. Sua obra é bastante abrangente, 

chegando a mencionar a frenologia, filologia, biologia, passando por diversos autores, 

como Ribot, Galton, Souriau, Paulhan, Claparéde, Flournoy, Max Müller entre 

inúmeros outros. Além disso, não se prendeu apenas à criação matemática, mas buscou 

complementar a psicologia da criação com outros campos, através de exemplos 

históricos na música (Mozart) e literatura (Lamartine) (Hadamard, 1945/1954; Meier, 

1991; Poincaré, 1908/2014; Wallas, 1926/2014). 

O modelo pelo qual Hadamard compreende a psicologia da invenção pode ser 

descrito no processo em que o inconsciente e a consciência cooperam com seus papeis 

específicos na atividade da invenção/descoberta científicas. Para o autor, esta criação é 

um fator complexo, cujos processos de base são os mesmos tanto para a matemática 

quanto para quaisquer campos em que a originalidade depende da criatividade. Portanto, 

o matemático francês compreende quatro partes nas invenções em geral: Preparação, 

                                                           
27 A descrição de etapas “da” criação científica diz respeito ao fato de que estas foram estabelecidas como 
regras gerais governando este fenômeno, ou seja, a própria estrutura subjacente da criação preconiza esse 
mecanismo. Essa descrição encontra respaldo em diversos autores. Já quando nos referimos às etapas 
“na” criação, queremos aludir ao funcionamento orgânico de cada uma destas no evento concreto de uma 
descoberta. Este capítulo, portanto, lida com ambos os casos. 
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Incubação, Iluminação e Verificação. Este modelo de quatro etapas chegou até nós em 

seu formato atual pela obra de Jacques Hadamard, porém foi baseado tanto nas palestras 

de Henri Poincaré quanto no livro The Art of Thought, de Graham Wallas. 

Toda invenção ou descoberta se dá pela combinação de ideias, mas, de acordo com 

Hadamard e Poincaré, a consciência e a racionalidade são incapazes de criação de 

conteúdos novos. Isto deriva do fato de que a combinação de ideias já conhecidas e 

esquadrinhadas pela razão levaria apenas a resultados também reconhecidos (Jung, 

1958/2013). Para os autores, essa forma racional de criação seria um processo aleatório, 

pois a consciência pura teria um papel arbitrário na seleção e escolha de ideias a serem 

combinadas (Hadamard, 1945/1954; Poincaré, 1908/2014). Portanto, deve existir algum 

fator que funcione como crivo para organizar essa recombinação de ideias. Através de 

uma breve explanação da teoria das quatro etapas é possível definir como o inconsciente 

possibilita uma nova instância, um “espaço” de surgimento de ideias novas, e também 

como o senso estético seria esse fator de reconhecimento das ideias frutíferas. Nosso 

foco será, principalmente, os dois primeiros estágios, Preparação e Incubação, nos quais 

os fatores psicológicos de nosso interesse atuam, mas mencionaremos os restantes, 

Iluminação e Verificação, pelo seu aspecto heurístico complementar. 

O primeiro estágio, Preparação, consiste no esforço inicial da consciência em 

relação a um problema a ser resolvido. Mesmo nos exemplos históricos em que 

descobertas são atribuídas a uma tenaz continuidade de atenção e um trabalho do 

intelecto puro, este estágio preparatório não se restringe à análise lógica e racional da 

questão intelectual. O esforço voluntário, ainda que aparentemente estéril, é o que inicia 

o processo de combinação de ideias. Nos vários exemplos descritos por Hadamard 

(1945/1954), as “inspirações repentinas” nunca acontecem sem um trabalho preliminar 

da vontade consciente, que inicia a ação do inconsciente e define sua atuação geral. 

Poincaré recorre a um símbolo para explicar como ele visualiza este processo. Para 

ele, as ideias, os elementos de nossa futura combinação, são originais como os átomos 

de Epicuro28. Durante o repouso da mente tais átomos estão imóveis. O ato de estudar 

                                                           
28 Epicuro estabelecia, junto com outros atomistas da Grécia Antiga, que a base de tudo que existe são 
elementos indivisíveis, infinitos e diminutos para além da percepção, e que as interações desses átomos 
componentes formam os fenômenos compostos percebidos pelos sentidos. Curiosamente, Epicuro 
introduz na mecânica rígida dos atomistas anteriores a noção de clinamen, em que os átomos poderiam, 
sem causa alguma, desviar trajetórias. Esta ideia parece uma concessão necessária para dar conta do livre 
arbítrio humano, e insere no fatalismo certo grau de liberdade, autonomia e espontaneidade (Silva, 2009). 
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uma questão consiste em mobilizar ideias, notadamente aquelas que nos parecem 

promissoras. Mesmo que esse esforço inicial se mostre infrutífero, na situação de um 

resultado não imediato, os átomos são movidos como projéteis e faíscam em várias 

direções (ver figura 2 e 3) (Poincaré, 1908/2014). Os átomos/ideias assim mobilizados 

formam novas combinações de seus impactos, e “nessas novas combinações, nesses 

resultados indiretos do trabalho consciente original, jazem as possibilidades da 

inspiração aparentemente espontânea” (Hadamard, 1945/1954, p. 47). Do estágio inicial 

de Preparação, provém o ímpeto que dará prosseguimento à etapa seguinte, a Incubação. 

 
Figura 2. Esquema gráfico sobre o modelo dos átomos de Epicuro. O primeiro quadro representa a 
situação inicial de repouso. O segundo representa o estágio de Preparação, no qual os átomos são 

postos em movimento pelo esforço consciente. 

A fase da Incubação tem como uma de suas caraterísticas a construção de inúmeras 

combinações de ideias que acontece no inconsciente (ver figura 3). Ela pode ser 

entendida como consequência do movimento dos átomos descrito no estágio anterior. 

 
Figura 3. No primeiro quadro estão representadas as trajetórias que o estágio de Preparação impôs 

aos átomos. No segundo, o resultado deste movimento, que culmina na combinação de novas 
formas. Psicologicamente, estas correspondem ao montante de novas ideias da etapa de Incubação e 

que potencialmente emergirão na consciência na etapa denominada Iluminação. 

                                                                                                                                                                          

A metáfora de Poincaré compara átomos e ideias, numa associação que também liberta a criação 
científica do racional como necessidade. 
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Nesta segunda etapa, já é possível vislumbrarmos uma nova característica em ação: 

a avaliação de valor do resultado das recombinações. Demonstrando uma 

impressionante concordância entre a matemática e a poesia, Hadamard cita Paul Valéry 

ao afirmar que não apenas a criação de um montante de ideias é importante, mas a 

verdadeira atividade do gênio seria a escolha de qual combinação é portadora de valor e 

utilidade (Hadamard, 1945/1954). Poincaré atribui também ao inconsciente a atividade 

de um crivo na seleção de ideias potencialmente úteis, e, portanto, o olhar da 

consciência do cientista tem acesso a construções que já passaram por uma seleção 

prévia: 

As combinações estéreis sequer se apresentam à mente do inventor. Nunca 
aparecem no campo de sua consciência combinações que não são realmente 
úteis, exceto algumas que ele rejeita, mas que em alguma extensão tem 
características de combinações úteis. Tudo se passa como se o inventor fosse 
um examinador de segundo grau que só teria que questionar os candidatos 
que passaram em um exame anterior (Poincaré, 1908/2014, p. 386-387)29. 

Nesta passagem, o autor alude a uma capacidade de seleção criteriosa por parte de 

inconsciente, mas esta afirmação se ajusta ao que se conhece sobre os fenômenos 

inconscientes? A tradição psicológica menciona que a discriminação de conteúdos e 

qualificação é um traço específico da consciência. Todos os elementos designados pela 

alcunha de “inconscientes” o são devido a um caráter indiferenciado, que os mantém 

amalgamados. Só após sua emergência à consciência tais qualidades podem ser 

reconhecidas (Franz, 1971/2013; Jung, 1921/2013, 1944/2012). O que vemos nesta 

afirmação de Poincaré é o argumento de que existe um fator inconsciente mediando o 

surgimento de certas ideias na consciência. Ao analisar com maior atenção a real 

natureza entre a dimensão da consciência e do inconsciente, nos deparamos com a 

permeabilidade entre ambos: “não há um conteúdo consciente que não seja também 

inconsciente sob outro aspecto. É possível igualmente que não haja um psiquismo 

inconsciente que não seja, ao mesmo tempo, consciente.” (Jung, 1946/2013, p. 135, 

itálico do autor). Jung atesta a possibilidade insuspeita de que na instância inconsciente 

haja um princípio de organização que emula prerrogativas que atribuímos à consciência. 

Utilizamos intencionalmente a noção de emulação, pois esta indica que os processos 

que reconhecemos como traços típicos da atividade consciente não são apenas 

                                                           
29 The sterile combinations do not even present themselves to the mind of the inventor. Never in the field 
of his consciousness do combinations appear that are not really useful, except some that he rejects but 
which have to some extent the characteristics of useful combinations. All goes on as if the inventor were 
an examiner for the second degree who would only have to question the candidates who had passed a 
previous examination. 
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“imitados” pelo inconsciente, mas que este é potencialmente mais complexo e contém 

princípios de organização que não são completamente compreendidos por uma 

incapacidade da nossa consciência.  

Como o campo inconsciente é muito mais amplo e matriz do funcionamento 

consciente, não podemos dizer que ele simplesmente simula a organização que 

possamos realizar com as discriminações da consciência. Como já pôde ser constatado, 

o potencial de construção de novas ideias fundamenta-se em eventos inconscientes. Se 

dizemos que princípios de organização do inconsciente “parecem ‘representados’ e 

semelhantes à consciência” (Jung, 1946/2013, p. 135, aspas do autor), não é porque o 

inconsciente faça uma imitação, mas fazemos essa comparação porque o único 

referencial de que dispomos para conhecer o funcionamento psíquico é o ancorado pelo 

que conhecemos da consciência. Essa experiência de uma organização estrutural 

comparada à da consciência é intitulada “consciência aproximativa” (Jung, 1946/2013, 

p.136). 

Mas, se essa primeira escolha cabe ao inconsciente, como ele executa efetivamente a 

prerrogativa de seleção? Como pode ser feita uma escolha nesse sentido? Hadamard e 

Poincaré concordam que as regras que colocam este crivo em ação só podem ser 

sentidas indiretamente. Mas, por outro lado, como é possível delimitar bem o resultado 

que essa seleção implica, o surgimento de ideias novas na consciência, existe uma 

maneira de saber que fator esclarece como o inconsciente procede a este critério. Para 

os autores, o elemento que determina quais ideias atravessam o limiar da consciência é 

o senso estético, ou seja, uma sensibilidade emocional especial por parte do 

cientista/pesquisador: 

Todas as combinações seriam formadas em consequência do automatismo do 
eu subliminal, mas apenas as interessantes adentrariam o domínio da 
consciência. E isso é ainda muito misterioso. Qual é a causa que, dentre os 
milhares de produtos da nossa atividade inconsciente, alguns são chamados a 
passar o limiar, enquanto outros permanecem abaixo? É um simples acaso 
que confere esse privilégio? Evidentemente não; entre todos os estímulos dos 
nossos sentidos, por exemplo, apenas o mais intenso fixa nossa atenção [...] 
Mais geralmente, os fenômenos inconscientes privilegiados, aqueles 
suscetíveis de se tornarem conscientes, são aqueles que, direta ou 
indiretamente, afetam mais profundamente nossa sensibilidade emocional 
(Poincaré, 1908/2014, p. 391)30. 

                                                           
30 all the combinations would be formed in consequence of the automatism of the subliminal self, but only 
the interesting ones would break into the domain of consciousness. And this is still very mysterious. What 
is the cause that, among the thousand products of our unconscious activity, some are called to pass the 
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Muitos autores atestam a participação de elementos afetivos na descoberta ou 

invenção científicas (Cazenave, 1982; Durand, 2004; Franz, 1980; Hardy, 1940/1992; 

Heisenberg, 1971/1975; Pauli, 1952/1996, 1954/1996; Polanyi, 1958/1974). Mas, com 

Poincaré e Hadamard, um destes elementos surge como um meio indispensável para o 

mecanismo da descoberta. Após o estágio preliminar de Preparação, na Incubação 

ocorre a criação e a escolha da ideia que pode emergir na consciência. A beleza aparece 

não apenas como um atributo do objeto, mas como uma escala de utilidade e 

verossimilhança de uma ideia em explicar o fenômeno externo que ela tenta desvendar: 

Pode ser surpreendente ver sensibilidade emocional invocada em referência a 
demonstrações matemáticas que, ao que parece, podem interessar apenas ao 
intelecto. Isso seria esquecer o sentimento de beleza matemática, a harmonia 
dos números e formas, de elegância geométrica. Este é um verdadeiro 
sentimento estético que todos os matemáticos reais conhecem, e certamente 
ele pertence à sensibilidade emocional (Poincaré, 1908/2014, p. 391)31. 

Portanto, o que podemos concluir sobre a etapa de Incubação: 

• No inconsciente ocorre a construção fortuita de um montante de 

ideias; 

• Uma dessas ideias é escolhida. Nisso consiste a verdadeira 

atividade de invenção; 

• Essa escolha é governada principalmente pelo senso de beleza 

científica32. 

A próxima etapa, intitulada Iluminação, consiste na emergência desta ideia 

selecionada ao nível da consciência. Tal fenômeno sempre aparece como uma irrupção 

                                                                                                                                                                          

threshold, while others remain below? Is it a simple chance which confers this privilege? Evidently not; 
among all the stimuli of our senses, for example, only the most intense fix our attention [...]. More 
generally the privileged unconscious phenomena, those susceptible of becoming conscious, are those 
which, directly or indirectly, affect most profoundly our emotional sensibility. 
31 It may be surprising to see emotional sensibility invoked à propos of mathematical demonstrations 
which, it would seem, can interest only the intellect. This would be to forget the feeling of mathematical 
beauty, of the harmony of numbers and forms, of geometric elegance. This is a true esthetic feeling that 
all real mathematicians know, and surely it belongs to emotional sensibility. 
32 O conjunto de elementos afetivos implicados na descoberta é a pedra de toque para entrarmos no 
domínio da psicologia. As quatro etapas de Hadamard serão compreendidas em relação à Psicologia 
Analítica no capítulo 3. No que diz respeito à Incubação, a descrição de um estado psíquico especial, a 
fascinação pela beleza científica, nos remete ao conceito de constelação. Esta se refere à conformação 
psicológica específica ativada por um estado emocional que surge na presença de determinados estímulos. 
Uma constelação ocorre tendo como base complexos individuais. No capítulo 3 descreveremos como um 
tipo de complexos, os chamados complexos criativos, podem ajudar a compreender o fenômeno da 
descoberta científica. A noção de complexo está atrelada ao conceito junguiano denominado arquétipo. 
Estas estruturas do inconsciente funcionam como base do psiquismo, sendo prefigurações da imaginação 
e da experiência humana. Portanto, de acordo com nossa hipótese, os arquétipos atuam como 
fundamentos da construção científica (Jung, 1934/2013). 



34 

 

repentina de conteúdos novos, com o caráter de certeza, brevidade e surpresa. A história 

da ciência em seus mais variados ramos está repleta de exemplos dessa ocorrência 

(Cambray, 2003; Franz, 1980; Hadamard, 1945/1954; Jung, 1964/2008; Pauli, 

1952/1996, 1954/1996; Poincaré, 1908/2014). O papel do senso estético para a criação 

científica pode também ser visto com mais clareza neste estágio. As ideias que mais 

satisfaçam uma sensibilidade específica do cientista são aquelas que, na linguagem da 

psicologia moderna, adquirem uma quantidade de energia para se tornarem 

supraliminais. Em outras palavras, o incremento de energia associada a esta ideia 

engendra o mecanismo de reconhecimento consciente do seu conteúdo: 

Um elemento inconsciente, ao adquirir um acento de valor mais forte, 
imediatamente deixa de ser subliminal; eleva-se então por sobre o limiar da 
consciência e isto ele só pode fazer graças a uma energia especial que está 
dentro dele. Sobrevêm então, a “ideia repentina”, a “representação de livre 
surgimento” (Jung, 1921/2013, p. 125). 

Na situação da criação científica os autores associam à ideia emergente um caráter 

de beleza, no qual ela satisfaça necessidades estéticas do indivíduo. Neste argumento, 

podemos discernir dois aspectos importantes: a sensibilidade especial do pesquisador 

cujo objeto de percepção é a beleza e a própria constituição do que é esta beleza 

percebida. A energia especial de um conteúdo se refere a qualidades estéticas da ideia 

que pôde emergir na consciência. Para os cientistas, especialmente na matemática, esse 

atributo é visto como uma escala de aproximação da ideia em relação à verdade: “[a] 

beleza intelectual é reconhecida como um símbolo de uma realidade oculta” (Polanyi, 

1958/1974, p. 189)33. 

No último estágio, Verificação, as ideias que surgiram na consciência têm sua 

correção constatada. O principal objetivo desta fase é colocar em forma lógica os 

argumentos que precisam ser lapidados pela atividade consciente. A irrupção de 

conteúdos inconscientes é uma atividade espontânea que demanda uma etapa posterior 

de organização. Isso serve tanto para essa confirmação dos resultados como para 

descrevê-los na linguagem articulada, de tal forma que o público tenha acesso aos 

processos que se passaram de forma velada na mente do cientista (Hadamard, 

1945/1954; Poincaré, 1908/2014; Wallas, 1926/2014). Michael Ponalyi estudou de 

forma profunda o que ele chamou de componentes tácitos do pensamento e como estes 

são o fundamento para a cognição, na forma de emoções e percepções basais, sendo 

                                                           
33 [the] intelectual beauty is recognized as a token of hidden reality. 
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inerentemente pessoais. Após constatar a existência desses elementos, menciona a 

necessidade e a capacidade de articulação destes através da linguagem e do discurso. 

Para o autor, estas habilidades comunicativas, que permitem compartilhar o 

pensamento, seriam a grande diferença formal entre a inteligência humana e animal 

(Polanyi, 1958/1974). 

Portanto, a enunciação através da consciência é necessária para pleno uso do 

produto da Iluminação: 

Nunca acontece que o trabalho inconsciente nos dê o resultado pronto de um 
longo cálculo, no qual só temos que aplicar regras fixas. [...] Tudo o que se 
pode esperar dessas inspirações, frutos do trabalho inconsciente, é um ponto 
de partida para tais cálculos. Para os cálculos em si, devem ser realizados em 
um segundo período de trabalho consciente [...]. Eles requerem disciplina, 
atenção, vontade, e, portanto, a consciência (Poincaré, 1908/2014, p. 394)34. 

Além de colocar em linguagem articulada e precisar os objetos da Iluminação, existe 

uma terceira atribuição a este estágio: são os frutos do trabalho inconsciente que 

fornecem novo impulso para a continuidade do trabalho de pesquisa, mediante 

renovação de entusiasmo e interesse do pesquisador. Após a Verificação, a descoberta 

recente é integrada no próprio sistema de representações simbólicas do cientista, 

podendo ser plenamente utilizável. Jacques Hadamard (1945/1954) afirma que, nesse 

processo, os resultados de uma Iluminação são classificados na franja da consciência35, 

ou seja, percebidos como síntese integrada. 

Ao conhecermos estas quatro etapas, foi possível observar que a atuação do 

inconsciente e a emergência de ideias no campo da consciência estão ligadas ao senso 

estético do pensador. Depois de tantos exemplos sobre a atuação deste fator, nos resta 

                                                           
34 It never happens that the unconscious work gives us the result of a somewhat long calculation all made, 
where we have only to apply fixed rules. [...] All one may hope from these inspirations, fruits of 
unconscious work, is a point of departure for such calculations. As for the calculations themselves, they 
must be made in the second period of conscious work [...]. They require discipline, attention, will, and 
therefore consciousness. 
35 O conceito de franja da consciência vem da teoria de William James sobre o fluxo de pensamento.  
Para este autor, o pensamento se organiza em um fluxo contínuo que é a própria definição da consciência 
e que esses pensamentos sempre estão atrelados a tonalidades de sentimento. Tanto os pensamentos como 
sentimentos, para William James, não tem existência independente como entidades abstratas, eles são as 
reverberações do próprio fluxo de consciência. Um evento consciente, portanto, é aquele que está sob a 
atenção focal momentânea, mas como existe um fluxo, há sempre uma série de pensamentos, a 
representação concreta do próprio fluxo, e outros pensamentos que não estão imediatamente no foco de 
atenção compõe a franja. William James observou que os sentimentos ligam o pensamento primário com 
aqueles que estão na orla de relações, determinando como o fluxo prossegue (Taylor, 1996). Portanto, 
quando Hadamard afirma que uma ideia é classificada na franja da consciência, fica subentendido que 
certas tonalidades de sentimento surgem para indicar como os pensamentos estão organizados. Mais uma 
vez encontramos uma menção a aspectos emocionais imbricados na atividade cognitiva. O papel das 
emoções e outros sentimentos assemelhados à sensibilidade estética estarão descrito no próximo capítulo. 
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saber no que consiste esta percepção especifica. Como ela é descrita pelos autores que a 

presenciaram e como a Psicologia compreende este fenômeno? E, por fim, no que 

consiste a beleza que tal sensibilidade é capaz de perceber e é utilizada como crivo para 

avaliar ideias que são úteis? 

1.2.2 – O senso estético e a beleza percebida: o cientista como leitor de uma 

harmonia na natureza 

Chegamos aqui a uma situação limite: cientistas que seriam os porta-vozes da razão 

afirmam que um critério para criação de suas ideias é a beleza. Vimos que o senso 

estético é um elemento importante no processo da criatividade científica. Essa 

declaração traz uma série de implicações. Primeiro, a qualidade de um bom pesquisador 

deveria ser medida pelo refinamento de sua percepção estética, o que por sua vez nos 

faz questionar que tipo de aprimoramento sobre ela é possível. Em segundo lugar, como 

delimitar o que confere a uma ideia a sensação de beleza e qual a ligação desta com a 

veracidade inerente à ideia ou teoria? 

Este tema é abordado de forma direta por Henri Poincaré (1908/2014) na palestra já 

citada, sob o título Mathematical Creation. Além de ter apresentado quatro etapas na 

criação científica, que foram delimitadas e nomeadas por Graham Wallas, o autor 

discorre sobre a propriedade do sentimento estético na ciência. Este tema foi retomado 

posteriormente por Jacques Hadamard, que observou ainda uma nova funcionalidade 

sobre este fator. Além de participar no âmbito inconsciente mediante seleção de ideias, 

atua também no nível da consciência, em que a atenção do pesquisador na escolha de 

temas relevantes para pesquisa é governada por uma sensação estética: 

Direção no pensamento implica elementos afetivos, tal sendo especialmente o 
caso no que se refere à continuidade da atenção, esta fidelidade da mente ao 
seu objeto [...]. No estágio presente, como na inspiração, a escolha é dirigida 
pelo senso de beleza; mas, desta vez, nos referimos a ele conscientemente, 
enquanto no inconsciente ele trabalha para nos dar inspiração (Hadamard, 
1945/1954, p. 131)36. 

 Portanto, podemos definir o senso estético como um processo com duas 

características principais: a) o senso estético é uma “peneira” ou “escolha” (sieve, em 

inglês) que determina quais serão as ideias emergentes no campo da consciência; b) 

                                                           
36 Direction in thought implies affective elements, such being especially the case as concerns that 
continuity of attention, that faithfulness of mind to its object [...]. In the presente stage, as in inspiration, 
choice is directed by the same sense of beauty; but this time we refer to it consciously, while it works in 
the unconscious to give uns inspiration. 
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funciona na consciência como uma percepção da possível relevância de um tema a ser 

pesquisado. Ou seja, no inconsciente o senso estético pré-seleciona ideias que 

potencialmente são úteis, fornecendo também inspiração; na consciência, o senso 

estético dirige a escolha da atenção sobre temas de pesquisa. Mas, através desta 

definição fica explicitado apenas o procedimento como ele atua, enquanto sua natureza 

permanece misteriosa. Devemos, portanto, procurar uma explicação suplementar. Para 

isso, nos deslocamos da característica do observador que percebe qualidades estéticas, 

para a análise do atributo do objeto, o que nos leva por fim à beleza que é percebida 

nesta sensibilidade específica. 

A beleza inerente em teorias científicas, especificamente nas formas matemáticas, é 

um assunto há muito discutido entre os praticantes das ciências. Mas, o que confere esse 

atributo de beleza e elegância às entidades teóricas, e que afeta sobremaneira um tipo de 

emoção estética?  

Foi G. H. Hardy, um matemático no outono de sua vida, que após ter perdido os 

poderes criativos da juventude procurou relatar na obra A Mathematician’s Apology 

com rigor e paixão as raízes da beleza matemática: “seria dificultoso atualmente 

encontrar um homem educado que seja bastante insensível ao apelo estético da 

matemática. Pode ser difícil ‘definir’ beleza matemática, mas isso é válido para a beleza 

de qualquer espécie” (1940/1992, p. 85, aspas do autor)37. Equiparando a beleza 

matemática com a que está presente em outros campos e reconhecendo a dificuldade em 

defini-la, o autor descreve que a beleza de entidades matemáticas é equivalente ao que 

ele chama de seriedade da ideia. Com isso, ele quer dizer que uma ideia séria é aquela 

que se conecta de forma natural e esclarecedora a um largo complexo de outras ideias e 

pode levar à determinação de leis gerais: “A beleza de um teorema matemático 

‘depende’ muito de sua seriedade” (Hardy, 1940/1992, p. 90, aspas do autor)38. 

Portanto, a beleza é um marcador dessa significância e sua expressão é sentida por nós 

como um apelo emocional. Quando a ideia é significante e virtualmente portadora de 

beleza, ela carrega características de generalidade e profundidade. A generalização 

determina que a ideia possa ser estendida a uma classe de situações, cujas relações entre 

elas conectem diferentes ideias matemáticas. Já a profundidade é definida por Hardy 

                                                           
37 it would be difficult now to find an educated man quite insensitive to the aesthetic appeal of the 
mathematics. It may be very hard to “define” mathematical beauty, but that is just as true for beauty of 
any kind 
38 The beauty of a mathematical theorem depends a great deal on its seriousness. 
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como semelhante à noção de dificuldade, mas cujo caráter elusivo impede uma 

descrição definitiva. Recorre à noção de estratos nas ideias matemáticas, em que, por 

exemplo, a ideia de um número irracional seja mais profunda que a de um número 

integral. Desse modo, o teorema de Pitágoras é mais profundo que o teorema de 

Euclides, mesmo que ambos sejam igualmente sérios. 

Para o matemático, as ideias significantes são portadoras de qualidades estéticas 

específicas, e se questiona quais podem ser encontradas em teoremas como os de 

Pitágoras e Euclides. Arriscando uma resposta, Hardy afirma o que intitulou como 

“observações desconexas”39 (1940/1992, p. 113): tais arranjos de ideias possuem 

sempre o caráter do inesperado, de inevitabilidade e economia. “Os argumentos tomam 

tão curiosa e surpreendente forma; as ferramentas usadas parecem tão infantilmente 

simples quando comparadas com os resultados abrangentes; mas não há como escapar 

das conclusões” (1940/1992, p. 113)40. 

Para discutir o problema da beleza na matemática, podemos observar que as 

afirmações de Hardy concordam com as prerrogativas que Poincaré atribui ao aspecto 

estético em ideias. A qualidade de seriedade sinaliza que um dado conceito ou 

argumento tem a capacidade de ligar vários campos ou ideias distintas na matemática. 

Neste sentido podemos concluir que tais construções possibilitam uma visão sintética 

dos diversos ramos que consegue conectar, tendo como objetivo chegar a relações 

universais em forma de leis e teoremas (Hardy, 1940/1992). De maneira similar, para 

Poincaré, as leis matemáticas expressam uma harmonia subjacente na realidade e esta 

“harmonia universal do mundo é a fonte de toda beleza” (1908/2014, p. 209)41. Para 

ambos os matemáticos a percepção de beleza estaria atrelada a uma aproximação em 

relação à harmonia. Podemos entender essa harmonia como uma coesão e sinergia em 

que cada ideia reforça uma à outra. Essa relação de confirmação mútua em tais 

complexos de ideias poderiam ajudar a reconhecer nelas a aproximação a uma 

objetividade? Ou seja, em alguma medida a coesão auxilia a compreender se tais ideias 

correspondem a um dado objetivo real? No capítulo The Value of Science, Poincaré 

(1908/2014) discute o problema da objetividade. Para o autor, é essa a importância da 

harmonia que é captada por meio do senso estético. Embora as sensações como 

                                                           
39 Disjointed remarks  
40 The arguments take so odd and surprising form; the weapons used seem so chidishly simple when 
compared with the far-reaching results; but there no escape from the conclusions. 
41 The universal harmony of the world is the source of all beauty. 
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qualitativas sejam intransmissíveis, as relações entre as sensações podem ser percebidas 

mediante emoção estética, que é comum a toda a humanidade. Uma emoção deste tipo 

não surgiria pelas qualidades próprias das sensações, mas pela combinação harmoniosa 

de suas relações. Embora as sensações de outros sejam para nós intransmissíveis e 

eternamente impenetráveis, como o mundo das aves de William Blake42, a apreciação 

estética seria uma prova de que as qualidades das sensações são idênticas para todos os 

homens e é, por fim, objetiva. 

A sensação de beleza, portanto, é a percepção de que uma ideia, ao suscitar uma 

sensação harmônica, ocupa um “lugar” adequado em um todo: 

Tal sensação é bela, não porque ela possui tal qualidade, mas porque ela 
ocupa um lugar na trama de nossas associações de ideias, de modo que esta 
não pode ser excitada sem colocar em movimento o “recebedor” que está no 
outro fim da linha e que corresponde à emoção estética (Poincaré, 1908/2014, 
p. 349, aspas do autor)43. 

Tanto os argumentos de Hardy quanto as teorizações de Poincaré mencionam a 

beleza matemática como a percepção de uma totalidade. Por isso, as ideias que se 

encaixam nessa ordem e possibilitam um vislumbre de sua coordenação, permitem 

enxergar o conjunto de ideias como uma síntese:  

Quais são as entidades matemáticas às quais nós atribuímos esse caráter de 
beleza e elegância, e as quais são capazes de desenvolver em nós uma espécie 
de emoção estética? Elas são aquelas cujos elementos estão harmoniosamente 
dispostos de modo que a mente sem esforço pode abarcar sua totalidade 
enquanto percebe os detalhes. Esta harmonia é simultaneamente uma 
satisfação de nossas necessidades estéticas e um auxílio para a mente, 
sustentando e guiando. E ao mesmo tempo, ao colocar sob nossos olhos um 
todo bem ordenado, ela nos faz antever uma lei matemática (Poincaré, 
1908/2014, p. 391-392)44. 

Na apresentação das quatro etapas da invenção, foi mencionado que o senso estético 

pode ser visto atuando na fase intitulada Iluminação. É esta percepção do problema 

como uma unidade e um todo bem ordenado que surge na consciência através da 
                                                           
42 William Blake (2004, p. 13) em Matrimonio do Céu e do Inferno traduz nos termos da poesia o dilema 
da objetividade: 
 “Como você poderia saber que cada pássaro que corta a estrada dos ares, 
É um imenso mundo de deleite, bloqueado por seus cinco sentidos?” 
43 Such a sensation is beautiful, not because it possesses such a quality, but because it occupies such a 
place in the woof of our associations of ideas, so that it can not be excited without putting in motion the 
'receiver' which is at the other end of the thread and which corresponds to the artistic emotion. 
44 What are the mathematic entities to which we attribute this character of beauty and elegance, and which 
are capable of developing in us a sort of esthetic emotion? They are those whose elements are 
harmoniously disposed so that the mind without effort can embrace their totality while realizing the 
details. This harmony is at once a satisfaction of our esthetic needs and an aid to the mind, sustaining and 
guiding. And at the same time, in putting under our eyes a well-ordered whole, it makes us foresee a 
mathematical law 
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irrupção de uma ideia nova. A visão sintética das questões problema parece ser 

auxiliada por esta sensibilidade especial. De acordo com Jacques Hadamard 

(1945/1954), essa síntese é representada no ego consciente como um diagrama 

simbólico durante a Iluminação. Seja por imagens ou palavras, uma representação 

concreta pode surgir na mente do inventor, conferindo ao problema uma “fisionomia” 

particular. Essa representação concreta auxilia a mente a ligar “como” os argumentos se 

organizam, atingindo uma visão simultânea de seus elementos. O que acontece na mente 

do cientista ao construir ou compreender um argumento são processos análogos, em que 

a “Iluminação seria transmitida de uma maior ou menor profundidade do inconsciente 

para a franja da consciência” (Hadamard, 1945/1954, p. 81)45. 

Tomando Hardy (1946/1992), Poincaré (1908/2014) e Hadamard (1945/1954) como 

base para uma última constatação, concluímos que o processo de invenção na ciência é 

o ato de construção de agregados harmônicos, que se apresentam como um sistema 

interligado. No que diz respeito à atividade criativa, é colocada em voga uma 

característica além da lógica: a harmonia. E para julgar essa qualidade, a inteligência 

necessita de um complemento não racional, o senso estético, cujas propriedades 

puderam ser vislumbradas nos últimos tópicos. Nesse sentido, podemos concordar com 

Jung (1921/2013) quando este afirma, em relação à ciência prática, que o intelecto é um 

utensílio e condição de expressão a serviço da intenção criadora. 

1.2.3 – A beleza essencial ou a essência da beleza 

Depois de termos analisado o senso estético do pesquisador e as ideias a que são 

atribuídas qualidade estética, se torna necessária uma definição do que é beleza, e como 

esta noção se faz presente no campo científico. No início deste capítulo, nos remetemos 

ao domínio das artes como aquele no qual se origina a maior parte de nossas ideias em 

relação à beleza. Terminaremos novamente nos dirigindo a este campo, desta vez 

através da fala autorizada de outro cientista que se ocupou com as bases filosóficas e 

epistemológicas da ciência: Werner Heisenberg (1901-1976), um dos fundadores da 

Interpretação de Copenhague46 (Heisenberg, 1957/1999, 1971/1974; Schrödinger, 

1944/1997). O tema da beleza e sua importância foram abordados diretamente pelo 

                                                           
45 Illumination would be transmitted from a lesser or greater depth of unconsciousness to fringe-
consciousness 
46 A Interpretação de Copenhague foi uma revisão sobre a maneira de entender os fenômenos atômicos, 
através de uma base epistemológica distinta da física clássica. Heisenberg, junto com Niels Bohr, 
concebeu o conjunto de postulados também conhecido pelo nome de mecânica quântica.  
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físico em uma circunstância curiosa. Ele, um teórico das ciências naturais, foi 

convidado a falar sobre a beleza em uma palestra para a Academia Bávara de Belas 

Artes, no ano de 1970. 

Na palestra, posteriormente publicada com o título The Meaning of Beauty in the 

Exact Sciences, Heisenberg traz uma das definições de beleza da Grécia Antiga como 

“sendo a conformidade apropriada das partes umas com as outras e com o todo” 

(1971/1975, p. 167)47. Tal definição concorda com as atribuições que Poincaré 

apresenta em relação ao senso estético, que percebe harmonias intrínsecas na natureza e 

que nos permitem antever leis matemáticas (1908/2014). Também podemos perceber 

que ela se adequa à descrição feita por Hardy das ideias percebidas como belas, quando 

elas se conectam a um complexo de outras ideias de forma a nos conduzir a leis gerais 

(1940/1992). 

Para descrever a ligação entre ciência e estética, Heisenberg retoma as origens da 

matemática e da música. De acordo com uma descoberta de Pitágoras, cordas cujo 

comprimento tem uma proporção numérica simples produzem um som harmônico. 

Estava dada pela primeira vez uma relação matemática governando um fenômeno físico. 

Voltemos à nossa definição de beleza, como a conformidade apropriada das partes com 

o todo. As partes, neste caso, são as notas individuais, enquanto o todo é o som 

harmonioso. A relação matemática subjacente é capaz de agregar duas partes 

independentes em uma unidade, com isso produzindo beleza. Esta descoberta levou a 

doutrina pitagórica a formas inteiramente novas de pensamento na filosofia grega: 

concepção de que a última forma do ser já não era concebida como um material 

sensorial48, mas corresponderia a uma estrutura ideal da forma. Essa afirmação de uma 

                                                           
47 Heisenberg extraiu esta definição da monografia A Influência de Ideias Arquetípicas nas Teorias 
Científicas de Kepler, de Wolfgang Pauli (1951/1996). De acordo com Pauli, as definições de beleza 
foram particularmente importantes no Renascimento, através de Ficino e sua retomada dos argumentos do 
filósofo antigo Plotino. O fato de Heisenberg ter lido a monografia de Pauli nos indica que, através desta, 
Heisenberg também era familiarizado com a Psicologia Analítica. A importância desta constatação se 
tornará mais clara nos parágrafos a seguir. 
48 A busca de um princípio básico de onde tudo se origina (Arché) era um problema corrente no advento 
da filosofia ocidental. Tales de Mileto afirmava que este elemento era a água, Heráclito de Éfeso o fogo. 
Por fim, para Pitágoras de Samos este elemento seria o número. O problema da origem em Platão já 
adquire uma nuance distinta. Para o filósofo, os eventos e objetos do mundo físico não remetem a uma 
substância original, mas são desdobramentos, como cópias, de uma ideia transcendente. Quando o físico 
procura uma ordem fora do mundo empírico, surge o elemento platônico afirmado por Monod 
(1970/1971).  A física moderna menciona que uma imagem mais fiel da realidade é conseguida mediante 
equações que descrevem os elementos constituintes da matéria, ou seja, a base da descrição são os 
números. Esta construção por números é uma imagem mais fidedigna e fundamental à realidade do que 
representações concretas de elementos existentes, como uma descrição material dos átomos. Nesse 
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ordem implícita e única na natureza é uma noção que posteriormente promoveria a 

própria fundação das ciências exatas. Mesmo atualmente, mais de dois mil anos após 

Pitágoras, o escopo da ciência permanece sendo o caminho já esboçado por Platão no 

acesso às ideias perenes em contraposição ao mundo sensível das mudanças: “há e 

permanecerá na ciência um elemento platônico que não poderíamos afastar sem arruiná-

la. Na diversidade infinita dos fenômenos singulares, a ciência só pode procurar os 

invariantes” (Monod, 1970/1971, p. 119). A descoberta de Pitágoras e a harmonia dos 

números levaram os pitagóricos a definir a matemática como o fundamento unitário que 

se desdobra na multiplicidade dos fenômenos (Heisenberg, 1971/1975; Singh, 2014). 

Portanto, uma compreensão sobre os múltiplos fenômenos implica reconhecer nestes 

o principio unitário da forma, o qual pode ser expresso em linguagem matemática. 

Colocar eventos aparentemente distintos sob a mesma moldura conceitual aciona a 

nossa definição de beleza e a coaduna à questão da inteligibilidade, pois:  

Se a beleza é concebida como a conformidade das partes umas com as outras 
e com o todo, e se, por outro lado, todo entendimento é primeiramente 
tornado possível por meio dessa conexão formal, a experiência do belo  
torna-se virtualmente idêntica à experiência de conexões compreendidas, ou 
pelo menos vislumbradas (Heisenberg, 1971/1975, p. 170) 49.  

Esta concepção de beleza enunciada por Heisenberg, em concordância com o senso 

estético apresentado por Poincaré e Hadamard, carrega duas implicações importantes: a 

percepção estética é acionada pela intuição de uma totalidade dos argumentos, 

aparecendo como síntese na atividade de invenção científica; e, como segunda 

implicação, o físico aponta na direção da psicologia ao final da palestra, quando 

descreve o desdobramento do pensamento pitagórico, que passa pela noção de mundo 

das ideias de Platão. 

Tanto a descoberta pitagórica quanto a teoria das Ideias de Platão concluem que a 

riqueza de fenômenos da realidade é constituída em sua base por princípios de forma, 

suscetíveis à representação matemática: “Este postulado já promulga uma antecipação 

do programa completo da ciência exata contemporânea” (Heisenberg, 1971/1975, p. 

                                                                                                                                                                          

sentido, Heisenberg afirma que os pitagóricos, estavam antecipadamente corretos em mais de dois mil 
anos (Heisenberg, 1957/1999; Schrödinger, 1944/1997). 
49 If the beautiful is conceived as a conformity of the parts to one another and to the whole, and if, on the 
other hand, all understanding is first made possible by means of this formal connection, the experience of 
the beautiful becomes virtually identical with the experience of connections either understood or at least 
guessed at. 
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171)50. Embora a filosofia platônica seja marcada por esse caráter visionário, ela era 

apenas um lado da moeda, pois a ausência de um conhecimento empírico adequado 

impediria que esse programa pudesse ser levado à execução. Heisenberg descreve que 

Aristóteles foi o primeiro a tentar formular uma filosofia empírica para dar conta da 

multiplicidade do mundo natural. Mas, como ele era um crítico das teorias idealistas, se 

opondo a Platão e rotulando as teorias pitagóricas como opiniões, seu sistema filosófico 

carecia de um ponto de vista a partir do qual uma ordem geral pudesse ser discernida. 

Dessa forma, o princípio unitário da forma deu lugar à descrição e tabulação de detalhes 

(Heisenberg, 1971/1975). 

Este debate continuou na história das ciências, podendo ser transposto para a época 

moderna na contenda entre a física empírica e a teórica. Empiricistas e teoréticos 

colocam o campo de tensionamento que Heisenberg acredita ser a chave para uma 

correta representação dos fenômenos naturais: 

Especulação matemática pura torna-se infrutífera, pois, ao brincar com a 
riqueza das formas possíveis ela não encontra caminho de volta ao pequeno 
número de formas de acordo com as quais a natureza é atualmente 
construída. E puro empiricismo torna-se infrutífero porque eventualmente se 
atola em uma tabulação infindável sem conexão interna (Heisenberg, 
1971/1975, p. 172)51. 

Esta tensão, na opinião do físico, traz à tona novamente a relevância do belo para o 

entendimento da natureza, pois é esta relação complementar entre teoria e empiria uma 

das principais fontes de beleza na ciência. Neste sentido, o curso da história provou que 

um conhecimento científico acurado consiste na congruência entre as ideias concebidas 

e os dados coligidos. Citando os experimentos de Galileu que, ao postular que na 

ausência de forças externas corpos continuam em estado de movimento uniforme, 

Heisenberg frisa que uma certa idealização dos fatos é necessária para se chegar às leis 

matemáticas. Não prescindir dos dados empíricos, mas não se limitar a eles, é o que 

possibilitou a descoberta de Galileu ultrapassar em sofisticação a noção aristotélica de 

que sem forças externas atuando sobre determinado corpo ele alcançaria o estado de 

repouso (Heisenberg, 1971/1975). 

                                                           
50 This postulate already constitutes na antecipation of the entire program of the contemporary exact 
Science.  
51 Pure mathematical speculation becomes unfruitfull because from playing with the wealth of possible 
forms it no longer finds its way back to the small number of forms according to which nature is actually 
constructed. And pure empiricism becomes unfruitful because it eventually bogs down in endless 
tabulation without inner connection. 
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Portanto, a descoberta de harmonias ou da ordem subjacente à natureza consiste na 

confluência entre idealização e observação empírica, resultando que dessa conexão 

surge a experiência de beleza (Ver Figura 4.).  

                               

                                        

                             

                         

                                             

Figura 4. Esquemas sobre como se dá a confluência entre modelos mentais e fenômenos descritos, 

sob o ponto de vista de Walfgang Pauli. 
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A busca dessa beleza é o que marca o empreendimento do cientista. Sua atividade 

está ligada ao desejo motriz de encontrar essas harmonias subjacentes. Elementos como 

atenção, intuição e curiosidade compõe um conjunto de respostas emocionais que 

servem como guia para que o pesquisador se aproxime à execução dessa confluência. 

Neste ponto, Heisenberg evoca a Psicologia Moderna para explicar os fatores que 

propiciam esta ponte entre ideias e as percepções sensoriais. Heisenberg cita a 

monografia de Wolgang Pauli52 para dizer que este reconhecimento imediato da ligação 

entre teoria e empiria não é consequência do pensamento discursivo racional. Ou seja, 

para reconhecer o que resplandece53 em uma teoria (Heisenberg, 1971/1975; p. 174-

177), certos processos psicológicos tem participação ativa: 

No curso de suas investigações, Pauli passa a mostrar que Kepler não deriva 
sua convicção sobre a exatidão do sistema Copernicano primariamente de 
quaisquer dados de observação astronômica, mas preferivelmente da 
concordância da imagem Copernicana com um arquétipo o qual Jung 
denomina mandala, que também foi usado por Kepler como um símbolo para 
a Trindade. Deus Pai como força motriz é visto no centro da esfera; o mundo 
no qual o Filho atua é comparado com a superfície da esfera; e o Espírito 
Santo corresponde aos raios do centro para a superfície da esfera. É 
naturalmente característico dessas imagens primordiais que elas não possam 
ser realmente racionais ou mesmo intuitivamente descritas. [...] Embora 
Kepler possa ter adquirido sua convicção da correção do Copernicanismo a 
partir de imagens primordiais desse tipo, continua a ser uma condição 
essencial para qualquer teoria científica utilizável que ela deveria 
subsequentemente resistir à testagem empírica e análise racional (Heisenberg, 
1971/1975, p. 180-181, aspas do autor)54. 

 Wolfgang Pauli construiu hipóteses sobre a criação científica utilizando como 

referencial teórico a Psicologia Analítica, principalmente pelo postulado de que ideias 

arquetípicas seriam o fundamento de teorias científicas. Esta é sua visão particular para 
                                                           
52 A monografia intitulada A Influência de Ideias Arquetípicas nas Teorias Científicas de Kepler 
(Pauli1952/1996), publicada em conjunto com C. G. Jung. Este ensaio será amplamente utilizado nos 
capítulos a seguir, em que nos aprofundaremos na psicologia que se refere à criação científica. 
53 What shines forth. – Heisenberg parece usar este termo tanto em relação a uma percepção de beleza 
quanto à constatação de uma verdade inerente ao que é belo, inspirado por um lema em latim: 
‘Pulchritudo splendor veritatis’ – ‘beauty is the splendor of truth’ – can also be interpred that the 
researcher first recognizes truth by this splendor, by the way it shines forth (Heisenberg, 1971/1975, p. 
174, aspas e itálico do autor). 
‘Pulchritudo splendor veritatis’ – ‘beleza é o esplendor da verdade’ – também pode ser interpretado que o 
pesquisador reconhece a verdade primeiramente por seu esplendor, pela forma que ela brilha. 
54 In the further course of his inquiries, Pauli goes on to show that Kepler did not derive his conviction of 
the correctness of the Copernican system primarly from any particular data of astronomical observation 
but rather from the agreement of the Copernican picture with an archetype which Jung calls a mandala, 
and which was also used by Kepler as a symbol for the Trinity. God as prime mover, is seen at the center 
of a sphere; the world in which the Son works, is compared with the sphere’s surface; and the Holy Ghost 
corresponds to the beams from center to surface of the sphere. It is naturally characteristic of this primal 
images that they cannot be really rationally or even intuitively described. [...] Although Kepler may have 
acquired his conviction of the correctness of Copernicanism from primal images of this kind, it remains a 
crucial precondition for any usable scientific theory that it should subsequently stand up to empirical 
testing and rational analysis. 
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o fato de que o entendimento ou invenção são eventos prolongados, em que processos 

inconscientes precedem a formulação racional. Na fase pré-consciente não existem 

conceitos claros, mas imagens de forte conteúdo emocional que podem ser 

compreendidas como simbólicas, ou seja, conteúdos expressivos do inconsciente cuja 

significação sempre sinaliza para algo além de uma definição unívoca (Franz, 1980; 

Heisenberg, 1971/1975; Jung, 1928/2013; Meier, 1992/2014; Pauli, 1952/1996, 

1954/1996). Esta inserção dos símbolos como fases prévias à uma formulação nos leva 

a retomar as quatro etapas da invenção descritas por Jacques Hadamard. 

Especificamente na etapa intitulada Iluminação, na qual se menciona que uma 

combinação de ideias que apele ao senso estético do pesquisador adquire a capacidade 

especial de ascender ao nível da consciência, aparecendo como um diagrama simbólico 

(Hadamard, 1945/1954). 

O senso estético seria, portanto, a função que permite ao pesquisador a formulação e 

a compreensão desse diagrama simbólico, possibilitando a passagem de um conteúdo 

anteriormente inconsciente para a esfera da consciência. De um conteúdo antes 

inarticulado para uma formulação precisa. Nestes termos, podemos encontrar o ponto de 

contato entre as descrições de Hadamard e uma possibilidade de compreendê-las à luz 

da Psicologia Moderna. O foco nos símbolos surgidos na psique durante o trabalho de 

criatividade traz a questão de um campo particularmente epistemológico para o domínio 

da psicologia. Pois o símbolo pressupõe uma função que cria símbolos e, por outro lado, 

uma função que os compreende (Jung, 1921/2013). Na teoria de Carl Gustav Jung esse 

papel cabe à fantasia, que ele chama de “criadora”. Assim como o senso estético é 

qualificado por Poincaré e Hadamard, a imaginação e fantasia são funções de unificação 

entre disposições conscientes e inconscientes, sendo, portanto, a matriz de onde se 

originam os símbolos. Esta descrição de senso estético o coloca intimamente 

relacionado à fantasia que liga consciência e inconsciente, o berço da criação, que será o 

ponto de partida para a sua interpretação sob a ótica da Psicologia Analítica.  

 

 2 – OUTROS ELEMENTOS AFETIVOS NA PRÁTICA CIENTÍFICA  

Elegemos o senso estético como o elemento afetivo mais emblemático na atividade 

de construção de teorias e ideias, no entanto, existem muitos outros relacionados. Neste 

capítulo, tomamos como referência autores que se ocuparam com os fundamentos 
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filosóficos de suas determinadas disciplinas. Através destes, é possível demonstrar que 

em toda tentativa de explorar as bases de criação ou produção de conhecimento sempre 

é citado pelo menos um elemento afetivo ou emocional de algum tipo. Será que é 

possível reunir essa miríade de fatores sob a mesma classe de eventos? 

A seguir apresentamos uma lista de todos os elementos que foram citados por 

autores que se encontram em nossa bibliografia e, posteriormente, discutiremos como se 

relacionam ao senso estético, ao processo de criação científica e à psicologia que 

utilizaremos como base para compreender este último: 

• Emoções cognitivas 

• Paixões intelectuais 

• Intuição  

• Insight 

• Imaginação 

• Fantasia 

 

2.1 – As emoções cognitivas de Israel Scheffler 

Embora todos os eventos descritos acima façam parte de um espectro psicológico da 

experiência humana, existe uma caracterização específica de “emoções cognitivas”. Ao 

delinear os aspectos básicos da emoção no processo intelectual, Israel Scheffler (1923-

2014)55 pretende desfazer a oposição artificial entre cognição e emoção. Sem reduzir 

emoção à cognição ou vice-versa, apresenta a significância cognitiva própria dos 

elementos emocionais: 

Cognição não pode ser corretamente separada da emoção e atribuída à ciência 
enquanto a emoção é cedida às artes, ética e religião. Todas estas esferas da 

                                                           
55 Israel Scheffler, filósofo da ciência e educação americano. Grande conhecedor da psicologia, seus 
maiores interesses foram o campo da linguagem, simbolismo e ciência. Foi um crítico das teorias de 
Thomas Kuhn, por acreditar que sua visão em relação às revoluções científicas inseria na ciência a 
demolição do valor da racionalidade e seus métodos. Sua própria leitura de uma subjetividade participante 
do processo científico vincula as criações do indivíduo ao processo valorativo social, que mede e avalia 
ideias para garantir a objetividade da ciência. Desta forma, não se trata de uma objetividade no sentido 
positivista, mas daquela conquistada pela devida validação do conhecimento mediante debate e 
construção da comunidade científica. Mesmo reconhecendo a importância das emoções, para Scheffler a 
psicologia não é o meio adequado para se acessar o eixo da atividade científica. Isso é reiterado pela 
concordância do autor com a separação reichenbachiana entre “Contexto da descoberta” e “Contexto da 
justificação” (ver Introdução). 
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vida envolvem ambos, fatos e sentimentos; eles referem-se aos sentidos bem 
como à sensibilidade (Scheffler, 1982, p. 140)56. 

Existem “emoções geralmente a serviço da investigação crítica”, bem como 

“emoções especificamente cognitivas” (Scheffler, 1982, p. 141, itálico do autor). Na 

categoria de emoções que auxiliam a pesquisa crítica, o autor reconhece três elementos: 

paixões racionais, sentimentos perceptivos e imaginação teorética. Já entre as emoções 

especialmente cognitivas, ele discrimina a alegria da verificação e a significância da 

surpresa. 

Na categoria de emoções auxiliares da investigação, o primeiro elemento 

mencionado são as “paixões racionais”. O autor argumenta que a vida da razão é aquela 

na qual os processos cognitivos são organizados e controlados por normas e ideais. O 

caráter racional envolve padrões característicos de pensamento, ação e valoração. Neste 

ponto, Scheffler menciona que a este padrão estão associadas também inclinações 

afetivas adequadas, as chamadas paixões racionais. Portanto, ele conclui que a 

internalização de ideais e princípios no caráter individual é definida pela condução 

adequada dessas disposições emocionais. Como exemplo, diz-se que ao homem de 

ciências é demandado apreço pela verdade e desprezo pela mentira, preocupação pela 

acuidade da observação e repugnância pelo erro na lógica ou fato, revolta pela 

distorção, asco pela vagueza, admiração pela conquista teórica e respeito pelos 

argumentos considerados. Já que o elaborado sistema da ciência não nasceu 

originalmente da razão, mas de impulsos básicos e um estado de alerta geral para 

exploração e assimilação do ambiente (Polanyi, 1958/1974), o epistemólogo diz que a 

grande interrogação não é se o caráter racional está relacionado às emoções, mas sim 

por que alguém suporia que ele é uma exceção à experiência geral (Scheffler, 1982). 

Além de a organização desse acervo de sentimentos atuar no interesse do controle 

intelectual, Scheffler identifica outros dois papeis de emoções a serviço da cognição: os 

sentimentos perceptivos e a imaginação teorética. A percepção mencionada é a visão do 

mundo externo, mas a construção desta visão é perpassada pelo aspecto emocional ao 

definir características críticas deste ambiente. Nós orientamos nossa ação à luz de como 

avaliamos uma dada situação. Portanto, orientações características se associam a 

disposições emocionais distintas, como: “tal circunstância é benéfica, ameaçadora, 

                                                           
56 cognition cannot be cleanly sundered from emotion and assigned to science, while emotion is ceded to 
arts, ethics, and religion. All these spheres of life involve both fact and feeling; they relate to sense as 
well as sensibility 
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promissora, frustrante?” Construir uma ligação entre relações de sentimento com 

características críticas do ambiente faz com que essas emoções venham a significar, 

servir como pistas ao interpretar a situação.  

Aspectos emocionais aparecem como parâmetros e podemos reconhecer sua 

participação na avaliação das características do mundo externo que são críticas para 

percepção. Scheffler potencialmente esclarece o que está por trás da intuição de um 

cientista que antevê o caminho de uma direção de pesquisa. Selecionar um assunto 

pertinente para investigação é uma parte delicada em pesquisa e, de acordo com a 

capacidade de fazer essa escolha, o valor de um cientista pode ser reconhecido 

(Hadamard, 1945/1954). A experiência e o tino do pesquisador que lida com essa 

necessidade de discriminar um caminho frutífero nunca são atribuídos a capacidades 

unicamente racionais ou lógicas (Einstein, 1949/1970; Hardy, 1940/1992; Heisenberg, 

1957/1999, 1971/1975, Kuhn, 1962/2013; Pauli, 1952/1996, 1954/1996; Polanyi, 

1958/1974; Poincaré, 1908/2014, 1913/2014). O relato de John Coates em relação à 

trajetória acadêmica de Andrew Wiles na resolução do Último Teorema de Fermat 

reflete esse reconhecimento icônico dos cientistas: 

Eu creio que tudo que um supervisor de pesquisa pode fazer por um 
estudante é tentar empurrá-lo numa direção de pesquisa frutífera. É claro que 
é impossível ter certeza do que será uma direção frutífera em termos de 
pesquisa, mas talvez algo que um velho matemático possa fazer é usar seu 
senso prático, sua intuição do que seja uma boa área e então dependerá só do 
estudante decidir até onde ele pode ir naquela direção57. 

Esta sensação de importância de determinada área ou tema aparece como uma 

percepção sutil a serviço da pesquisa: 

Sem conhecer nada adiante, nós sentimos que tal direção de investigação é 
digna de se seguir; nós sentimos que aquela questão por si própria merece 
interesse, que sua solução será de algum valor para a ciência, ela permitindo 
aplicações posteriores ou não (Hadamard, 1945/1954, p. 127, itálico do 
autor)58. 

 A atenção para elementos críticos do mundo externo suscita emoções, 

demonstrando sua eficácia na atividade científica, através do direcionamento geral de 

uma pesquisa. Se todas as esferas da vida se relacionam a “fatos e a sentimentos” 
                                                           
57 Fala de John Coates, matemático australiano, no documentário Fermat’s Last Theorem (1996). Dirigido 
por Simon Singh (2014), que deu origem ao livro de mesmo nome. Coates, na situação de orientador de 
Andrew Wiles, sugeriu que ele seguisse certo caminho em sua carreira. Caminho este que se mostrou 
imprescindível para que Wiles chegasse à solução do centenário último teorema de Fermat. 
58 Without knowing anything further, we feel that such a direction of investigation is worth following; we 
feel that the question in itself deserves interest, that its solution will be of some value for science, whether 
it permits further aplications or not. 
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(Scheffler, 1982, p.140) a conexão entre ambos faz com que ter clareza sobre um possa 

auxiliar a compreensão do outro. 

Descrevendo as conexões múltiplas entre fato e sentimento, Scheffler (1982) 

apresenta o senso estético como exemplo, colocando-o como uma das emoções 

cognitivas. Para o autor, toda a gama de sentimentos está intimamente entremeada em 

nossa avaliação crítica dos fatos, fornecendo um fluxo contínuo de pistas para nos 

orientar em contextos variáveis. No entanto, o senso estético tem para nós uma 

dimensão especial. O que Israel Scheffler menciona como atribuições das emoções em 

geral, Hadamard e Poincaré já haviam desenvolvido mais profundamente em relação ao 

senso estético, ou seja, sua capacidade de auxiliar escolhas na prática científica59: 

Como fazer essa escolha eu já expliquei anteriormente; os fatos matemáticos 
dignos a serem estudados são aqueles os quais, por sua analogia a outros 
fatos, são capazes de nos guiar ao conhecimento de uma lei matemática como 
um fato experimental nos leva a uma lei física [...] O verdadeiro trabalho do 
inventor consiste em escolher entre as combinações de forma a eliminar as 
inúteis ou preferivelmente evitar o transtorno de construí-las, e as regras que 
devem guiar essa escolha são extremamente finas e delicadas. É quase 
impossível defini-las precisamente; elas são antes sentidas que formuladas 
(Poincaré, 1908/2014, p. 386-390)60. 

Esta escolha não é derivada de regras lógicas ou método de tentativa e erro, é 

movida e sentida por meio do senso estético. Lembremos que Hadamard (1945/1954) 

traçou duas características para o senso estético: na dinâmica do inconsciente funciona 

como um critério que proporciona que certas ideias emerjam para o campo consciente, 

cuja qualidade estética aparece mediante sentimento de harmonia em relação a um 

complexo de outras ideias; na consciência o senso estético é o elemento que ajuda a 

indicar para o pesquisador temas de pesquisa potencialmente úteis através do interesse. 

Portanto, o que Scheffler intitula como sentimento perceptivo dentro das “emoções 

cognitivas” está em consonância com as ideias de Hadamard e Poincaré. 

Se as percepções sensitivas nos aproximaram da intuição e do senso estético, o 

último papel das emoções cognitivas nos coloca em frente à imaginação, 

especificamente o que Scheffler nomeou como “imaginação teorética”. As emoções 

                                                           
59 Ver citação de Jacques Hadamard na nota de rodapé 2, página 2. 
60 How to make this choice I have before explained; the mathematical facts worthy of being studied are 
those which, by their analogy with other facts, are capable of leading us to the knowledge of a 
mathematical law just as experimental facts lead us to the knowledge of a physical law. [...] The true 
work of the inventor consists in choosing among these combinations so as to eliminate the useless ones or 
rather to avoid the trouble of making them, and the rules which must guide this choice are extremely fine 
and delicate. It is almost impossible to state them precisely; they are felt rather than formulated. 
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funcionam nesse sentido como um estímulo à atividade imaginativa. Uma teoria não se 

reduz a mera coleção de fatos, estando sua criação além do alcance de rotinas 

estereotipadas. Portanto, a dicotomia entre cognição e emoção deve ser rejeitada, ao 

atribuir toda fantasia, gosto ou excitação ao campo das humanidades. A relação do 

cientista com as ideias toma uma dimensão lúdica quando é reconhecido que a 

imaginação não é um obstáculo para a construção teórica, mas o cerne vital dela: 

Todo nosso pensamento é da natureza de um jogo61 livre com conceitos; a 
justificativa para esse jogo baseia-se no grau de um estudo sobre a 
experiência dos sentidos, a qual nós somos capazes de realizar com a ajuda 
deste [jogo livre] (Einstein, 1949/1970, p. 7)62. 

A liberdade para lidar com conceitos é reconhecida como condição para 

desenvolvimento de novas ideias e teorias. Mesmo Scheffler (1982) concordando com a 

distinção entre contexto de criação e de justificação, neste caso essa separação tem uma 

consequência positiva. A ciência exerce controle sobre seu progresso através da 

validação lógica, simplicidade e debate, mas quanto ao contexto criativo ela não fornece 

padrões ou regras para criação teórica. Esta é a implicação imediata da liberdade no 

“jogo livre” citado por Einstein (1949/1970). 

Ao mencionar as emoções relacionadas à teorização imaginativa, o autor defende 

que elas são fonte de ideias consistentes. A imaginação como processo inerente da vida 

psíquica em sua liberdade brinca com padrões e imagens, criando analogias e figuras 

exóticas que, na investigação científica, podem ajudar a lançar nova luz a fatos antigos. 

O caso de Kekulé é um exemplo bem documentado e emblemático para o fenômeno de 

descoberta pela imaginação. De acordo com um relato histórico, F. A. Kekulé buscava 

uma explicação para a forma estrutural da molécula de benzeno. Após várias tentativas, 

em uma noite do ano de 1865, enquanto o químico dormitava frente à lareira, teve o que 

ele chamou de “visão”63: observou átomos dançando em arranjos de formato similar a 

cobras. Repentinamente uma destas cobras desenhou um anel ao morder o próprio rabo, 

girando despretensiosamente à sua frente. Kekulé despertou de súbito e teve a ideia de 

                                                           
61 No original em inglês o termo “play” é muito mais abrangente e alcança mais profundamente o sentido 
lúdico da criação de ideias. O seu sentido original, apesar de poder ser traduzido como “jogo”, também 
pode representar “brincadeira”, “diversão”, “atuação”. Na tradução perdemos essa nuance polissêmica do 
termo em sua língua nativa. Sobre a polissemia das palavras e a interpretação adequada de cada sentido 
no contexto de um discurso ver Ricoeur (1988, p. 18-19). 
62 All our thinking is of this nature of a free play with concepts; the justification for this play lying in the 
measure of survey over the experience of the senses which we are able to achieve with its aid. 
63 Kekulé referia-se ao seu sonho, provavelmente em estado hipnagógico, como uma visão (Obeyesakere, 
2012). 
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representar a estrutura do benzeno em um anel hexagonal. Ele passou a noite 

trabalhando nas consequências desta hipótese (Franz, 1980; Jung, 1945/2012, 

1964/2008, 1968/2013; Obeyesekere, 2012; Scheffler, 1982). 

Embora todas as ciências usufruam da imaginação, particularmente o campo da 

química carrega em seu histórico os traços desta atividade como inspiração e influência. 

Podemos percebê-la desde sua origem na alquimia, em que há uma projeção explícita de 

conteúdos psicológicos nas transformações da matéria (Jung, 1943/2011). Mesmo 

quando a química foi destilada do misticismo medieval e se tornou uma ciência 

moderna, constitui-se como um fato que “a química é amplamente baseada nas 

especulações de Dalton, Kekulé e van’t Hoff, que inicialmente não eram acompanhadas 

de quaisquer observações experimentais” (Polanyi, 1958/1974, p. 156)64. Fantasia e 

imaginação, como defende Scheffler, não estão separadas da cognição. Outro exemplo 

surpreendente que nos remete a ideias extrínsecas envolvidas na própria atividade 

científica encontra-se no artigo Occultism and the atom: the curious story of isotopes, 

de Jeff Hughes (2003). 

Esse artigo explora a riqueza da interação entre a ciência e a cultura mais ampla, 

afirmando que a história das ciências é escrita e reescrita de maneira a nos dar um 

retrato simplista e errôneo que mascara essa riqueza. Fatos inconvenientes, enganos ou 

idiossincrasias são removidos, distorcendo o curso histórico e super-racionalizando a 

linha do tempo das conquistas científicas. Uma dessas histórias curiosas é a trajetória da 

descoberta dos isótopos. Na conferência do Nobel de 1922, Francis Aston demonstrou o 

caminho da descoberta que o levou ao prêmio. Seu achado de uma evidência 

experimental dos isótopos, o Neon-22, foi apresentado como um roteiro linear na 

história, uma decorrência natural do modelo nuclear de Rutherford. Mas Jeff Hughes 

(2003, 2009) descobriu um artigo não publicado de Aston em cuja última página se 

encontrava a explicação do primeiro nome que o químico teria dado à variação do 

Neon, quando o encontrou pela primeira vez em 1913: Meta-Neon. 

Esta nomenclatura remete o achado de Aston a um grupo de químicos teosóficos 

que, em 1908, cinco anos antes de sua descoberta, já haviam prenunciado, por métodos 

clarividentes, estruturas que no futuro viriam a ser conhecidas como os isótopos. Dentre 

                                                           
64 Chemistry is largely based on the speculations by Dalton, Kekulé and van’t Hoff, which were initially 
unaccompanied by any experimental observations. 
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outros achados, descreveram com grande precisão o peso atômico desses elementos. 

Estes ocultistas, Annie Besant e Charles Leadbeater, haviam batizado uma destas 

estruturas como Meta-Neon, em sua obra denominada Occult Chemistry: A Series of 

Clairvoyant Observations on the Chemical Elements (1905/2007), a qual Aston se 

referiu. Hughes aponta uma reescrita orwelliana65 do curso histórico. Os livros oficiais 

da história das ciências nunca mencionam a ligação entre o advento dos isótopos à 

teosofia. Quando o descobridor do Neon-22 batizou-o como Meta-Neon em 1913, 

reconheceu de certa forma uma atribuição de crédito e demonstrou sua rede de fontes 

intelectuais. Fontes estas que foram apagadas na conferência do Nobel de 1922. Para 

Hughes,  

pode até ser que as afirmações de Leadbeater e Besant forneceram a Aston e 
Thomson um recurso valioso para fundamentar a descoberta experimental de 
um novo elemento: deu-lhes um suporte, por assim dizer, sobre o qual se 
basear e dar sentido à anomalia do neon-22 (2003, p. 33)66. 

A reescrita da história, nesse sentido, desconecta a ciência do ramo mais amplo das 

atividades humanas. O propósito dessa reconstrução é expurgar a corrente de 

pensamento de um autor das fontes constrangedoras67, mas ao mesmo tempo encobre a 

complexidade do trabalho intelectual por trás das descobertas científicas. Essa visão 

histórica naturaliza os fatos da ciência convencional, dando-nos a falsa impressão de 

que sua construção obedece a uma agenda retilínea e unicamente racional (Hughes, 

2003; Kuhn, 1962/2013). 

Estas comparações mostram como a vida imaginativa oriunda de diversas origens, 

como sonhos e ideias místicas, além da variação de pensamento proporcionada pela 

interdisciplinaridade, é um fator atuante na criação de novas teorias (Hadamard, 

1945/1954; Hughes, 2003, 2009; Monod, 1970/1971; Obeyesekere, 2012; Poincaré, 

1913/2014; Schrödinger, 1944/1997). Por meio da inspiração ou estímulo emocional, 

                                                           
65 Hughes faz referência à obra 1984 de George Orwell (1949/2009), especificamente ao controle rígido 
no que é divulgado como a história convencional. Na obra, esta seria uma construção sob vigilância de 
autoridades que arquitetam uma versão palatável que se conhece do curso histórico. A ciência é um 
campo particularmente vulnerável a esse tipo de evento. A própria constituição de paradigmas específicos 
implica que cada uma destas correntes interpretará o seu passado através de lentes que dão foco àquilo 
que é conveniente à mesma. Por isso “o membro de uma comunidade científica amadurecida é, como o 
personagem típico do livro 1984 de Orwell, a vítima de uma história reescrita pelos poderes constituídos” 
(Kuhn, 1962/2013, p. 270). 
66 It may even be that Besant and Leadbeater’s claims provided Aston and Thomson with a valuable 
resource in grounding the experimental Discovery of a new element: it gave them a peg, as it were, on 
which to hang and make sense of the neon-22 anomaly. 
67 Constrangedoras sob o ponto de vista da ciência convencional, ou, na linguagem de Kuhn (1962/2013; 
1977/2009): Ciência Normal. 
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cria padrões que serão observados em pormenor na atividade de verificação posterior, 

no contexto da validação do conhecimento. Assim como nos sentimentos perceptivos, o 

aspecto emocional guia a atenção do pesquisador para características de potencial 

interesse no ambiente, as emoções também tem um papel seletivo no âmbito da 

imaginação. Padrões desenvolvidos na imaginação carregam seus próprios valores 

emotivos que guiam essa seleção. Se padrões auxiliam o pesquisador a estruturar 

fenômenos, emoções atuam como uma bússola, acentuando e enfatizando características 

de interesse nos modelos criado na esfera imaginativa. As emoções inerentes à 

imaginação, por fim, dirigem também o processo de aplicar seus frutos à solução de 

problemas. No início se apresentando à semelhança de quimeras, à fantasia e 

imaginação se associam pistas emocionais, como excitação, interesse, suspeita e 

antecipação. Estas funcionam como pontes entre a dimensão aérea das ideias e as 

necessidades concretas de empiria (Scheffler, 1982). 

Na classificação scheffleriana de “emoções cognitivas” apresentamos as emoções 

que estão a serviço da investigação crítica, mas existem duas que, na visão do autor, são 

especificamente cognitivas, isto é, são experimentadas unicamente em relação à 

descoberta científica: a alegria da verificação e a significância da surpresa. Mas antes de 

apresentá-las, como é feita a distinção entre emoções que são cognitivas e as que não se 

enquadram nesta categoria? Scheffler (1982) toma como termo de comparação as 

emoções morais, que repousam em suposições de ordem moral. Assim, por exemplo, 

indignação baseia-se na pressuposição de uma queixa moral, como uma injustiça 

sofrida, ou orgulho, na pressuposição de um mérito devido. Caso a circunstância moral 

relevante se apresente como duvidosa, a emoção respectiva seria desarrazoada; e se tais 

pressuposições não forem sequer afirmadas, as emoções, sob circunstâncias normais, 

não ocorrerão. O que o autor propõe é que haja emoções análogas, surgidas para 

pressuposições que são de cunho cognitivo, ou seja, relativas a cognições do sujeito, 

especialmente no que diz respeito a seu estado epistemológico. 

Enquanto emoções normalmente fazem declarações a características críticas do 

ambiente, as de tipo cognitivo dizem respeito a declarações que concernem à natureza 

das cognições individuais, como crenças, predições e expectativas. Dentre as que 

possuem particular interesse epistemológico, Scheffler descreve a alegria da verificação 

e a significância da surpresa (1982). Como o autor afirma que na presença de 
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suposições de ordem cognitiva ocorrem emoções respectivas, devemos reconhecer quais 

pressuposições estão na base da alegria e surpresa citadas. 

Alegria da verificação: a felicidade decorrente da verificação de um fato é um 

elemento que está na base do propósito científico. Esta emoção cognitiva baseia-se na 

pressuposição de que o que foi previsto é o que de fato aconteceu. Tal felicidade ou 

alegria, portanto, tem importância epistemológica, demarcando a aproximação entre 

eventos externos e o conjunto de expectativas do sujeito. Tanto a existência desse fator 

emocional quanto a relação de congruência entre pensamento e mundo fenomenal 

trazem a psicologia para esse campo epistemológico (Einstein, 1949/1970; Heisenberg, 

1971/1975; Scheffler, 1982). Para Wolfgang Pauli, este sentimento demonstra 

mecanismos psicológicos que subjazem o processo de invenção teórica. Embora a 

felicidade seja um resultado decorrente da correspondência entre teoria e experiência 

dos sentidos, ela é apenas uma parte do complexo de mecanismos que estão atuando 

quando um cientista procura desvendar segredos do comportamento natural: 

O processo de compreensão da natureza, assim como a alegria que o homem 
sente ao compreendê-la, isto é, a verificação consciente do novo 
conhecimento, parece estar baseado em uma correspondência, em uma 
congruência das imagens internas preexistentes na psique humana com os 
objetos externos e o seu comportamento (Pauli, 1952/1996, p. 279)68. 

A confluência entre um modelo mental e uma observação externa é mencionada por 

outros autores, como Einstein (1949/1970), Heisenberg (1971/1975) e Monod, 

(1970/1971). Principalmente cientistas que tinham como objeto de estudo temas não 

observáveis diretamente como a microfísica e biologia, na qual a imaginação tem 

grande participação. O complexo de mecanismos psíquicos inerentes na descoberta 

científica implica que a mente possa acessar, mediante abstração, o comportamento da 

realidade. Essa possibilidade só existe ao pressupormos que na natureza haja um fator 

ordenador. Para Wolfgang Pauli (1952/1996), é o fato de que este ordenador esteja 

simultaneamente na base tanto do comportamento natural quanto da estrutura da mente, 

como uma ponte neutra, que permite que apreendamos psiquicamente um 

acontecimento externo. Esta ponte seria o arquétipo, uma estrutura psicoide da teoria 

junguiana. Detalharemos essa forma de compreender a criação científica no capítulo 3, 

                                                           
68 El processo de comprensión de la naturaliza, así como la felicidad que el hombre experimenta al 
comprenderla, esto es, la verificación consciente del novo conocimiento, parece estar basada em uma 
correspondência, en un “hermanamiento” de las imágenes internas preexistentes em la psique humana 
com los objetos externos y com su comportamiento 
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no qual articularemos os aspectos emocionais envolvidos na ciência e o arcabouço 

conceitual da Psicologia Analítica. 

Significância da surpresa: essa emoção cognitiva se apresenta como um contraposto 

à anterior. Ela surge quando uma expectativa ou pressuposição é contrariada pelos fatos. 

Scheffler descreve que a forma de lidar com esse evento pode ser construtiva ou nociva 

para a prática científica: 

Surpresa pode ser dissipada e evaporar em letargia. Ela pode culminar em 
confusão ou pânico. Pode rapidamente ser superada por um dogmatismo 
redobrado. Ou pode ser transformada em maravilha e curiosidade, e assim 
tornar-se uma ocasião educativa. A curiosidade substitui o impacto da 
surpresa pela demanda de explicação, isso transforma a confusão em questão. 
Responder à questão é reconstruir as crenças iniciais para que elas possam 
consistentemente incorporar o que antes havia sido inassimilável (Scheffler, 
1982, p. 156)69. 

Teorias são criadas com o objetivo de enquadrar a experiência em um modelo e 

tendem, portanto, a eliminar surpresas; enquanto em situações novas a surpresa supera a 

teoria, quebrando suas expectativas70. Essa relação elucida um ritmo inerente à 

cognição. Quando o mundo de conceitos entra em conflito com as evidências ocorre o 

questionamento que faz o pensar construir-se espontaneamente (Einstein, 1949/1970). É 

desta tensão que a atividade científica tira seu potencial de desenvolvimento 

progressivo. E como pôde ser visto, as necessidades cognitivas estão imbricadas a 

capacidades emocionais. Por isso, para Scheffler (1982), um desenvolvimento 

apropriado da cognição é de fato inseparável de uma educação das emoções. 

 

2.2 – Paixões intelectuais, componentes tácitos do conhecimento e lacuna lógica 

A obra Personal Knowledge (1958/1974) de Michael Polanyi é um esforço de 

reconciliar fato e valor, ciência e humanidade. Ao ressaltar o que ele chama de 

coeficiente pessoal do conhecimento, o autor demonstra o aspecto inerentemente 

individual do ato pelo qual uma verdade é declarada. A atividade científica se baseia em 

fatores emocionais que não são apenas um subproduto, mas tem uma função lógica que 

                                                           
69 Surprise may be dissipated and evaporate into lethargy. It may culminate in confusion or panic. It may 
swiftly overcome by a redoubled dogmatismo. Or it may be transformed into wonder or curiosity, and so 
become na educative ocasion. Curiosity replaces the impact of surprise with the demand for explanation; 
it turns confusion into question. To answer the question is to reconstruct initial beliefs so that they may 
consistently incorporate what had earlier been unassimilable. 
70 Este tipo de situação em que dados ou eventos se comportam de maneira diferente do esperado é 
descrito como anomalia na linguagem de Thomas Kuhn (1962/2013). 
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contribui com elementos indispensáveis à ciência. Para um organismo sem aspectos 

passionais, a prática científica é inexequível e a própria ciência se torna impossível. 

Esse conjunto de dados oriundos da vida afetiva basal foi intitulado como paixões 

intelectuais. 

As paixões intelectuais são definidas como um sistema complexo de respostas 

emocionais pelo qual o valor científico e a engenhosidade de múltiplas formas são 

apreciados, nas ciências naturais, tecnologia e matemática. Como esse sistema foi 

desenvolvido no homem é uma questão que liga diretamente as capacidades intelectuais 

do cientista com as potencialidades inatas da cognição animal e infantil. Nesse sentido, 

para Polanyi (1958/1974), as paixões intelectuais são uma expansão da curiosidade e o 

estado de alerta geral, não dirigido à satisfação específica, já encontrados na escala 

básica da vida animal como amebas e helmintos. Ao evocar esse nível de inteligência 

inarticulado, o autor tenta chegar às instâncias nas quais o coeficiente pessoal do 

conhecimento pode ser prefigurado. 

Antes de demonstrar as qualidades das paixões intelectuais, é preciso explorar sua 

origem para compreender porque extirpar os traços emocionais da ciência colocaria em 

risco sua própria atividade. Polanyi sustenta que a lacuna existente entre os talentos da 

inteligência animal e infantil e o pensamento científico é enorme. No entanto, de forma 

paradoxal, a superioridade intelectual do homem em relação ao animal baseia-se em 

uma vantagem quase imperceptível de suas faculdades inarticuladas. Esse contraste 

pode ser resumido em três pontos cruciais: 1) a superioridade intelectual do homem 

deve-se quase inteiramente ao uso da linguagem; 2) o dom da fala não pode ser baseado 

na própria linguagem e deve ser ancorado em vantagens pré-linguísticas. 3) se excluídas 

pistas linguísticas, o homem é apenas ligeiramente melhor em resolver os mesmos 

problemas que atribuímos aos animais. As “vantagens pré-linguísticas” são o que 

Polanyi rotulou como conhecimento tácito, ou seja, componentes inarticulados da 

inteligência (1958/1974). 

De acordo com ampla pesquisa psicológica71, Polanyi (1958/1974) conclui que a 

expansão das capacidades do pensamento humano vem da aquisição de instrumentos 

formais, construídos com base em estruturas culturais, como educação e linguagem. 

                                                           
71 As constatações de Polanyi são ancoradas em um vasto referencial do campo psicológico. Em Personal 
Knowledge (1958/1974) suas afirmações são diretamente baseadas em pesquisas de Skinner, Pavlov, 
Piaget, Köhler, Claparéde, Lewin, Dunker, Wertheimer, entre outros. 
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Mas, em contraste com as capacidades cognitivas articuladas, existe a participação 

pervasiva do sujeito conhecedor no ato do conhecimento, ato este que é essencialmente 

inarticulado. A atuação desses elementos inarticulados são os componentes tácitos do 

conhecimento. Eles funcionam como um conjunto de premissas e processos mentais 

informais que estão intimamente ligados à performance pessoal. Tomemos como 

exemplo o ato de jogar xadrez, costurar ou dirigir um veículo. A competência de dirigir 

certo veículo pressupõe o princípio de conhecer seus comandos e como relacionar o 

movimento de seus membros com esses controles; podemos igualmente reconhecer 

princípios operativos na costura ou xadrez, que seriam as premissas que subjazem cada 

uma dessas performances. De acordo com o autor, é impossível descobrir focalmente as 

premissas de cada uma dessas habilidades anteriormente ao seu desempenho. Ao 

executar uma habilidade (dirigir, no nosso exemplo) age-se com base em certas 

premissas às quais somos ignorantes, que sabemos estar implicadas no desempenho da 

habilidade e às quais podemos chegar a reconhecer focalmente analisando a forma como 

chegamos à realização e sucesso de uma performance. Essas regras de execução assim 

derivadas podem auxiliar a aprimorar tal habilidade. É esta a natureza da relação 

subsidiária entre inteligência articulada e inarticulada. Esse modelo pode ser transposto 

para qualquer ato racional do homem. Para nosso estudo são especificamente 

importantes as declarações científicas e a atividade da descoberta neste ramo: 

O significado de todos os nossos enunciados é determinado em grande 
medida por um ato habilidoso próprio – o ato de conhecer – então a aceitação 
de qualquer de nossas declarações como verdade envolve nossa aprovação de 
nossa própria habilidade. Portanto, afirmar algo implica, de certa forma, uma 
avaliação da nossa própria arte de conhecer e o estabelecimento da verdade 
torna-se decisivamente dependente de um conjunto de critérios pessoais que 
não podem ser formalmente definidos (Polanyi, 1958/1974, p. 71-72)72. 

Como mencionado, o potencial linguístico dá ao homem uma imensa vantagem 

intelectual em relação aos animais. Dessa forma, o ser humano consegue fazer uma 

representação da experiência através de símbolos manuseáveis para obter novas 

informações. No entanto, mesmo que a linguagem seja a expressão visível do 

pensamento articulado, conquistado com auxílio da educação e cultura, a manifestação 

linguística também está baseada nos componentes tácitos que fornecem a ela substrato 

                                                           
72 The meaning of all our utterances is determined to an important extent by a skillfull act of our own - the 
act of knowing - then the acceptance of any of our own utterances as true involves our approval of our 
own skill. to affirm anything implies, then, to this extent an appraisal of our own art of knowing, and the 
establishment of truth becomes decisively dependant on a set of personal criteria of our own which cannot 
be formally defined. 
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pessoal. O componente inarticulado aparece no discurso de maneira muito clara quando 

nosso vocabulário remete-nos às motivações e necessidades: 

Embora a informação que adquirimos [...] esteja necessariamente centrada 
em nós mesmos como agentes, essa informação, de fato, entra enfaticamente 
em nossa imagem articulada do mundo. Para um intelecto desencarnado, 
inteiramente incapaz de desejo, dor ou conforto, a maior parte do nosso 
vocabulário seria incompreensível (Polanyi, 1958/1974, p. 99)73. 

A concepção de ciência buscando o ideal de um completo distanciamento em 

relação à subjetividade tem origem no estudioso francês Pierre-Simon Laplace. Seu 

ideal de um conhecimento estritamente objetivo representava o mundo em termos de 

particularidades exatamente determinadas. Este modelo é considerado por Polanyi um 

risco. Enquanto na Idade Média as reações externas contra a ciência colocavam em 

perigo seus verdadeiros valores, atualmente a ameaça para a prática científica tem 

origem interna, vindo de uma aceitação da perspectiva científica da “falácia Laplaceana 

como guia dos assuntos humanos” (Polanyi, 1958/1974, p.141)74. O autor descreve que 

o programa redutivo e materialista do pensamento laplaceano não foi restringido à 

ciência, mas alcançou a política e chegou a ser alçado por movimentos históricos como 

supremo intérprete de assuntos humanos. Nesse sentido, para questões humanas, a 

mecânica universal laplaceana75 implica que o bem estar material e a aquisição de poder 

são o objetivo de uma sociedade. Nesse contexto de severidade científica, em que 

apenas o utilitário para esses objetivos seria estimado, a ciência não poderia florescer. 

Ela passaria a ser valorizada pelos seus frutos através de opinião pública e melhoria do 

modelo de vida, enquanto a satisfação que ela proporciona às paixões intelectuais seria 

um valor científico desacreditado. 

O risco para a ciência de um materialismo redutivo poderá ser mais bem 

compreendido quando descrevermos as atribuições das paixões intelectuais. No entanto 

já é possível concluir, com base no exposto, que a prática científica que nega o fator 

pessoal em sua constituição anularia conjuntamente os componentes tácitos do 

conhecimento. Como consequência desta postura, estaria excluída da ciência a iniciativa 

                                                           
73 Though the information that we thus acquire [...] is necessarily centred on ourselves as agents, such 
information does in fact enter emphatically into our articulate picture of the world. To a disembodied 
intellect, entirely incapable of lust, pain or confort, most of our vocabulary would be incompreensible.   
74 Laplacean fallacy as a guide to human affairs. 
75 Para Laplace, toda espécie de experiência poderia ser descrita em termos de movimentos de átomos. O 
conhecimento universal é possível na medida em que se possa fazer uma predição de todas as 
coordenadas p e os impulsos q de todos os n átomos do mundo a um dado tempo t. A mecânica universal 
de Laplace extrapola a própria ciência, quando busca ser um modelo absoluto do conhecimento e ditar 
normas para conduzir, por exemplo, a moral e a política (Polanyi, 1958/1974).  
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em formular declarações, a convicção em relação a opiniões científicas e a perda da 

originalidade. 

2.2.1 – As características das paixões intelectuais 

As paixões intelectuais são respostas emocionais que se apresentam em relação ao 

valor e talento científico. A linguagem articulada possibilitou ao homem um 

alargamento do pensamento, expandindo em um conjunto de sentimentos complexos 

características que já são vistas nos animais. Polanyi (1958/1974) cita pesquisas de 

Köhler e Kellogg para descrever paixões intelectuais já prenunciadas em mamíferos 

superiores. Köhler demonstrou como chimpanzés sentem satisfação em descobrir uma 

nova manipulação engenhosa de uma ferramenta, a despeito do benefício prático desta. 

Kellogg descobriu que um chimpanzé está tão inclinado quanto uma criança a repetir, 

numa brincadeira, manipulações de uma ferramenta que inicialmente desenvolveu para 

propósitos práticos. Nesse sentido, os gostos intelectuais do animal prefiguram a alegria 

da descoberta e, principalmente, a percepção de componentes inarticulados nas teorias e 

ideias. 

Qualquer teoria científica validada tem sua confirmação com dados racionais, 

verificações e demonstrações matemáticas, observações experimentais etc. Nesses 

exemplos, repousam sua capacidade persuasiva. Mas, para Polanyi, esses fatores devem 

ser complementados por outro, pois uma ideia não é apercebida apenas por um lado 

racional no indivíduo, tocando invariavelmente em seus componentes emocionais. Este 

aspecto teria também um papel no poder de convencimento: “a teoria tem um 

componente inarticulado aclamando sua beleza, e isto é essencial para a crença de que a 

teoria seja verdadeira” (Polanyi, 1958/1974, p. 133)76. 

A primeira função lógica das paixões intelectuais é muito similar àquela que Israel 

Scheffler (1982) conferiu às emoções cognitivas77, e que Poincaré (1908/2014) e 

Hadamard (1945/1954) atribuíram ao senso estético. Todos estes tem em comum a 
                                                           
76 The theory has an inarticulate componente acclaiming its beauty, na this is essential to the belief that 
the theory is true. 
77 Israel Scheffler em Science and Subjectivity (1982) cita diretamente o capítulo 6: Intelectual Passions 
de Personal Knowledge. Demonstrando que mesmo a postura filosófica de ambos sendo distinta, eles 
concordam sobre a participação de sentimentos na atividade científica. A categoria rational passions 
dentro das emoções cognitivas pode ter sido inspirada em Polanyi. Sobre a postura filosófica discrepante 
dos autores, podemos citar sua opinião em relação à psicologia. Scheffler defende a separação entre 
contexto da descoberta e da justificação, o que impõe à psicologia um papel secundário na epistemologia. 
Polanyi baseou-se amplamente na psicologia para confirmar suas afirmações, dando a ela papel de 
destaque. 
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prerrogativa de discernimento para assuntos, temas ou questões que são úteis do ponto 

de vista científico: 

A função que atribuo aqui às paixões científicas78 é a de distinguir entre fatos 
demonstráveis de interesse científico e aqueles que não o são. Apenas uma 
minúscula fração de todos os fatos conhecíveis é de interesse dos cientistas, e 
a paixão científica serve também como um guia na avaliação do que é de 
maior e de menor interesse (Polanyi, 1958/1974, p. 135)79. 

Assim como as emoções cognitivas de Scheffler acentuam características críticas 

nas cognições, chamando a atenção para elas e indicando sua importância, as paixões 

intelectuais também tem o caráter de discernimento da importância de ideias. Este 

reconhecimento está além de uma simples constatação racional das potencialidades de 

uma teoria. Fazendo uma ligação entre as afirmações de Polanyi com as teorias de 

Poincaré e Hadamard80, aspectos emocionais, principalmente a sensibilidade de um tipo 

estético, são capazes de promover uma avaliação sobre fatos importantes para a ciência: 

Quero mostrar que essa apreciação depende em última análise de um senso 
de beleza intelectual; que é uma resposta emocional que nunca pode ser 
definida de forma desapaixonada, mais do que podemos definir 
desapaixonadamente a beleza de uma obra de arte ou a excelência de uma 
ação nobre (Polanyi, 1958/1974, p.135)81. 

                                                           
78 Polanyi usa como conceitos equivalentes os termos paixões intelectuais, paixões científicas e paixões 
heurísticas. 
79 The function which I atribute here to scientific passions is that of distinguish between demonstrable 
facts which are of scientific interest, and those which are not. Only a tiny fraction of all knowable facts 
are of interest of scientists, and scientific passion serves also as a guide in the assessment of what is of 
higher and what of lesser interest. 
80Michael Polanyi cita ambos os matemáticos em Personal Knowledge, e podemos ver uma grande 
congruência nas ideias dos três autores. Sobre a invenção científica, diz Poincaré (1908/2014): 
“Na verdade, o que é criação matemática? Não consiste em fazer novas combinações com entidades 
matemáticas já conhecidas. Qualquer um poderia fazer isso, mas as combinações assim feitas seriam 
infinitas em número e a maioria delas absolutamente desinteressantes. Criar consiste em precisamente não 
fazer combinações inúteis e em fazer aquelas as quais são úteis e uma pequena minoria. Invenção é 
discernimento, escolha.” 
“In fact, what is mathematical creation? It does not consist in making new combinations with 
mathematical entities already known. Any one could do that, but the combinations so made would be 
infinite in number and most of them absolutely without interest. To create consists precisely in not 
making useless combinations and in making those which are useful and which are only a small minority. 
Invention is discernment, choice (p. 386).” 
Podemos ver a mesma ideia em Hadamard (1945/1954): 
“Como selecionar os temas de pesquisa? Esta escolha delicada é uma das coisas mais importantes na 
investigação. [...] Mas como essa difícil e importante escolha deve ser dirigida? A resposta não é 
duvidosa: é a mesma que Poincaré nos deu sobre os meios de descoberta. O guia em que devemos confiar 
é o senso de beleza científica, aquela sensibilidade estética especial.” 
“How are we to select subjects of research? This delicate choice is onde of the most importante things in 
research. [...] But how is that important and difficult choice to be directed? The answer is hardly 
doubtfull: it is the same which Poincaré gave us concerning the means of discovery. The guide we must 
confide in is that sense of scientific beauty, that special esthetic sensibility. (p. 126-127).” 
81 I want to show that this appreciation depends ultimately on a sense of intellectual beauty; that is na 
emotional response which can never be dispassionately defined, any more than we can dispassionately 
define the beauty of a work of art or the excellence of a noble action 
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Teorias sobre método científico que pregam o estabelecimento de verdades através 

de procedimentos puramente formais e objetivos não captam a complexa relação do 

homem com o conhecimento (Einstein, 1949/1970; Heisenberg, 1971/1975; Pauli, 

1952/1996, 1954/1996; Poincaré, 1908/2014). Para Polanyi (1958/1974), qualquer 

pesquisa que não contasse com o crivo das paixões intelectuais decairia em um deserto 

de trivialidades. No homem, as descobertas científicas são acompanhadas de uma visão 

da realidade. Essa visão não constitui conteúdos de conhecimento. É menos que 

conhecimento, pois é uma suposição, hipótese; mas também é algo além de 

conhecimento, funcionando como presciência de coisas ainda desconhecidas82. Tal 

visão fornece ao cientista uma escala de interesse e plausibilidade, possibilitando-o 

discernir o que é de valor para a ciência. E, para o autor, apenas nossa compreensão da 

beleza científica, baseada em componentes emocionais tácitos, tem a capacidade de 

evocar essa visão e escala. Devido ao fato de que o processo científico destituído das 

paixões emocionais careceria de uma forma para avaliar seus próprios valores, o 

materialismo redutivo da postura laplaceana se mostra impraticável. As motivações que 

baseiam o interesse de um indivíduo estão implicadas na própria atividade de pesquisar, 

e, como pôde ser constatado, paixões intelectuais são inerentes a ela, mas ignoradas na 

maioria das concepções científicas: 

Um homem pode sentir-se atraído pela ciência por todo tipo de razões. Entre 
essas estão o desejo de ser útil, a excitação advinda da exploração de um 
novo território, a esperança de encontrar ordem e o impulso para testar o 
conhecimento estabelecido. Esses motivos e muitos outros também auxiliam 
a determinação dos problemas particulares com os quais o cientista se 
envolverá posteriormente (Kuhn, 1962/20013, p. 107). 

A prova de que os impulsos que motivam essa visão de realidade, e estão na base 

das paixões intelectuais e do senso estético, são componentes inarticulados encontra-se 

no fato de Polanyi observar esses aspectos de modo rudimentar em animais. Para 

confirmar esta afirmação, o autor utiliza as ideias de Poincaré. As quatro etapas, 

Preparação, Incubação, Iluminação e Verificação já podem ser vislumbradas na escala 

de vida com racionalidade não articulada. Polanyi compara este modelo com o caso dos 

chimpanzés de Köhler e os Kelloggs. O autor conclui que a Iluminação nestes 

experimentos, como o salto cruzando uma “lacuna lógica” (Polanyi, 1958/1974, p. 123), 

demonstra nos animais experiências que prefiguram situações análogas em escala 

superior nos humanos. 
                                                           
82 Essa descrição nos remete ao conceito de intuição, que será detalhado juntamente com o conceito de 
insight na próxima seção. 
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Além da função seletiva, uma segunda prerrogativa atribuída às paixões intelectuais 

é sua qualidade heurística. Essa característica revela que o reconhecimento e a 

apreciação do valor científico estão associados à capacidade de descobri-lo, assim como 

a sensibilidade artística mistura-se com seus poderes criativos. O traço heurístico atua 

evocando nos cientistas intimações de descobertas específicas, sustentando uma força 

de convicção que os impele a perseguir descobertas por anos: 

Quando Newton publicou seu Principia, qualquer um poderia ver que 
Copérnico tinha razão; mas Copérnico e os copernicanos, entre estes o 
próprio Newton, estavam convencidos muito antes disso. A qualidade 
verídica do sistema, da qual eles foram então convencidos, não pode ser sua 
fecundidade observada subsequentemente. [...] A marca da verdadeira 
descoberta não é a sua frutificação, mas a intimação de sua fecundidade 
(Polanyi, 1958/1974, p. 149, itálico do autor)83. 

Duas considerações devem ser feitas sobre essa intimação que se apresenta como 

suposição ou adivinhação. Este termo aparece na obra de Hadamard (1945/1954) e 

Wallas (1926/2014), indicando o estado de alerta de algo iminente, mas sem que se 

reconheça o que será. A Intimação é relatada por diversos pensadores, presente quando 

engajados em trabalho criativo. É relatada como precedendo ao fenômeno da 

Iluminação, no modelo de quatro etapas da descoberta. Intimação, em Personal 

Knowledge (1958/1974), nos remete à mesma percepção de uma importância, não como 

um estado momentâneo, mas como uma nova forma de interpretar a realidade. Essa 

nova forma de interpretação é um ato heurístico, decorrente desta função específica das 

paixões intelectuais. 

Em segundo lugar, o termo intimação indica que uma ideia é vislumbrada como 

portando qualidade de verdade antecipadamente à observação frutífera de evidências 

indubitáveis. Apesar de ela não ser infalível, é uma paixão intelectual que aproxima o 

cientista criativo à natureza, através de crenças inerentes a essas paixões. Polanyi 

(1958/1974) cita dois casos em que as paixões com suas crenças correspondentes foram 

simultaneamente um impulso para a descoberta, mas também um aspecto que induziu 

ao erro: os casos de Kepler84 e Einstein. A crença de Kepler de que as distâncias dos 

seis planetas em relação ao Sol correspondiam aos cinco sólidos platônicos, apesar de 

                                                           
83 By the time Newton published his Principia anyone could see that Copernicus had been right; but 
Copernicus and the copernicans, among these Newton himself, were convinced of it long before this. The 
veridical quality of the system, of which they were then convinced, could not be its subsequently 
observed fruitfullness. [...] The mark of the true Discovery is not its fruitfullness but the intimation of its 
fruitfulness. 
84 Astrônomo e matemático alemão. Fortemente influenciado por ideias platônicas, foi o descobridor das 
primeiras leis da natureza no sentido atual: as três leis do movimento planetário. 
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errônea, foi uma visão de realidade que o guiou à sua posterior descoberta das três leis 

do movimento planetário. No caso de Einstein, sua resolução da charada do movimento 

browniano reestabelecia uma visão de átomos como partículas materiais. O aspecto 

mecânico das interações moleculares se tornou um empecilho quando Einstein se 

recusava a aceitar a realidade das probabilidades mecânico-quânticas. Sua visão de 

realidade preconizava que eventos moleculares individuais deveriam ser determinados 

por causas específicas. Em cada um desses triunfos ou erros está associada uma paixão 

intelectual que demarca uma moldura interpretativa sobre a natureza. 

Uma verdadeira descoberta para Polanyi consiste em mudanças no quadro 

interpretativo sobre a realidade, que permitem aprofundar o entendimento sobre ela. 

Quando a atividade de pesquisa científica busca uma solução para um problema, se 

defronta com uma situação limite: o pensamento busca uma forma ou conteúdo que 

ainda não existe, não se encontra disponível no acervo de seu conhecimento. Em outras 

palavras, não pode ter consciência de algo que ainda não tem configuração possível. Por 

esse motivo, Polanyi diz que existe uma lacuna lógica entre problema e solução. 

Lacuna esta que para ser superada depende de conteúdos diferentes daqueles já 

conhecidos. Este é o caráter heurístico das paixões intelectuais: formular ideias distintas 

pela vinculação emocional a novas pistas. As paixões intelectuais poderão guiar o 

pesquisador a uma visão diferente sobre como interpretar o mundo. O fundo afetivo 

dessa vinculação justifica a afirmação de que “toda originalidade deve ser apaixonada” 

(Polanyi, 1857/1974, p. 143)85. 

A noção de lacuna lógica é importante para a entrada da psicologia nos argumentos 

de Polanyi. Esta impõe uma tensão heurística, envolvendo o cientista na busca de uma 

solução para determinada questão. Essa busca se traduz como um desejo, vontade ou 

motivação de cunho intelectual. Como todo desejo postula a existência de algo que o 

satisfaça, o problema, como um desejo intelectual, estimula a imaginação a lidar com 

meios de satisfazê-lo. Psicologicamente, portanto, o resultado dessa tensão heurística é a 

superação da lacuna lógica. Este evento é identificado com a Iluminação, o terceiro 

estágio da descoberta descrito por Hadamard (1945/1954) como a emergência de um 

conteúdo inconsciente, fruto das combinações novas de uma instância subliminal. 

                                                           
85 Originality must be passionate. 
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Além do fato de que Polanyi (1958/1974) alinha a superação de uma lacuna lógica 

com o conceito de Iluminação, mais uma aproximação se torna possível entre ideias do 

filósofo e Jacques Hadamard. Este descreve três tipos de pensamento, em que um deles 

é preponderante na atividade da descoberta. Existe o “pensamento livre”, em que 

devaneios seguem sem meta específica; o “pensamento controlado”, quando há uma 

direção no curso para um propósito definido; e, por fim, o “tenso” (1945/1954, p. 73)86, 

quando a meta é uma resposta ou algo ainda desconhecido. Esse evento é o caso da 

descoberta, que podemos reconhecer como análogo à situação da lacuna lógica. Este 

terceiro tipo provoca uma série de ocorrências psicodinâmicas resultando na passagem 

de um conteúdo inconsciente para a consciência87. Podemos concluir que o pensamento 

tenso é um fator para atravessamento da lacuna lógica, a tensão heurística que necessita 

ser superada. 

A equivalência entre pensamento tenso e a função heurística das paixões intelectuais 

é de extrema utilidade para nosso estudo. O recurso de Jacques Hadamard (1945/1954) 

aos três tipos de pensamento aproxima o objeto de estudo desta pesquisa com o 

referencial teórico escolhido. Carl Gustav Jung desenvolveu, em Símbolos da 

Transformação (1952/2013), a concepção de que o curso do pensamento pode ser 

observado em duas formas específicas, a fantasia e o pensamento dirigido, muito 

semelhantes à descrição de pensamento livre e controlado. Embora o terceiro tipo 

hadamardiano não encontre um correlato imediato na teoria da Psicologia Analítica, 

existe um conceito desta cuja fenomenologia é similar ao papel do pensamento tenso. 

Quando é afirmado que este tipo de pensamento é o fator de transposição de conteúdos 

inconscientes para a consciência pela superação de uma lacuna lógica, é possível notar 

que tal descrição poderia ser igualmente atribuída ao que Jung intitulou função 

transcendente (1921/ 2013, 1958/2013). 

Este conceito para a Psicologia Analítica é o fator que permite o reconhecimento por 

parte da instância consciente de conteúdos inconscientes, subliminais, cuja energia 

psíquica não tem um valor suficiente para emergirem no campo da consciência. A 

função transcendente é um elemento que lida com opostos psíquicos, podendo 

reconciliá-los, trazendo novas informações, ou possibilitando um reconhecimento 

                                                           
86 Free thought, controlled thought, tense, respectivamente. 
87 Esse processo foi descrito no Capítulo 1 e será retomado em mais detalhes no Capítulo 3, quando 
articularemos as ideias de Hadamard com os conceitos da Psicologia Analítica. 
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consciente destes. Essa nova informação surge como uma irrupção de conteúdos, 

principalmente através de formas simbólicas ou ressignificações de fundo afetivo88. No 

caso específico da descoberta científica, e como se torna explícito pelo conceito de 

lacuna lógica, os opostos com os quais a psique se defronta são: o conhecido e o 

desconhecido. Como a superação da lacuna entre estes, ou seja, a Iluminação, necessita 

de uma formulação ou um conteúdo que ainda não existe, a tensão que o aparelho 

psíquico passa a experimentar tem como objeto uma afirmação de cunho intelectual, 

mas as motivações por trás desta tensão são de fundo emocional89. Este tensionamento é 

o fator que, por sua vez, estimula as capacidades criativas, potências que seriam 

inefetivas caso fossem apenas racionais (Polanyi, 1958/1974). Jung apresenta em 

algumas de suas obras a função transcendente como o caráter criativo da psique, em 

alguns momentos estando identificada com a fantasia e com a imaginação, tendo o papel 

de uma ponte ligando consciente e inconsciente (1921/ 2013, 1958/2013).  

Fantasia e imaginação são observadas na teoria Analítica como as funções mais 

fundamentais e distintivas do aparelho psíquico, participando como base de toda a 

atividade humana, inclusive a criação de teorias na ciência. Os argumentos apresentados 

sobre a possibilidade de um diálogo entre as ideias de Polanyi e Hadamard com Jung 

serão melhor explorados no Capítulo 3. Neste, faremos uma análise sobre a natureza da 

gênese científica com base no material bibliográfico reunido e como a psicologia 

junguiana pode auxiliar a coordenar todos esses dados coligidos em um sistema 

explicativo consistente e verossímil. 

 

2.3 – Intuição e insight, fantasia e imaginação 

Os últimos quatro elementos psicológicos da criação científica estudados dizem 

respeito a conceitos gerais observados de maneira cotidiana. A experiência da intuição, 

imaginação, fantasia ou insight ocorre em situações para além da construção de teorias 

                                                           
88 Na concepção de Hadamard (1945/1954), a emergência de novos conteúdos na consciência também 
toma a forma de imagens e símbolos. Todo conteúdo espontâneo vindo da Iluminação se apresenta 
inicialmente como um diagrama simbólico, antes de ser articulado por meio da linguagem na fase 
consciente posterior, intitulada Verificação. 
89 Desejos intelectuais podem ser compreendidos como os “quasi-needs” de Kurt Lewin. Estas são como 
desejos que precisam ser satisfeitos, mas cuja satisfação não repousa em elementos imediatos como a 
fome por alimento, cansaço pelo repouso e medo pela fuga. O impulso para satisfazê-las surge como uma 
tensão psicológica. Curiosidade e o anseio pela solução de um problema são identificados por Polanyi 
(1958/1974) como quasi-needs. 



67 

 

na ciência. Ao contrário das emoções cognitivas ou paixões racionais, esses aspectos 

não foram formulados por um autor em específico, podendo ser compreendidos de 

forma diversa por distintas teorias da psicologia. Tomamos aqui como ponto de partida 

o referencial teórico de Carl Gustav Jung para compreendê-los, mas para cada conceito 

compararemos a visão da Psicologia Analítica com os relatos de cientistas que 

experimentaram a atuação deles na constituição de suas ideias. Serão explorados, 

inicialmente, a intuição e o insight, para depois detalharmos a fantasia e a imaginação. 

 2.3.1 – Intuição e Insight: os canais de informação do inconsciente 

A intuição90 é uma função psicológica básica que transmite percepções por via 

inconsciente. Ela é uma das funções da consciência, discriminadas e organizadas por 

Jung em um sistema de classificação que agrupou variáveis observáveis da 

personalidade humana. De acordo com uma organização tipológica do comportamento 

normal, não patológico, pode-se observar a existência de quatro disposições particulares 

utilizadas pelo homem ao apreender o mundo: sensação, intuição, sentimento e 

pensamento. Tais disposições podem ser consideradas universais, pois independente de 

diferenças culturais, educacionais, de época ou gênero, todo ser humano é representado 

dentro dessas categorias temperamentais discretas (Jung, 1921/2013; Mann, 1968). 

Toda apreensão psíquica de um objeto, situação ou fenômeno é constituída pela 

aplicação das quatro funções psíquicas. Este processo é intitulado apercepção, a forma 

como cada elemento com o qual o psiquismo se defronta se torna um objeto 

psicológico. Nesse sentido, cada função tem um papel específico. A sensação nos diz 

que algo existe, por meio do influxo perceptual dos sentidos; o pensamento discrimina o 

que a coisa é em si, um processo de reconhecimento por comparação com memórias e 

experiências; o sentimento constitui a avaliação deste algo, através de reações 

emocionais concomitantes, chamadas tonalidades afetivas; e, por fim, a intuição é “a 

percepção das possibilidades inerentes a uma dada situação” (Jung, 1928/2013, p.85-

86), função que capta informações pela via inconsciente, tendo como produto 

impressões e imagens análogas ao instinto. 

O processo de apercepção tem participação de todas as quatro funções, presentes de 

forma universal no homem. No entanto, quando um desses elementos adquire 

preponderância e se torna mais desenvolvido, forma traços de personalidade específicos 
                                                           
90 O termo vem de intueri, que significa “olhar para dentro” (Jung, 1921/2013). 
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caracterizados por sua função dominante (Franz, 1971/2013; Jung, 1921/2013, 

1928/2013, 1937/2013). Se uma pessoa utiliza com regularidade e acuidade a 

ferramenta aperceptiva do pensamento, sua caracterização é a de um tipo pensamento, 

por exemplo. Chegamos à conclusão de que há indivíduos cujo tipo psicológico é 

designado como intuitivo. Mas para o propósito de nosso estudo, é preciso diferenciar a 

intuição como tipo e como processo, para reconhecer seu funcionamento geral, mesmo 

em pessoas que não seriam classificadas como portadoras dessa tipologia. 

 Retornemos à definição de intuição. É o processo de captação de informações 

pela via insconsciente que, quando se torna predominante, caracteriza o indivíduo cuja 

tipologia é classificada como intuitiva. Mas, quais são os processos de base cuja 

predominância marca o delineamento do tipo intuição? Tais processos são a chave para 

compreendermos efetivamente sua atuação, e especificamente como ela pode interferir 

na atividade da criação científica. 

 Basicamente, o processo que está no fundamento da intuição é a irrupção de 

conteúdos do insconsciente para a consciência. Em outras palavras, é o evento em que 

um conteúdo deixa de ser subliminar, adquirindo energia psíquica suficiente para 

ocorrer um ponto de ruptura. Isso implica que todas as informações que não se 

encontram diretamente no campo consciente são os objetos da intuição, como 

possibilidades, formulações que não se enquadram como dados para as outras três 

funções ou a apreensão teleológica de situações que surgem como “pressentimentos” 

(Jung, 1921/2013, p. 381):  

Na intuição qualquer conteúdo se apresenta como um todo acabado sem que 
saibamos explicar ou descobrir como este conteúdo chegou a existir. É uma 
espécie de apreensão instintiva não importando o conteúdo. Assim como a 
sensação, é uma função perceptiva irracional. Como na sensação, seus 
conteúdos tem caráter de “dados”, em oposição ao caráter de “derivado”, 
“produzido” dos conteúdos do sentimento e do pensamento (p. 472, itálico do 
autor). 

Na obra Tipos psicológicos (1921/2013), Jung apresenta seu esforço de construir um 

sistema de classificação abrangendo as distintas funções. A partir de sua contenda com 

Freud e a comparação do ponto de vista teórico deste com a de outro teórico, Alfred 

Adler, Jung constatou que a percepção de um mesmo objeto suscita interpretações 

diferentes em cada observador. Esta constatação coloca à psicologia a grave questão 

epistemológica sobre o quanto a psique, mediando o contato do homem com o mundo, 

ressignifica-o de maneira impossível de se compensar. 
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Embora em Tipos psicológicos essa importante observação epistemológica já esteja 

presente, a intuição como um fator decorrente do processo de irrupção de conteúdos na 

consciência pode ser mais bem compreendida em outra obra, na qual fica explícita a 

tentativa do psiquiatra suíço em levar ao limite as consequências epistemológicas de se 

encarar a psique como objeto científico. Em A natureza da psique (1971/2013) estão 

reunidos diversos textos nos quais o autor discute as implicações de um crescente 

aprofundamento da psicologia, relativa aos fundamentos do conhecimento humano. 

Principalmente os artigos A função transcendente (1958/2013), Determinantes 

psicológicas do comportamento humano (1937/2013), Instinto e inconsciente 

(1919/2013), A estrutura da alma (1928/2013) e Considerações teóricas sobre a 

natureza do psíquico (1946/2013), possuem como tema as consequências dinâmicas da 

separação no psiquismo humano entre consciência e inconsciente. A noção de um limiar 

consciente traz a necessidade de discussão sobre o que ocorre com ideias que transitam 

de uma instância para outra. Neste ponto, saímos da ênfase da tipologia junguiana para 

adentrar de maneira mais específica em sua teoria psicodinâmica. Não se trata, nesta 

obra, da questão de um tipo denominado intuição, mas de como o psiquismo é um 

processo complexo de organização de conteúdos. Sob esse ponto de vista, todo 

conteúdo psicológico é portador de quantidades definidas de energia psíquica. O que 

determina seu surgimento no campo da consciência é este valor energético. Nos casos 

em que este quantum tenha sido alcançado, mas ainda assim não se efetuou uma 

irrupção de conteúdos, aspectos relativos a estes surgirão na consciência de forma 

simbólica. Sobre a atuação do conteúdo inconsciente que ainda não pode ser 

representado na consciência, Jung diz que:  

Consiste em um processo que jamais pode penetrar na consciência, porque 
nesta não há a mínima possibilidade de que se efetue a apercepção deste 
processo, isto é, a consciência do eu não pode recebê-lo por falta de 
compreensão e, por conseguinte, permanece essencialmente subliminar, 
embora, do ponto de vista energético, ele seja inteiramente capaz de tornar-se 
consciente. [...] É o resultado de processos subliminares e como tal nunca foi 
consciente. Como há um potencial de energia capaz de conduzi-los ao estado 
de consciência, o sujeito secundário [o conteúdo inconsciente] atua sobre a 
consciência do eu, mas de maneira indireta, isto é, através de “símbolos” 
(1946/2013, p. 121).  

A percepção de que conteúdos inconscientes tem uma primeira expressão na 

consciência mediante símbolos nos remete novamente ao conceito de função 

transcendente, que tem duas características marcantes: é o fator que promove a 

comunicação entre inconsciente e consciência; também é o aspecto psíquico criador dos 
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símbolos. Mesmo a questão energética sendo determinante, não garante a livre irrupção 

de conteúdos, dependendo também da estrutura consciente, mecanismos como a 

apercepção e experiências prévias que funcionem como ponte de associação para o novo 

conteúdo. Em alguns pontos Jung identifica o potencial de emergência de elementos do 

inconsciente via função transcendente com os poderes criativos da psique. Todo 

conteúdo simbólico imagético não pode ser abarcado apenas racionalmente; neste ponto 

entra a intuição, pois:  

A essência do símbolo consiste em apresentar uma situação que não é 
totalmente compreensível em si e só aponta intuitivamente para o seu 
significado [...]. A compreensão do símbolo exige uma certa intuição que 
capta, aproximadamente, o sentido desse símbolo criado e o incorpora na 
consciência (Jung, 1921/2013, p. 118, itálico nosso). 

A intuição participa deste processo como função consciente atuante na emersão de 

conteúdos. Já a função transcendente, como fundamento psicológico na criação de 

símbolos, está mais intimamente ligada com o fenômeno da fantasia. Antes de passar a 

esta, algumas considerações sobre o insight ainda se fazem necessárias. 

Essa potencialidade de irrupção dos conteúdos inconscientes é o que podemos 

compreender como insight. Um reconhecimento súbito de uma nova ideia, mas que 

indica formulação prévia baseada em algum tipo de ordenação. Na obra de Jung não 

existe uma definição do termo insight91, mas poderemos constatar como a irrupção de 

elementos inconscientes descrita nos artigos do livro A natureza da psique está para 

além de uma descrição fenomenológica apenas da intuição. A permeabilidade entre 

níveis de consciência evoca o conceito de insight compreendido por outros autores, 

como Michael Polanyi, quando este utiliza o modelo de descoberta científica de 

Poincaré. 

No referido modelo, existem duas etapas dirigidas pela atividade consciente, a 

Preparação e a Verificação, ou seja, o inicio e o final da atividade de descoberta são 

ativos, volitivos. A Incubação e a Iluminação por sua vez são processos ocultados, não 

articulados, ocorrendo no inconsciente. Polanyi afirma, ancorado em Poincaré, que a 

verdadeira atividade da descoberta se dá na Incubação, em que são combinadas novas 

ideias. Por sua vez, ela é plenamente expressada na Iluminação, quando ocorre a 

superação de uma lacuna lógica (Polanyi, 1958/1974). Intuição e insight estão 
                                                           
91 Ao consultar-se o volume 18 das Obras Completas de C. G. Jung da Editora Vozes, Índices gerais, é 
possível constatar que o verbete insight tem apenas duas ocorrências, ambas indicando o sentido de um 
reconhecimento de conteúdos no contexto de análise clínica. 
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intimamente ligados, a função intuitiva é descrita como um dos fatores que guiam o 

cientista na seleção de ideias potencialmente frutíferas para pesquisa: 

Pura análise coloca a nossa disposição uma multiplicidade de procedimentos 
cuja infalibilidade ela garante; abre-nos mil maneiras diferentes nas quais 
podemos embarcar com toda confiança; temos a certeza de que não há 
obstáculos; mas de todos esses caminhos, qual nos conduzirá mais 
prontamente ao nosso objetivo? Quem nos dirá qual escolher? Precisamos de 
uma faculdade que nos faça ver o fim à distância, e a intuição é esta 
faculdade (Poincaré, 1908/2014, p. 218)92 

A prerrogativa de guiar o pesquisador entre uma variedade de combinações de ideias 

já foi atribuída por Hadamard (1945/1954) ao sentido de beleza científica, por Scheffler 

(1982) às emoções cognitivas, por Polanyi (1958/1974) às paixões intelectuais. Essa 

capacidade é agora atribuída por Poincaré (1908/2014) à intuição, papel que também é 

cumprido pelo senso estético em seu modelo, colocando ambos no mesmo grau de 

importância. 

Observamos que, sob o ponto de vista de Poincaré, a intuição encontra certa 

equivalência com o senso estético. E nas concepções de Michael Polanyi baseadas no 

matemático francês, o cruzamento da lacuna lógica é feito através de um insight na 

etapa intitulada Iluminação. Portanto, o insight é virtualmente equivalente ao ocorrido 

neste estágio: a irrupção de um conteúdo inconsciente para a consciência93. A 

importância complementar entre aspectos racionais e irracionais fica clara ao 

considerarmos a postura dos grandes criadores da ciência do século XX. Ressaltamos 

que em relação à intuição, fazendo eco a Jung, a irracionalidade característica dessa 

função não significa “antirracional, mas extraracional” (1921/2013, p. 473, itálico do 

autor). Tendo a intuição um papel inegável na atividade científica, coloca-se ao lado da 

lógica, como a face inconsciente ou tácita dos processos cognitivos que levam á uma 

descoberta científica, como defende Poincaré em Intuition and Logic in Mathematics 

(1908/2014). 

                                                           
92 Pure analysis puts at our disposal a multitude of procedures whose infallibility it guarantees; it opens to 
us a thousand different ways on which we can embark in all confidence; we are assured of meeting there 
no obstacles; but of all these ways, which will lead us most promptly to our goal? Who shall tell us which 
to choose? We need a faculty which makes us see the end from afar, and intuition is this faculty. 
93 A ideia de um inconsciente parece ser equivalente ao que Polanyi (1958/1974) intitulou como 
conhecimento tácito. O autor chega a afirmar essa correspondência, mas não explicita qual perspectiva 
teórica adota ao utilizar este conceito psicológico. Suspeitamos que, como o autor baseia suas afirmações 
em Poincaré e Hadamard, sua influência indireta seja William James, como no caso de Jacques 
Hadamard. Só pudemos discernir William James como fonte de ideias hadamardianas através do estudo 
da bibliografia do ensaio The Psychology of the Invention in the Mathematical Field (1945/1954). 
Graham Wallas, amplamente citado na referida obra, era entusiasta das ideias de William James e 
repudiava a psicanálise de Freud (Wallas, 1926/2014). 
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2.3.2 – Fantasia e imaginação: devaneios estéreis ou significados simbólicos? 

O aspecto da fantasia pode ser identificado com o que Jacques Hadamard designou 

como pensamento livre (1945/1954), não direcionado a qualquer objetivo específico e 

que vagueia casualmente. Ele é contraposto ao pensamento controlado, no qual uma 

meta surge como finalidade a ser alcançada, como recordar uma data ou responder uma 

pergunta cuja solução é conhecida. O matemático francês propõe para a invenção 

criativa um terceiro tipo, o pensamento tenso, no qual a direção da concentração busca 

respostas a questões desconhecidas. Ao utilizarmos a Psicologia Analítica para 

compreender o fenômeno da fantasia, nos deparamos com uma divisão similar, entre o 

pensamento dirigido e o fantasiar: 

O primeiro trabalha para a comunicação, com elementos linguísticos, é 
trabalhoso e cansativo; o segundo trabalha sem esforço, por assim dizer 
espontaneamente, com conteúos encontrados prontos, e é dirigido por 
motivos inconscientes. O primeiro produz aquisições novas, adaptação, imita 
a realidade e procura agir sobre ela. O último afasta-se da realidade, liberta 
tendências subjetivas e é improdutivo com relação à adaptação (Jung, 
1952/2013, p. 39). 

Existe algum equivalente ao pensamento tenso na teoria junguiana? A resposta a 

essa pergunta mostra que a comparação entre ideias hadamardianas e as de Jung não é 

totalmente simétrica. Na Psicologia Analítica estaria faltando um terceiro, correlato ao 

pensamento tenso, o processo criador atrelado à Iluminação que descobre novas 

informações. Portanto, as ideias de ambos os autores apresentam assimetria, mas não no 

sentido de uma lacuna da parte psicológica. O aspecto assimétrico é de natureza inversa. 

Em vez de um terceiro elemento tornar-se ausente em sua teoria, o psiquiatra suiço 

atribui à própria fantasia a prerrogativa de ser o manancial criativo da psique. Na nota 

de rodapé em que são dadas as definições de pensamento dirigido e fantasiar ele 

completa sua afirmação: 

O raciocínio tem significado produtivo, enquanto o pensamento ‘empírico’ 
(puramente associativo) é apenas reprodutivo. Mas esta conclusão não 
satisfaz inteiramente. É bem verdade que o fantasiar de início e 
imediatamente é ‘improdutivo’, isto é, inadequado e por isso inútil sob o 
ponto de vista da aplicação prática. Mas, a longo prazo, justamente a fantasia 
despreocupada revela forças e conteúdos criativos (Jung, 1952/2013, p. 39). 

A ideia de que a criatividade promana de uma instância diferente da pura 

racionalidade foi constatada por diversos cientistas, criadores de teorias e estudiosos 

(Einstein, 1949/1970; Hadamard, 1945/1954; Hardy, 1940/1992; Heisenberg, 

1971/1975; Kuhn, 1962/2013; Monod, 1970/1971; Pauli, 1952/1996; Poincaré, 
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1908/2014; Polanyi, 1958/1974; Singh, 2014). Assim como para estes autores a 

potência criativa radica em um solo distinto do intelecto apenas, para Jung esse 

fundamento é a fantasia94. Mas quais são as características discerníveis desse fator, para 

alçá-lo em tão alto grau de importância? Como, neste aspecto, o fantasiar espontâneo 

pode ser superior ao pensamento dirigido incentivador da técnica e cultura, do qual o 

homem moderno se aproveita para distinguir-se tão orgulhosamente do “primitivo”? 

A importância da fantasia para a atividade científica poderá ser vista prontamente a 

partir das seguintes afirmações. O homem como organismo psicológico, ao lidar com o 

mundo, duela defronte duas estruturas insondáveis: as ideias e as coisas. Embora no 

curso da história diferentes grupos evidenciaram um destes polos e cada pessoa 

individualmente tenha predisposição a pender para um deles95, somente uma posição 

intermediária pode propiciar a orientação viva nas coordenadas da realidade. Nenhuma 

pessoa tem apenas como influxo de orientação as ideias, o esse in intellectu; e nem 

apenas os objetos, esse in re. Mas todo o universo fenomenal experimentado tem como 

sede um ponto intermédio, no qual coisa e espírito participam, este ponto é a psique, ou 

esse in anima:  

Ao esse in intellectu falta a realidade tangível, ao esse in re falta espírito. 
Ideia e coisa confluem na psique humana que mantém o equilíbrio entre elas. 
Afinal o que seria da ideia se a psique não lhe concedesse um valor vivo? E o 
que seria da coisa objetiva se a psique lhe tirasse a força determinante da 
impressão sensível? O que é a realidade se não for uma realidade em nós, um 
esse in anima? (Jung, 1921/2013, p.65-66, itálico do autor). 

Nesse sentido, a psique, ou o aspecto dela denominado esse in anima, funciona 

como um solo intermediário neutro. Não é substancia ideal nem objeto, e justo por sua 

natureza receptiva é que tem a prerrogativa de tecer a realidade, sendo ponte entre ideias 

e coisas. A essa instância autônoma da psique é conferida independência, não sendo 

apenas uma computadora de ideias, raciocínios inexoráveis, nem possuindo caráter 

meramente reativo às impressões sensíveis. Com isso fica claro que a construção 

psíquica de uma realidade é um processo ativo, uma atividade viva, e, de acordo com 

Jung:  

                                                           
94 Nas obras consultadas, o significado dos termos fantasia e imaginação para Jung é equivalente 
(1916/2014, 1921/2013, 1952/2013, 1958/2013). 
95 No livro Tipos psicológicos, Jung (1921/2013) descreve como o pano de fundo de algumas querelas 
históricas e distintos pontos de vista filosóficos é devido à uma diferença na disposição atitudinal dos 
defensores de cada um dos lados desses embates. A existência da disposição extrovertida (na qual assento 
de valor repousa nas coisas) e introvertida (que prioriza as ideias e formas) pôde ser delineada na filosofia 
antiga, medieval, literatura, religião, estética, e é uma valiosa ferramenta para a prática clínica. 
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A única expressão que me ocorre para designar essa atividade é fantasia. 
Fantasia é tanto sentimento quanto pensamento, é tanto intuição quanto 
sensação. Não há função psíquica que não esteja inseparavelmente ligada 
pela fantasia com as outras funções psíquicas. [...] Por isso, a fantasia me 
parece a expressão mais clara da atividade específica da psique (1921/2013, 
p. 66, itálico do autor). 

Esta é a principal particularidade da fantasia, atuar como modalidade unitiva de 

múltiplos aspectos do psiquismo. No que diz respeito às suas qualidades ela é, portanto, 

análoga ao conceito de função transcendente96 descrito nas seções anteriores. Assim 

como a fantasia é definida como a ponte entre aspectos opostos – consciente e 

inconsciente, introversão e extroversão, e até entre o ego e instintos – a função 

transcendente é o somatório de tendências psíquicas, todas as tendências da consciência 

e do psiquismo inconsciente, o ponto de encontro entre duas correntes que dá origem a 

conteúdos novos. Estes surgem sempre em uma primeira expressão por meio de 

símbolos, por ser uma mescla de elementos conhecidos e desconhecidos. Portanto, os 

símbolos são a expressão da atividade da fantasia e o resultado da confrontação de 

tendências psíquicas opostas advindo da função transcendente (Jung, 1916/2014, 

1921/2013, 1952/2013, 1958/2013). 

Sendo o fator complexo que propicia o surgimento de símbolos, a função 

transcendente é o somatório de tendências que tem como finalidade tornar possível a 

passagem de uma atitude à outra organicamente. Essa pode ser uma primeira analogia 

entre a teoria de Jung e Hadamard. O que foi descrito como pensamento tenso, o 

direcionamento psíquico para uma resposta desconhecida, caracteriza com eficácia o 

processo realizado pela função transcendente: a superação de um estado psicológico 

singular pela emergência de novos conteúdos, que se dão inicialmente por símbolos 

(1921/2013, 1958/2013). Hadamard reconhece “diagramas simbólicos como sendo 

essenciais para uma visão sintética das questões”97 e que para ele “tal visão sintética é 

ao menos necessária em casos de Iluminação como no trabalho consciente”98. E 

apresentando grande similaridade até mesmo com o mecanismo descrito sobre a função 

transcendente, o matemático acrescenta que a Iluminação é transmitida de uma 

profundidade maior no inconsciente para a franja da consciência, sendo necessariamente 

representada por um diagrama simbólico no ego. No caso da invenção, o próprio cerne 

                                                           
96 Ver as seções: 2.2.1 – As características das paixões intelectuais; 2.3.1 – Intuição e Insight: os canais de 
informação do inconsciente. 
97 Symbolic diagrams as being essential to a synthetic view of questions. 
98 Such a synthetic view is at least necessary in cases of illumination as in conscious work. 
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da atividade científica, podemos dizer que a criação de uma teoria ou a busca ferrenha 

por uma resposta a questões propostas é sempre o esforço tenso de direcionamento da 

psique rumo ao desconhecido. 

Dissemos que a fantasia é um fator unitivo entre aspectos polares, como 

inconsciente e consciência, ego e instintos, e que a função transcendente consiste em 

sua mediação. Um destes pares de opostos já menciondo aqui se apresenta como 

potencialmente relevante para a pesquisa científica: a dualidade entre ideias, esse in 

intellectu, e coisas, esse in re. Podemos utilizá-lo como exemplo para destacar a 

necessidade de um terceiro elemento para ajudar a construir a relação preenchida de 

significado entre ideias e objetos. Uma teoria científica deve aludir tanto aos fenômenos 

externos quanto a uma idealização que os enquadre em modelos uniformes. Temos aí as 

duas faces de nosso prévio paradoxo: esse in intellectu, a ideia; e o fenômeno, esse in re 

(Jung, 1921/2013). Uma descrição científica que não se destacasse da empiria deveria se 

deter na mera entabulação de detalhes, enquanto uma teoria que não se encaixasse no 

fenômeno se tornaria uma elocubração inócua (Heisenberg, 1971/1975). Fica então 

colocada a grande questão: Como o homem é capaz de construir a ponte entre conceitos 

e percepções sensoriais? De acordo com o exposto, a atividade da fantasia, que se 

coaduna à miríade de fatores irracionais citados por tantos outros cientistas, seria a 

resposta a essa questão. Nesse sentido, toda teoria cientifica, no esforço de saltar essa 

lacuna para ligar fato e representação através de um pensamento tenso, poderia ser 

reconhecida como essencialmente simbólica.  

Wolfgang Pauli, em um ensaio que não havia sido publicado99, com o título Modern 

Examples of “Background Physics” (1948/1992a), descreve o que intitulou como 

“física de fundo”. Esta seria a situação na qual termos quantitativos e conceitos físicos 

aparecem em fantasias espontâneas com sentido qualitativo e de forma simbólica. O 

texto revela dois detalhes importantes. Inicialmente, o próprio conteúdo do ensaio, 

demonstrando uma situação recíproca: de que existem ideias arquetípicas na base de 

conceitos científicos, como matéria, energia e ligação química. Ou seja, assim como a 

psique pode utilizar termos e conceitos de forma simbólica, também são os símbolos e 

                                                           
99 A intenção de Pauli ao escrever este ensaio foi apenas para organizar suas ideias a respeito da forma 
peculiar como o inconsciente utiliza conceitos quantitativos em sonhos e fantasias. Nesse sentido, ele o 
compôs apenas para ter um ponto de partida em posteriores discussões com Jung e Meier no ano de 1948. 
Por isso, tal artigo não havia sido publicado oficialmente. Este artigo consta como o Apêndice 3 de Atom 
& Archetype (Meier, 1992/2014). Seu conteúdo será retomado de maneira mais completa no capítulo 3. 
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noções arquetípicas que, inicialmente surgidos do inconsciente, dão origem às 

formulações que se tornarão as teorias científicas100: 

Quando a psicologia moderna traz a prova de que todo entendimento é um 
processo prolongado iniciado por processos no inconsciente, muito antes de o 
conteúdo da consciência poder ser formulado racionalmente, voltou a atenção 
para o nível pré-consciente e arcaico da cognição. Nesse nível, o lugar de 
conceitos claros é tomado por imagens de forte conteúdo emocional, não 
pensadas, mas vistas, por assim dizer, como se fossem pintadas. Na medida 
que estas imagens são “expressão de um estado de coisas vagamente 
suspeito, mas ainda desconhecido” elas também podem ser chamadas de 
simbólicas, de acordo com a definição de símbolo proposta por C. G. Jung 101 
(Pauli, 1948/1992b, p. 204)102. 

Em segundo lugar, podemos suspeitar que as ideias de Pauli sobre como a 

psicologia poderia esclarecer o processo de criação científica ainda não foram 

completamente estudadas e reconhecidas em suas implicações. Como, por exemplo, sua 

afirmação de que as “leis físicas parecem ser uma ‘projeção’ de associação arquetípica 

de ideias” (1948/1992a, p. 191)103. Ou ainda na impressionante constatação que faz ao 

final do artigo, em relação ao aspecto simbólico da ciência: “não posso reconhecer uma 

antítese entre uma descrição matemática e uma simbólica da natureza, pois para mim a 

representação matemática é uma descrição simbólica por excelência” (1948/1992a, p. 

195)104. Ao comentar este artigo, que ficou inédito até 1992, Markus Fierz conecta 

diretamente as afirmações de Pauli à linha de raciocínio de Poincaré: “a ideia de que 

estruturas matemáticas são ‘construções simbólicas’ remonta a Henri Poincaré (1854-

1912), Science et Méthode, 1908” (1990/1992, p. 177, itálico do autor)105. 

                                                           
100 Talvez poderíamos dizer, “justamente por isso”. Ou seja, a possibilidade de que a psique empregue 
conceitos quantitativos de forma simbólica advém precisamente de sua origem arquetípica e seu caráter 
original de símbolo, prévia a uma formulação conceitual. 
101  Trecho retirado do livro Atom and Archetype (1992/2014), Apêndice 6. Neste consta a palestra The 
Influence of Archetypal Ideas in the Scientific Theories of Kepler (1948/1992b), uma versão preliminar do 
artigo de mesmo nome que foi publicado posteriormente como monografia em Naturerklärung und 
Psyche. Nesta dissertação, quando nos referimos à monografia de Pauli, utilizaremos a versão em 
espanhol, publicada na compilação de artigos e obras de Pauli, Escritos sobre Física e Filosofía, editado 
por Enz e Meyenn (1996). 
102 When modern psychology brings proof to show that all understanding is a long-drawn-out process 
initiated by processes in the uncounscious long before the content of consciousness can be rationally 
formulated, it has directed attention again to the preconscious, archaic level of cognition. On this level, 
the place of clear concepts is taken by images of Strong emotional content, not thought out but beheld, as 
it were, as being painted. Inasmuch as these images are an “expression of a dimly suspected but still 
unknown state of affairs,” they can also be termed symbolic, in accordance with the definition of the 
symbol proposed by C. G. Jung. 
103 Physical laws seem to be a ‘projection’ of archetypal association of ideas. 
104 I cannot acknowledge an antithesis between a mathematical and a symbolic description of nature, since 
for me the mathematical representation is a symbolic description par excellence 
105 The ideia that mathematical structures are “symbolic constructions” goes back to Henri Poincaré 
(1854-1912), Science et Méthode, 1908. 
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A obra de Henri Poincaré, portanto, foi o relato pioneiro de um matemático que 

ressaltou aspectos inconscientes na prática da ciência. Como prova de seu impacto, foi 

base para inúmeros outros pesquisadores argumentarem sobre a origem do 

conhecimento científico (Cazenave, 1982; Fierz, 1990/1992; Franz, 1980; Hadamard, 

1945/1954; Meier, 1992/2014; Polanyi, 1958/1974)106. Aliando a concepção deste autor 

à teoria de Jacques Hadamard, torna-se inevitável a conclusão de que a racionalidade 

não detém sozinha o poder de promover a criação científica. 

Ainda assim, essa conclusão nos parece insatisfatória. Por que a fantasia e tantos 

outros aspectos irracionais citados no decorrer desta dissertação, como a intuição, as 

paixões intelectuais e, especialmente, o senso estético, detém essa capacidade? Ao nos 

colocarmos a necessidade de responder essa questão preparamos o terreno para a seção 

seguinte, mencionando as teorias do físico-químico Wolfgang Pauli sobre a atividade 

científica. Para este cientista, a Psicologia Analítica forneceu as ferramentas para 

compreender o fundamento dos conceitos e ideias da ciência. Se é possível que na 

psique humana uma representação e um fenômeno podem confluir resultando em uma 

teoria científica, pode-se supor que existe um fator de ordenação na natureza (Pauli, 

1951/1996, 1954/1996). Fator este que deve ser neutro em relação tanto aos conceitos 

quanto às percepções sensíveis. Reatualizando o conflito, esse in intellectu e esse in re 

efetivamente confluem para a psique. A partir da colaboração de Wolfgang Pauli com 

Jung, que levou ao amadurecimento da Psicologia Analítica, temos um conceito que 

poderá nos ajudar a compreender o fundamento da criação científica: o arquétipo. 

Depois de explorar o senso estético e o desdobramento de inúmeros conceitos 

psicológicos ligados à concepção de ideias na ciência, estamos em condições de tentar 

compreender estes fenômenos à luz da Psicologia Analítica. 

 

3 – O OLHAR DA PSICOLOGIA ANALÍTICA SOBRE A CRIAÇÃO  

CIENTÍFICA: SENSO ESTÉTICO E OS OUTROS ELEMENTOS AF ETIVOS 

                                                           
106 Além dos autores assinalados, Wolfgang Pauli e C. G. Jung tinham familiaridade com a obra Science 
et Méthode. Na troca epistolar entre ambos fica clara uma evolução de conceitos e discussão 
epistemológica paralela à bibliografia oficial dos dois (Xavier, 2003). Na carta de 10 de outubro de 1955 
de Jung para Pauli, o psiquiatra suíço faz considerações à obra de Poincaré, indicando que Pauli enviara a 
ele o referido livro. As conversações teóricas entre os autores nessa época se pautavam na busca de um 
fundamento epistemológico neutro, uma ponte que tornasse possível um conhecimento que fosse 
adequado tanto à uma compreensão dos eventos físicos quanto das manifestações psíquicas (Meier, 
1992/2014). 
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Quando afirmamos que a psicologia tem o seu quinhão no processo de criação 

científica, trazemos novos elementos para esclarecer situações específicas. Situações 

que, talvez, sem essas ferramentas tornar-se-iam obscuras ou mesmo compreendidas 

erroneamente se forem observadas por uma perspectiva distinta. Nesta dissertação, 

quando propusemos um princípio geral da criação científica através da Psicologia 

Analítica, nos colocamos no rastro de um autor que já esboçou essa possibilidade: 

Wolfgang Pauli. O físico-químico vienense atuou em intensa colaboração com Jung, 

tornada clara principalmente após a publicação das cartas entre ambos, compiladas por 

Meier em Atom & Archetype (1992/2014). Nas correspondências fica evidente a 

profundidade do diálogo traçado pelos representantes de disciplinas interpolares. A 

física e a psicologia passaram a ser consideradas por eles como aspectos 

complementares, manifestações diferentes em representação, mas de natureza única, de 

princípios elementares da natureza. Como físico que se ocupava da criação de modelos 

para compreender o comportamento da realidade material, o conhecimento psicológico 

que Pauli adquiriu na relação com Jung retroagiu para seu próprio pensamento, 

levantando questões para a física que praticava: como a psique pode acessar uma 

parcela da realidade e construir um modelo verossímil sobre ela? Quais são os 

fundamentos da criação de conceitos científicos? 

Estas questões resultaram em uma forma distinta de encarar a ciência. Desde que as 

bases do conhecimento físico foram abaladas com as descobertas do mundo 

subatômico, o ideal de um conhecimento objetivo sobre a natureza transformou-se em 

uma quimera impossível. Desta forma, físicos do mundo todo passaram a rever as bases 

filosóficas de sua prática científica, o que os levou a novos enunciados como o princípio 

da complementaridade e o princípio da incerteza (Auger, Born, Heisenberg & 

Schrödinger, 2000; Heisenberg, 1957/1999, 1971/1974; Pauli, 1952/1996, 1954/1996; 

Schödinger, 1944/1997). Mas a crise que guiou o curso da ciência a essas conclusões 

não foi de resolução fácil como um simples parágrafo mencionando-a deixa a entender. 

A revisão nos fundamentos da física afetou de forma considerável a confiança dos 

físicos nas ferramentas do conhecimento. A comoção gerada pela ruptura de antigos 

preceitos deixou suas marcas em Wolfgang Pauli: “no momento, a Física está mais uma 

vez em terrível confusão. De qualquer modo, para mim é muito difícil. Gostaria de ter-me 
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tornado um comediante de cinema ou algo do gênero e nunca ter ouvido falar de Física” (in 

Kronig, 1960, p. 22)107.  

Apesar da consequência dessas adversidades ter influenciado a física e seus 

praticantes como um todo, Pauli foi mais além, pelo feliz acaso de sua relação pessoal 

com Carl Gustav Jung:  

Dentre os personagens daquele primeiro time de fundadores da mecânica 
quântica, pode-se dizer que Pauli, além do salto qualitativo de se considerar 
atentamente as condições dos instrumentos de medida e do próprio ato de 
observação (em que todos eles comungaram), desfechou também um 
mergulho no interior de si mesmo, fato mais do que evidente no material de 
seus escritos mais íntimos: as cartas endereçadas a Jung, nas quais mesclava-
se sua visão epistemológica de muitos fatos científicos com insights extraídos 
de seus próprios sonhos (Xavier, 2003, p. 56).  

O contato entre ambos se iniciou em 1932, no contexto terapêutico, evoluindo para 

um debate de ideias de amplo alcance teórico e epistemológico108 (Meier, 1992/2014; 

Xavier, 2003). Uma dessas conquistas foi o fato de que Pauli passou a considerar um 

novo programa de investigação sobre o processo da atividade científica. Este afirmava a 

necessidade de se levar a termo, paralelamente, uma atividade dupla: o estudo objetivo 

da natureza exterior e a busca essencial da origem interior dos conceitos científicos 

(Cazenave, 1982). Nas palavras do físico vienense: 

Qual a natureza do vínculo entre as percepções sensoriais e os conceitos? 
Todos os pensadores lógicos chegaram à conclusão de que a lógica pura é 
fundamentalmente incapaz de construir tal vínculo. Parece mais satisfatório, 
chegado a esse ponto, postular uma ordem cósmica independente de nosso 
arbítrio e diferente do mundo fenomenológico [...] afirma-se a relação entre 
percepção sensorial e ideia, no fato de que, para ser objetivo, tanto o espírito 
do perceptor quanto o reconhecido pela percepção devem estar submetidos a 
um pensamento de ordem [...] Cada reconhecimento parcial dessa ordem na 
natureza conduz à formação de juízos que, por um lado, referem-se ao mundo 
fenomenológico e, por outro, o transcendem ao empregar, “idealizando-os”, 
conceitos lógicos gerais. O processo de compreensão da natureza, assim 
como a felicidade que o homem apresenta ao compreendê-la, isto é, a 
verificação consciente do novo conhecimento, parece estar baseada em uma 
correspondência, em uma “geminação” das imagens internas preexistentes na 
psique com os objetos externos e o seu comportamento (Pauli, 1952/1996, p. 
279, aspas do autor)109. 

                                                           
107 Relato de Wolfgang Pauli no artigo The Turning Point, que está no volume memorial em sua 
homenagem, organizado por Ralph Kronig (1960). 
108 Ver Introdução. 
109 Cuál es la naturaliza del vínculo de las percepciones sensoriales y los conceptos? Todos los pensadores 
lógicos han llegado a la conclusión de que la lógica pura es fundamentalmente incapaz de construir tal 
vínculo. Parece más satisfactorio, llegados a este punto, postular um orden cósmico independiente de 
nuestro arbítrio y diferente del mundo fenomenológico [...] se afirma la relación entre percepción 
sensorial e idea sobre el hecho de que para ser objetivos, tanto el espíritu del preceptor como el 
roconocido por la percepción han de estar sometidos a um pensamento de orden [...] Cada reconocimiento 
parcial de este orden en la naturaliza conduce a la formación de juicios que, por uma parte, conciernen al 
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Neste artigo constam as concepções de Pauli sobre o fundamento arquetípico que 

está na base das ideias de Kepler. Depreende-se daí que o autor não propunha apenas 

aplicar conceitos a um caso específico da ciência como mera curiosidade. Publicado no 

ano de 1952, juntamente com Sincronicidade (Jung, 1952/2014), já haviam passado 

dezenove anos de apropriação e aprendizado por parte do físico sobre a Psicologia 

Analítica. Conhecimento que foi utilizado na intenção de “ilustrar pontos de vista 

concretos sobre a origem e desenvolvimento de conceitos e teorias das ciências 

naturais” (Pauli, 1952/1996, p. 278). 

Tendo como base conceitos e estruturas da Psicologia Analítica, Wolfgang Pauli 

tenta compreender o que intitulou como a “ordem na natureza”110 (1952/1996, p. 279) 

que justifica a capacidade psicológica da criação de modelos científicos. Este capítulo, 

portanto, tem o objetivo de extrair da casuística de Kepler os princípios gerais que Pauli 

desenvolveu, em debate com Jung, a respeito de como conceitos são construídos 

permeados por fundamentos centrais da Psicologia Analítica: os arquétipos. 

Reconhecemos que a casuística tecida no artigo sobre Kepler extrapola a mera intenção 

de um estudo de caso. Como pôde ser visto nas próprias palavras do físico, os princípios 

gerais já se encontram per si em sua monografia. 

Nossa intenção é filtrar os elementos da psicologia de Carl Gustav Jung que podem 

nos auxiliar a discernir qual seria este modelo sobre a gênese de conceitos em um 

âmbito geral. Podemos constatar que outras ideias de Pauli não foram publicadas 

formalmente, mas apareceram em diálogos citados por outros autores com os quais 

conviveu, como von Franz (1971/2013, 1980) e Jaffé (1966/1983). Ao reunirmos em 

um só “espaço” todas as ideias do autor referente ao tema, procuramos reconstituir de 

forma coesa o sistema que o autor propõe, preenchendo as possíveis lacunas decorrentes 

de uma apresentação não sistematizada de ideias. Nesse sentido, poderemos reconhecer 

como as ideias já estabelecidas pelo físico vienense se coadunam ao que descrevemos 

nas seções anteriores. Em outras palavras: reconstituir um modelo sobre a gênese 

científica sob a ótica da Psicologia Analítica nos ajudará a esclarecer a atuação do senso 

estético em sua qualidade psicológica.  

                                                                                                                                                                          

mundo fenomenológico, y, por outra, lo transcienden ao emplear, “idealizándolos”, conceptos lógicos 
generales. El processo de comprensión de la naturaliza, así como la felicidade que el hombre experimenta 
al compreenderla, esto es, la verificación consciente del nuevo conocimiento, parece estar baseada en uma 
correspondência, em um “hermanamiento” de las imágenes internas preexistentes em la psique humana 
con los objetos externos y su comportamento. 
110 Orden em la naturaleza 
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 3.1 – Wolfgang Pauli e sua relação com a Psicologia Analítica 

O envolvimento de Pauli com a Psicologia Analítica foi um processo denso que 

pode ser detalhado em alguns momentos discretos, havendo cada um deles resultado em 

diferentes consequências. A presença do físico, portanto, pode ser descrita como uma 

das colaborações de maior peso para o desenvolvimento da teoria junguiana, pois todas 

as facetas desta foram em alguma medida modificadas. É possível traçar sofisticações 

desde os conceitos que anteriormente se ligavam mais à terapêutica, até às questões 

epistemológicas e seus desdobramentos conceituais (Bair, 2003; Xavier, 2003; Meier, 

1996/2014). E como um último salto, podemos vislumbrar que a globalidade dessa 

modificação teórica nos múltiplos aspectos só poderia decorrer do fato de que Jung 

intencionava cunhar seu projeto de psicologia como um domínio integrado e complexo 

(Shamdasani, 2003/2005). 

No ano de 1932, Wolfgang Pauli se encontrava em uma crise pessoal, resultante do 

suicídio de sua mãe e um casamento mal sucedido. Foram estas as circunstâncias que 

levaram o físico a buscar auxílio terapêutico, começando assim uma história de mais de 

vinte anos de colaboração e prolífico trabalho com Carl Gustav Jung. Já no início do 

contato entre ambos, Jung percebeu o aspecto singular da personalidade de Pauli. Por 

perceber neste o caráter genial e a riqueza de seu material psíquico, Jung anteviu a 

possibilidade de fazer um estudo aprofundado sobre o psiquismo que está no percurso 

que intitula como processo de individuação (Jung, 1944/2012). 

Mesmo esta etapa terapêutica correspondendo a menor parcela no contato entre Jung 

e Pauli, que de maneira formal durou aproximadamente dois anos, a Psicologia 

Analítica já obteve, nesse momento, considerável maturação em seus conceitos. A 

terapia pessoal do físico vienense propiciou a Jung sofisticar sua noção de inconsciente, 

especialmente o conceito anima, os mecanismos da projeção e o processo de 

indivuação111. O material onírico fornecido por Pauli também constava de diversos 

elementos que podiam ser traçados até a mentalidade do homem medieval. Através de 

analogias impressionantes do material inconsciente, o físico moderno que perscruta os 

segredos subatômicos se aproximou do alquimista que trabalha para libertar o espírito 

da matéria, em busca da pedra filosofal.  

                                                           
111 Ver notas 7 e 8. A maturação destes conceitos foi constatada na referida pesquisa de 2013, cujos 
resultados constam do relatório final enviado à PROPE (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) da 
UFSJ. 
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Essas analogias fizeram com que Jung mantivesse distância do caso, para que o 

material não fosse sugestionado, mesmo que inconscientemente: “com o intuito de 

evitar qualquer influência de minha parte, incumbi uma de minhas alunas, que era então 

médica principiante, da observação do processo” (1944/2012, p. 52). Tal acontecimento 

nos revela a preocupação teórica de Jung já existente desde o início dessa relação. 

Quando o atendimento é delegado a uma mulher, podemos assumir que o psiquiatra 

suiço tinha a questão da anima em mente e, por se tratar de um físico brilhante cujos 

motivos oníricos se assemelhavam a temas da alquimia, notamos que o objetivo era 

observar os processos autônomos de seu inconsciente em estado natural, isentos de 

qualquer sugestão dos conhecimentos alquímicos do próprio Jung (1944/1990, p. 112):  

Admito de bom grado que é tal o meu respeito pelo que acontece na alma 
humana, que receio perturbar e distorcer a silenciosa atuação da natureza, 
mediante intervenções desajeitadas. Por isso renunciei a observar 
pessoalmente o caso que nos ocupa, confiando a tarefa a um principiante, 
livre do peso do meu saber. 

Guiado por alguma percepção de que este caso em particular poderia fornecer para a 

Psicologia Analítica um rico material de base para formulações teóricas, Jung estudou-

o, e, de fato, encontrou nas manifestações psíquicas de Pauli o substrato empírico que 

possibilitou refinamentos conceituais para sua teoria. Ao todo, foram mais de mil 

sonhos, dos quais 400 foram enriquecidos por Jung através do método da amplificação, 

no qual referências históricas de base são coligidas e emparelhadas ao material 

simbólico para promover um esclarecimento de sentido. Esse pode ser considerado um 

primeiro momento da relação entre Carl Gustav Jung e Wolfgang Pauli, o processo 

terapêutico com duração de 1932 a 1934, que se ordenou na seguinte sequência 

temporal contida na tabela 1. 

No ano de 1935, um ano após o término do processo terapêutico indicado acima, 

Jung apresentou na reunião de Eranos112 uma conferência intitulada Símbolos Oníricos 

do Processo de Individuação, resultado das amplificações e construções teóricas sobre 

os sonhos de Pauli. Este trabalho se tornou o segundo capítulo da obra Psicologia e 

Alquimia, publicada em 1944. Nesse volume se encontra, portanto, a descrição de um 

                                                           
112 As Conferências de Eranos foram patrocinadas por Olga Fröbe-Kapteyn e aconteceram de 1933 a 
1951, em sua casa no sul da Suíça. O objetivo era promover debates entre pesquisadores de diversas 
áreas. Dentre os principais conferencistas, podemos citar: Rudolf Otto, Richard Wilhelm, Heinrich 
Zimmer, Karl Kerényi, Mircea Eliade, Henry Corbin, Erwin Schödinger, Niels Bohr, Wolfgang Pauli, 
tendo Jung como membro permanente (Araújo & Bergmeier, 2013; Bair, 2003/2006; Ferreira & Silveira, 
2015). 
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acervo de símbolos pessoais elaborados espontaneamente, e, demonstrando os paralelos 

históricos que estas imagens contêm, Jung atesta a universalidade de processos do 

desenvimento psicológico, tendo como base ordenadores da imaginação: os arquétipos. 

 

Tabela 1- Etapas em que se ocorreu a terapia pessoal de Wolfgang Pauli  

   -------------------------- Acompanhamento terapêutico: 1932 a 1934 ---------------------- > 

10 primeiros meses: novembro de 1932 
a agosto de 1933 

 Após 10 meses: setembro de 1933 até por volta de
outubro de 1934 

1ª etapa 

5 meses:  
após entrevista 

inicial com Jung, 
iniciou processo  
terapêutico com 

Erna Rosenbaum. 

2ª etapa 

3 meses:  
fez sozinho 
observações 
do próprio 
material de 
fantasia. 

3ª etapa 

2 meses: 
sessões em 
contato com 
Jung, mas 

com 
interpretação 
do material 
apenas por 

Pauli. 

 

1 ano e 1 mês aproximadamente: 
continuidade do processo terapêutico com Erna Rosenbaum e 

encontros semanais com Jung para relato de sonhos e sua 
discussão. Após o término do processo terapêutico, Pauli 

continuou discussões teóricas e de interpretação dos materiais da 
fantasia com Jung. Podemos constatar isso através das cartas 

compiladas por C.A. Meier (1992/2014). 

 

Entretanto, ainda no período em que decorreria este processo terapêutico é possível 

vislumbrar o crescente interesse teórico que culminaria no segundo momento da relação 

entre os autores: o da colaboração teórica. Após a publicação da correspondência entre 

Jung e Pauli, sob o sugestivo nome Atom & Archetype (Meier, 1992/2014), foi possível 

observar os bastidores desse contato, os quais explicitam saltos teóricos e justificam a 

estranha publicação em conjunto de ambos os autores, Naturerklärung und Psyche113, 

um alvo de grande curiosidade por parte de historiadores da Psicologia. César Rey 

Xavier analisou essa evolução paralela ao fluxo editorial em A Permuta dos Sábios 

(2003), esclarecendo como os conceitos arquétipo e sincronicidade contaram com 

intensa participação do crivo de Wolfgang Pauli. 

                                                           
113 Publicado em 1952, este livro continha duas monografias, uma de Jung, na qual descrevia sua hipótese 
da sincronicidade, e outra de Pauli, analisando o pano de fundo das teorias de Kepler. No conjunto Obras 
Completas de Jung, da Editora Vozes, Sincronicidade (1952/2014) consta como o volume 8/3; já a 
monografia de Pauli pode ser encontrada em Escritos Sobre Física y Filosofía, editada por Enz e Meyenn 
(1996). 
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De acordo com Xavier (2003), a primeira carta em que um interesse teórico pode ser 

observado data de 2 de novembro de 1933, enquanto ainda ocorria o processo 

terapêutico com encontros semanais entre Jung e Pauli. No entanto, a partir de 26 de 

outubro de 1934 o debate epistemológico se aprofunda em suas comunicações, 

continuando até seu cessar, no ano de 1957, ano da morte de Pauli. A consequência 

disto para a obra junguiana foi esquadrinhada em A Permuta dos Sábios (Xavier, 2003), 

enquanto o desdobramento no pensamento de Pauli pode ser observado nos rumos que 

tomaram seu trabalho. A apropriação de Pauli da atmosfera psicológica foi tão marcante 

que Werner Heisenberg publicou em 1959 um ensaio intitulado Wolfgang Pauli’s 

Philosophical Outlook, no qual apresentava as bases de pensamento do físico austríaco: 

Muito cedo em sua carreira, Pauli havia seguido o caminho do ceticismo 
baseado no racionalismo até o fim, daí para um ceticismo sobre o ceticismo, 
e então tentou traçar os elementos do processo cognitivo que precedem uma 
compreensão racional em profundidade. Há dois ensaios em particular a 
partir dos quais os elementos essenciais da atitude filosófica de Pauli podem 
ser reunidos: um artigo sobre "A Influência de Idéias Arquetípicas Sobre a 
Construção de Teorias Científicas de Kepler" e uma palestra sobre "Ciência e 
Pensamento Ocidental" (1959/1975, p. 30-31, aspas do autor)114. 

Além dos ensaios citados por Heisenberg, um terceiro intitulado Ideas del 

inconsciente desde el punto de vista de la ciencia natural y de la epistemología 

(1954/1996) também nos indica a direção geral de pesquisa que passou a nortear a física 

de Pauli115 a atividade de construir o conhecimento de forma a explorar o fundo 

psíquico que constitui essa própria construção. Embora os três sejam originais e de 

magnitude incomparável para exemplificar o quanto a Psicologia Analítica enraizou-se 

em sua prática profissional, neste momento devemos focar no artigo sobre as ideias 

arquetípicas que influenciaram as concepções de Kepler. Para o propósito de nossa 

pesquisa este é o de maior utilidade, pois Pauli descreve suas concepções sobre como na 

base de toda teoria científica existe a atuação de processos psicológicos ligados aos 

arquétipos. Enquanto a colaboração de Pauli nas reinterpretações da sincronicidade e o 

conceito de arquétipo foi a de um crítico que obrigou o refinamento do pensamento de 

Jung, na proposta de um modelo sobre a gênese científica é que Pauli realmente 

contribui para a Psicologia Analítica com suas ideias originais e específicas. É este 

                                                           
114 Very early in his career, Pauli had followed the road of skepticism based on rationalism right to the 
end, to a skepticism about skepticism, and he then tried to trace out those elements of the cognitive 
process that precede a rational understanding in depth. There are two essays in particular from which the 
essentials of Pauli's philosophical attitude may be gathered: an article on "The Influence of Archetypal 
Ideas on Kepler's Construction of Scientific Theories" and a lecture on "Science and Western Thought". 
115 Os três artigos foram publicados em Escritos Sobre Física y Filosofía (Enz e Meyenn, 1996). 
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modelo que analisaremos para posteriormente extrair princípios gerais a serem 

comparados com as ideias de Jacques Hadamard e Henri Poincaré. 

Antes de passar ao modelo que Pauli descreveu em seu artigo sobre Kepler, resta 

ainda uma última consideração sobre a relação do físico austríaco e a Psicologia 

Analítica. Após o momento inicial de psicoterapia e durante os debates teóricos 

revelados em Atom & Archetype (1992/2014), podemos reconhecer o engajamento de 

Pauli em um terceiro momento ou aspecto: a preocupação com o ensino e a propagação 

da Psicologia Analítica.  

Em dezembro de 1947, Jung convida Wolfgang Pauli para se tornar patrono 

científico do Instituto C. G. Jung que seria inaugurado no ano seguinte (Roth, 2012). Ao 

que o físico responde em carta de 23 de dezembro: 

Eu verdadeiramente saúdo seu desejo de fundar um instituto com o objetivo 
de cultivar e promover o campo de investigação que inaugurou; e dou o meu 
consentimento para o meu nome estar na lista de patrocinadores. A maneira 
como sua pesquisa e alquimia coincide, é para mim evidência séria de que o 
que está em desenvolvimento é indicativo de uma estreita fusão da psicologia 
com a experiência científica dos processos no mundo físico material (in 
Meier, 1992/2014, p. 32)116. 

Concomitante ao aprofundamento de Pauli com o próprio corpo teórico e a 

Psicologia Analítica como instituição, nesta mesma carta, ele anuncia a Jung seu 

interesse específico: o processo de criação científica. Esta carta sinaliza, portanto, o 

programa de pesquisa desejado pelo físico vienense, bem como sua entrada na atuação 

institucional que zelaria pelos rumos e futuro da teoria. Como pôde ser visto na citação 

anterior, o estudo de Jung sobre a alquimia foi sentido por Pauli como o prenúncio de 

uma ponte interdisciplinar entre física e psicologia. Aquilo que Pauli experimentou na 

esfera pessoal, sua atividade inconsciente que modulou suas concepções científicas117, 

passou a ver como um evento mais geral. Assim como podemos ver que as concepções 

de Poincaré (1908/2014) e Hadamard (1945/1954) são muito similares a essa vivência 

de Pauli, sua pressuposição é que essas ocorrências poderiam ser traçadas em toda a 

história da ciência: 

                                                           
116 I truly welcome your wish to found an institute with the objective of cultivating and promote the field 
of research that you have inaugurated; and I give my consent o my name being on the list of sponsors. 
The way your research and alchemy coincide is to me serious evidence that what is developing is 
indicative of a close fusion of the psychology with the scientific experience of the processes in the 
material physical world. 
117 O material apresentado em Psicologia e Alquimia (Jung, 1944/2012) e os sonhos que Pauli continuou 
analisando em correspondência epistolar com Jung atestam essa afirmação (Meier, 1992/2014). 
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Foi um grande prazer falar com você novamente, especialmente no momento 
em que minha atenção está fortemente focada na influência de conceitos 
arquetípicos (ou, como você disse uma vez, "o instinto de imaginação") sobre 
as definições científicas [...] Espero que uma ou duas palestras sobre Kepler 
(como exemplo) no Psychological Club me dêem um bom começo (in Meier, 
1992/2014, p. 33, aspas do autor)118. 

O convite para o patronato de Pauli decorre do fato de que, além de um ramo 

humanístico, a Psicologia Analítica também contaria com um aspecto científico, 

integrando-a as ciências naturais (Meier, 1992/2014). Ainda sobre a passagem citada, é 

interessante notarmos que Jung teria se referido aos conceitos arquetípicos como 

“instinto de imaginação”, nos deixando a seguinte interrogação: onde Jung fez essa 

comparação? Essa afirmação será de grande importância quando estudarmos os 

conceitos psicológicos pertinentes à comparação das ideias junguianas com Jacques 

Hadamard nas seções seguintes. Tal carta indica que o tema foi discutido entre Pauli e 

Jung, provavelmente em diálogos fora das correspondências catalogadas por Meier.  

Pauli exerceu a atividade de patrono científico do Instituto C. G Jung até o final de 

sua vida. Com este cargo, trouxe para a Psicologia Analítica seu olhar crítico mordaz e 

apreço por clareza e perfeccionismo teórico, os quais fizeram com que fosse apelidado 

por colegas como “a consciência da física” (Zabriskie, 1992/2014). O rigor que então 

passou a ser aplicado pode ser visto em três cartas ao Instituto, nas quais mostra-se 

extremamente insatisfeito com falhas que considera inadmissíveis. Por exemplo, uma 

carta de julho de 1956 se inicia com esta advertência: 

Nos últimos anos, notei com grande preocupação que a abordagem científica 
está cada vez mais negligenciada em questões relacionadas com o Instituto 
C. G. Jung e as actividades dos seus membros. Como patrono científico do 
Instituto, considero, portanto, meu dever chamar a atenção para o ponto de 
vista das ciências e, portanto, devo solicitar oficialmente certas informações 
a você como Presidente (in Meier, 1992/2014, p. 212, itálico do autor)119. 

As preocupações do físico se referiam à forma como se conduzia o Instituto, 

chegando a fazer observações específicas. Ele criticou, por exemplo, o critério do 

presidente para avaliar o sucesso acadêmico, que se pautava apenas no número de 

alunos formados e que “tal noção absurda deveria ser retificada imediatamente” (Meier, 

                                                           
118 It was a great pleasure to talk to you again, especially as at the moment my attention is focused 
strongly on the influence of archetypal concepts (or, as you once said, "the instinct of imagination") on 
scientific definitions. [...] I hope that one or two lectures on Kepler (as an example) in the Psychological 
Club will get me off to a good start. 
119 In recent years I have noted with grave concern that the scientific approach is becoming increasingly 
neglected in matters relating to the C. G. Jung Institute and the activities of its members. As the scientific 
patron of the Institute, I thus regard it as my duty to draw attention to the standpoint of the sciences, and I 
must therefore officially request certain information from you as President. 
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1996/2014, p. 212)120. Pauli chamava a atenção para a qualidade do ensino, que deve 

capacitar a autonomia teórica e a capacidade de conduzir pesquisas independentemente. 

Também cobrou providências sobre um afrouxamento de qualidade das práticas 

psicoterapêuticas de seus membros, questionando quais “medidas o Instituto C. G. Jung 

estava pensando em tomar de forma a combater os abusos gerais e estado deplorável 

de questões da prática analítica no momento” (p. 213, itálico do autor)121. Por fim, 

observa que o Instituto não exercia a condição de Jung de que todo analista deveria estar 

também em análise, combrando providências para “assegurar que seus membros 

(incluindo o Presidente) cumpram essa estipulação” (p. 213, itálico do autor)122. Suas 

exigências, que se estenderam por mais duas cartas, demonstram a magnitude de seu 

engajamento e responsabilidade para com este campo. Podemos deduzir, portanto, que 

esta atividade se tornou de importância equivalente à que ele atribuía ao seu trabalho 

com a física. Como menciona na carta de primeiro de junho de 1957, um ano antes de 

seu falecimento: “enquanto eu for um patrono do Instituto, não deixarei de manter um 

olhar crítico sobre as publicações trazidas sob a nova editoria” (Meier, 1992/2014, p. 

217, itálico do autor)123. Por fim, não seria exagero dizer que ao final de sua vida, além 

de “consciência da física”, Pauli ampliou seu campo consciente, talvez merecendo 

também, em certa medida, o apelido de “consciência da Psicologia Analítica”. 

 

3.1.1 – Um modelo sobre criação científica, a Monografia de Pauli sobre 

Kepler e Fludd: o contexto de sua construção e seus conceitos 

Após constatamos o quanto Pauli estava próximo à raiz criativa da Psicologia 

Analítica, torna-se possível perceber porque conhecer suas ideias sobre a criação 

científica nos auxiliará para o objetivo desta pesquisa. Por essa proximidade, o modelo 

que o físico desenvolveu a partir da apropriação da teoria junguiana talvez seja a que se 

poderia chamar de sua versão mais “oficial” sobre a gênese dos conceitos e ideias na 

ciência. Assim sendo, apresentaremos as concepções de Pauli, que poderão ser 

comparadas posteriormente com o fenômeno do senso estético e as etapas da criação 

                                                           
120 Such an absurd notion should be rectified immediately. 
121 What measures was the C. Jung Institute planning to take in order to combat the general abuses and 
deplorable state of affairs of analytical practice at the time. 
122 Ensure that its members (including the President) comply with this stipulation. 
123 As long as I am a patron of the Institute I shall not fail to keep a critical eye on the publications 
brought out under the new editorship. 
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científica relatadas por Poincaré e Hadamard. Apesar de fazermos uma breve 

explanação das ideias contidas na monografia, não vamos nos deter em seu conteúdo 

direto. Nosso objetivo é mostrar o contexto de sua construção e os elementos teóricos da 

Psicologia Analítica que estão implicados nela, para descobrir quais os desdobramentos 

naturais dessas ideias para uma teoria do conhecimento. 

O corpo das ideias de Pauli foi apresentado em A influência de ideias arquetípicas 

nas teorias científicas de Kepler (1952/1996), publicado em conjunto com a monografia 

Sincronicidade – um princípio de relações acausais (1952/2014), de Jung, em 

Naturerklärung und psyche. A premissa principal desse ensaio é a de que na base das 

descobertas de Johannes Kepler houve a atuação de aspectos psicológicos específicos e 

abre a possibilidade de que este seja um exemplo casuístico de um fenômeno geral. No 

caso de Kepler, sua convicção e adesão ao sistema heliocêntrico não vêm de 

constatações empíricas ou elaborações racionais. A origem desta postura que desafiava 

o pensamento corrente veio de sua devoção à Santíssima Trindade e à ideia de perfeição 

divina simbolizada pelas figuras esféricas (Burtt, 1924/1954; Kuhn, 1962/2013; 

Heisenberg, 1971/1975; Poincaré, 1908/2014). Essa cosmovisão, que sustentou a crença 

e atenção do astrônomo alemão permitindo a ele um engajamento e tenacidade 

incomum por anos (Polanyi, 1958/1974), transcende os dados sensórios (Scheffler, 

1982), sinalizando para mecanismos psicológicos que, apesar de não serem racionais, 

tem sua utilidade apontada por Wolfgang Pauli. Que mecanismos foram estes? No 

próprio título surge a noção de arquétipo, mas por ser um conceito de uma teoria 

complexa (Shamdasani, 2003/2005), traz consigo toda a bagagem constitutiva da 

Psicologia Analítica, implicitamente. 

César Rey Xavier, em A permuta dos sábios (2003), estudou pormenorizadamente o 

conjunto de correspondências entre Jung e Pauli, trazendo um retrato acurado sobre 

como a relação entre ambos provocou maturações na teoria junguiana. Tendo como 

Foco principal os conceitos de arquétipo e sincronicidade, Xavier analisou as cartas e 

descobriu que o texto Sincronicidade passou por crivos específicos de Pauli. Ele 

também refez o caminho de sofisticação do conceito de arquétipo, que foi ampliado até 

se tornar um operador formal da constituição psíquica, com a qualidade de um fator 

psicóide, não essencialmente psíquico. A monografia de Pauli também foi contemplada 

por Xavier em sua obra. No capítulo V, A Gnosiologia de uma Polêmica Histórica e 
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Epistemológica: o Olhar de Pauli sobre os Opostos Kepler e Fludd, está uma descrição 

elaborada tanto sobre o trabalho do físico quanto elementos de sua construção: 

O tom especial desta investigação paira em seu caráter gnosiológico, sobre as 
formas apriorísticas na construção do pensamento de duas interessantes 
figuras históricas do século XVII, Johannes Kepler (1571-1630) e Robert 
Fludd (1574-1637); embora o nome deste último não figure no título da 
monografia, é com ele que Kepler é confrontado por Pauli, acentuando uma 
justaposição de contrários que se tornou célebre. A partir desse caráter de 
investigação da polêmica Kepler-Fludd, Pauli atinge certas consequências 
epistemológicas, combinando em um mesmo amálgama elementos gregos, 
medievais e modernos, catalisando-os com seu então efervescente e cúmplice 
conhecimento das terminologias e conceitos junguianos (Xavier, 2003, p. 
121). 

Aqueles que buscarem uma compreensão de como a relação de Jung e Pauli 

estruturou a Psicologia Analítica em suas construções mais sofisticadas podem 

consultar o livro de Xavier A permuta dos sábios (2003), pois neste se encontra o estudo 

completo do tema. Quanto a esta dissertação procuraremos modificar o vetor da análise 

desta relação para chegarmos a resultados diferentes. Iremos na mesma direção, mas em 

sentido oposto. Se Xavier conseguiu construir com clareza as inspirações que Pauli 

forneceu ao refinamento da teoria junguiana, inversamente, buscaremos os conceitos 

desta e quais acontecimentos psicológicos fizeram o físico produzir seu estudo e 

engajar-se em tal tema. 

Pauli anuncia a Jung que está produzindo uma conferência sobre Kepler no ano de 

1947, na mesma carta em que responde ao convite para ser patrono do C. G. Jung 

Institute: 

Minha atenção está fortemente focada na influência de conceitos arquetípicos 
(ou, como você disse uma vez, "o instinto de imaginação") sobre as 
definições científicas [...] Espero que uma ou duas palestras sobre Kepler 
(como exemplo) no Psychological Club me dêem um bom começo (in Meier, 
1992/2014, p. 33, aspas do autor)124. 

As conferências foram elaboradas a pedido de C. A. Meier para apresentação no 

Clube Psicológico de Zurique (Pauli, 1952/1996). No entanto, as bases que inspiraram o 

físico a buscar este tema tem uma relação cronológica incomum. Em uma carta de 7 de 

novembro de 1948, ele descreve que três assuntos determinantes para os rumos de sua 

pesquisa chamaram sua atenção devido a um sonho ocorrido dois anos antes: 

                                                           
124 My attention is focused strongly on the influence of archetypal concepts (or, as you once said, "the 
instinct of imagination") on scientific definitions. [...] I hope that one or two lectures on Kepler (as an 
example) in the Psychological Club will get me off to a good start. 
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Eu estou tomando a liberdade de enviar-lhe o texto exato de um dos meus 
sonhos - um que ocorreu cerca de 2 anos atrás – em que a rotação, e, 
portanto, o conceito de espaço, foi a característica central. Pode ser útil para 
você em lidar com essas perguntas que estão em sua mente no momento. 
Naturalmente, trata-se da relatividade do conceito de espaço em relação à 
psique, e se o problema não fosse importante aqui e agora, esse sonho não 
teria tido um efeito tão esmagador sobre mim na época. A palestra de Kepler, 
a idéia da linguagem neutra e a busca do background arquetípico dos termos 
físicos foram todos desencadeados em mim na época (in Meier, 1992/2014, 
p. 34-35)125. 

Portanto, esta conferência teve como ponto de partida a sensação de uma 

importância do tema, que foi desencadeada mediante um sonho. Adicionalmente, a ideia 

de uma linguagem neutra e busca pela base arquetípica de termos físicos tiveram a 

mesma fonte, embora este último elemento estivesse estritamente ligado à forma como a 

produção teórica de Kepler foi estruturada. Apresentaremos em linhas gerais o conteúdo 

de A influência de ideias arquetípicas nas teorias científicas de Kepler (Pauli, 

1952/1996) para compreender como esta se encaixa nas concepções gerais de Pauli, 

sinalizando para uma proposta que vai muito além de um simples o uso da Psicologia 

Analítica para iluminar uma criação particular: buscar os fundamentos epistêmicos que 

possibilitam ao homem acessar a realidade de forma a conceber conceitos verossímeis. 

A monografia sobre Kepler que explora o substrato arquetípico na ciência nos levará, 

enfim, à importância da linguagem neutra, terceiro fator que o sonho de 1946 menciona. 

Em A influência de ideias arquetípicas nas teorias científicas de Kepler, Pauli tenta 

reconstruir o contexto em que a imagem do mundo ainda não havia cindido entre 

religião e ciência. Por isso o autor recorre ao século XVII e nos apresenta o primeiro 

descobridor de leis naturais, Johannes Kepler. Tanto esta época quanto a postura do 

astrônomo alemão mostravam os sinais de uma reorientação na mentalidade coletiva, 

fazendo a transição de um mundo mágico-animista para o advento do pensamento 

científico. É este o solo em que a pesquisa de Wolfgang Pauli poderia reconhecer os 

fundamentos simbólicos da ciência clássica até então inexistente. Para exemplificar o 

embate entre esses dois mundos, o autor começa sua monografia demonstrando as ideias 

de Kepler, suas concepções sobre a constituição do atributo divino que embasa suas 

teorias científicas, passando pela construção do mundo corpóreo e da alma humana. 
                                                           
125 I’m taking the liberty of sending you the exact text of one of my dreams – one that occurred about 2 
years ago – in which rotation, and hence the concept of space, was the central feature. It may be useful to 
you in dealing with these questions that are on your mind at the moment. Of course, it is about the 
relativity of the concept of space in relation to the psyche, and if the problem were not important here and 
now, this dream would not have had such an overwhelming effect on me at the time. The Kepler lecture, 
the idea of the neutral language, and the further pursuit of the archetypal background of physical terms 
were all triggered off in me at the time. 
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Posteriormente, contrapõe todo o corpo de ideias que o astrônomo compôs com as do 

médico rosacruz Robert Fludd. Este representa a vertente místico-alquímica, anterior ao 

passo que levaria à ciência contemporânea. Por meio do contraste e da contenda 

histórica que existiu entre ambos os autores, Pauli demonstra como bases psicológicas 

atuam tanto na criação de teorias quanto possuem consequências epistemológicas que se 

refletem na tipologia psíquica dos dois medievais, traduzindo-se na postura qualitativa e 

quantitativa. A principal hipótese da monografia, portanto, é a de que existem processos 

de fundo que acompanham o desenvolvimento das ciências naturais, e é neste ponto que 

entra em cena a Psicologia Analítica. 

Pauli observa que uma concepção unicamente empírica, em que as leis da natureza 

derivam só do material da experiência, não dá conta de explicar o complexo processo de 

criação na ciência. Complementarmente a essa postura:  

muitos físicos notaram que a intuição, e a forma com a qual se dirija a 
atenção tem papel considerável no desenvolvimento de conceitos e ideias, 
que geralmente transcendem a experiência, e que são necessárias para 
fundamentar um sistema de leis naturais (a dizer, uma teoria científica) 
(Pauli, 1952/1996, p. 279)126. 

No entanto, a concepção não-empírica suscita uma séria questão: “qual a natureza 

do vínculo entre as percepções sensoriais e os conceitos?” (p. 279)127. Sendo a lógica 

incapaz de efetuar tal vínculo (Hardy, 1940/1992; Poincaré, 1908/2014; Polanyi, 

1958/1974), para Pauli (1952/1996) é preciso postular uma ordenação independente de 

nosso arbítrio e distinta do mundo fenomenológico. Isso leva à consequência de que 

todo reconhecimento de fragmentos dessa ordem incorre na formação de juízos que 

devem se referir, em parte, ao mundo fenomenológico, e, em parte, devem transcendê-

lo, mediante conceitos lógicos gerais. Nas palavras do próprio autor:  

o processo de compreensão da natureza, assim como a felicidade que o 
homem apresenta ao compreendê-la, isto é, a verificação consciente do novo 
conhecimento, parece estar baseada em uma correspondência, uma 
“geminação” das imagens internas preexistentes na psique com os objetos 
externos e o seu comportamento (Pauli, 1952/1996, p. 279, aspas do autor)128. 

                                                           
126 Muchos físicos han hecho notar recentemente que la intuición y la forma en que se dirija la atención 
juegan considerable papel en el desarrollo de los conceptos e ideas, que generalmente transcienden la 
mera experiência, y que son necessários para fundar un sistema de leyes naturales (es decir, una teoria 
cientifica). 
127 Cuál es la naturaleza del vínculo entre las percepciones sensoriales y los conceptos? 
128 El processo de comprensión de la naturaleza, así como la felicidad que el hombre experimenta al 
comprenderla, esto es, la verificación consciente del nuevo conocimiento, parece estar basada en una 
correspondencia, em um “hermanamiento” de las imágenes internas preexistentes em la psique humana 
com los objetos externos y su comportamiento. 
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As imagens internas preexistentes marcam o atributo psicológico envolvido na 

empreitada científica. De acordo com Pauli, essa compreensão do conhecimento 

científico remonta a Platão e a Kepler. Neste ponto, se inicia a análise da produção 

kepleriana, apresentando-se suas concepções particulares. De acordo com Kepler, 

harmonias universais existem como ideias na mente de Deus, as quais foram 

transportadas para a alma humana, já que esta foi criada à semelhança d’Ele. Essas 

imagens primais podem ser acessadas através do instinto, uma sensibilidade inata 

especial, e são denominadas por Kepler como “arquetípicas”. Pauli observa a 

aproximação entre a forma como o astrônomo utiliza esta noção com os arquétipos 

postulados por Jung e que a psicologia moderna foi a responsável por dirigir a atenção 

ao nível pré-consciente e arcaico do conhecimento. É justamente nesta instância que o 

pensamento conceitual é substituído por imagens com acentuado cunho emocional e 

que, na medida em que essas imagens são expressão de conteúdos não inteiramente 

conhecidos, são “símbolos”. Pauli, então, afirma a respeito dos arquétipos, ou instintos 

da imaginação, que:  

enquanto operadores de ordenação e formadores de imagem nesse mundo 
simbólico, os arquétipos funcionam como o vínculo perdido entre as 
percepções sensoriais e as ideias, sendo, em consequência, uma 
pressuposição que é inclusive necessária para o desenvolvimento de uma 
teoria científica da natureza (1952/1996, p. 280, itálico do autor)129. 

A partir daí Pauli começa a investigar os traços arquetípicos que podem ser 

discernidos nas ideias professadas por Kepler. As três leis do movimento planetário, por 

exemplo, foram construídas com a contribuição das observações precisas de Tycho 

Brahe (Scheffler, 1982). No entanto, não foram estes dados empíricos o motor da crença 

heliocêntrica de Kepler, que o incentivou aos estudos que levaram ao estabelecimento 

das ditas leis. A convicção heliocêntrica do astrônomo era de natureza religiosa e 

filosófica, ou seja, essa “crença” já estava enraizada nele antes que houvesse dados para 

sua confirmação. O grande ato de descoberta, portanto, é a “intimação” da descoberta, 

na linguagem de Michael Polanyi (1958/1974), a saber, uma visão de realidade que 

sustenta o direcionamento a um achado. 

Como Kepler era um herdeiro dos pitagóricos, para ele a realidade deveria se 

enquadrar em certas harmonias matemáticas e, por isso, a esfera, como detentora de 

                                                           
129 En tanto que operadores de orden y formadores de imágenes en este mundo simbólico, los arquétipos 
funcionan como el vínculo perdido entre las percepciones sensoriales y las ideas, siendo, en consecuencia, 
una presuposición que es incluso necessária para el desarollo de una teoria científica de la naturaleza 
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relações harmônicas insuperáveis, era para ele a imagem da perfeição divina. A relação 

entre centro, circunferência e raio eram os protótipos da criação:  

Para Kepler, a imagem mais bela, a que representa a forma de ser do próprio 
Deus (idea ipsus essentiae) é a esfera tridimensional. Já havia afirmado em 
seu trabalho anterior Mysterium cosmographicum que A imagem do Deus 
trino está na superfície esférica, a dizer, o Pai ao centro, o Filho na 
superfície externa e o Espírito Santo na igualdade da relação entre ponto e 
circunferência (Pauli, 1952/1996, p. 285, itálico do autor)130. 

Pauli percebe aí o aspecto simbólico das afirmações keplerianas. Reconheceu que 

sua imagem de mundo tinha um substrato arquetípico, no sentido em que esta leitura do 

cosmos aludia às mandalas, representações simbólicas em que o sumo valor é 

apresentado ao centro, circundado por eventos ordenados por este131. A potência que a 

convicção heliocêntrica possuía em Kepler vinha do apelo afetivo de suas intuições 

pessoais, hipótese que posteriormente foi alimentada com dados empíricos. Em dada 

passagem de sua obra Ad vitellionem paralipomena, Kepler descreve as propriedades da 

luz, cuja intensidade diminui na proporção inversa ao quadrado da distância da fonte 

luminosa. Pauli indica enfaticamente o quão próxima esta lei fotométrica era da lei da 

gravitação e, tendo em vista que as ideias de Kepler foram a base que tornou possível a 

obra de Isaac Newton, conclui que: 

A partir desse exemplo podemos ver que a imagem simbólica precede a 
formulação consciente de uma lei natural. São as imagens simbólicas e as 
concepções arquetípicas as que originam a busca das leis naturais. Por esta 
razão, podemos considerar como primário seu ponto de vista sobre a 
correspondência entre Sol e os planetas que o rodeiam e sua imagem esférica 
abstrata da Trindade: já que considera o Sol e os planetas segundo essa 
imagem arquetípica, ele profundamente acredita com fervor religioso no 
sistema heliocêntrico [...] Este pensamento heliocêntrico, ao qual Kepler 
permaneceu fiel desde sua mais tenra juventude, lhe impulsionou à busca de 
autênticas leis sobre a proporção do movimento planetário como expressão 
genuína da beleza da criação (Pauli, 1952/1996, p. 294, itálico do 
autor)132,133,134. 

                                                           
130 Para kepler la imagen más bella, la que representa la forma de ser del mismo Dios (idea ipsus 
essentiae), es la esfera tridimensional. Había afirmado ya en su anterior trabajo, Mysterium 
cosmographicum, que La imagen del Dios trino está en la superfície esférica, a saber, el Padre en el 
centro, el Hijo en la superfície externa y el Espíritu Santo en la igualdad de la relación entre punto e 
circunferencia.  
131 As representações mandálicas tem grande importância teórica na compreensão da manifestação 
simbólica para a Psicologia Analítica. As mandalas como símbolos, indicam o aspecto de “interrelação” 
no qual um sistema se mostra ordenado por um valor central. Na psicologia clinica o maior valor 
psicológico é nomeado como o “Si-mesmo”, o centro ordenador do psiquismo, em torno do qual se 
desenvolvem os processos psicológicos particulares como os complexos e o ego. Em casos clínicos, 
portanto, as figuras circulares que aparecem em desenhos ou materiais oníricos podem ser sinalizados 
como imagens mandálicas (Jaffé, 1966/1983; Jung, 1944/2012; 1954/2014).  
132 A partir de este ejemplo, puede verse que en Kepler la imagen simbólica precede a la formulación 
consciente de uma ley natural. Son las imágenes simbólicas y las concepciones arquetípicas las que 
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O mais importante sobre a monografia de Pauli para os propósitos deste estudo é 

que o fundamento por trás de toda teoria científica remonta aos arquétipos. Este 

construto, ao ser evocado em relação ao tema da criação na ciência, traz junto consigo 

toda a trama de conceitos da Psicologia Analítica que atuam em sua fenomenologia. 

Intimamente ligados à noção de arquétipo, temos os conceitos de constelação, 

complexos, afeto, energia psíquica e tipologia psicológica, que, mesmo não explícitos 

no texto de Pauli, são intrínsecos ao uso do arquétipo como aspecto teórico. É a 

dinâmica atuante na passagem de uma fantasia ou manifestação simbólica para o 

pensamento conceitual o fator que aproxima os arquétipos, que Pauli compreende como 

                                                                                                                                                                          

originan en él la búsqueda de las leyes naturales. Por esta razón, podemos considerar como primário su 
punto de vista sobre la correspondencia entre el Sol y los planetas que le rodean y su imagen esférica 
abstracta de la Trinidad; ya que al considerar el Sol e los planetas con esta imagen arquetípica, en el 
fondo cree com fervor religioso em el sistema heliocêntrico [...] Este pensamento heliocêntrico, al cual 
Kepler permaneció fiel desde su más temprana juventud, le impulso a la búsqueda de auténticas leyes 
sobre la proporción del movimiento planetário como genuína expresión de la belleza de la creación. 
133 Como outro desdobramento do trabalho de Pauli (1952/1996), ele traz ao debate a contenda entre 
Fludd e Kepler. Ambos seriam os expoentes de duas orientações antagônicas: a concepção mágico-
arcaísta e a visão quantitativo-matemática, respectivamente. Deste embate, que aconteceu objetivamente 
através de réplicas e refutações mútuas nos livros de ambos, duas implicações especiais são apontadas por 
Pauli. A primeira diz respeito a uma mudança social emblemática do século XVII, em que a atenção do 
homem passou a ser projetada no exterior. Mesmo essa transformação sendo coletiva, pode-se dizer que 
esteja ancorada em mecanismos psicológicos. Pela descrição do conceito de projeção, trata-se da 
transposição de conteúdos psicológicos próprios do sujeito a um dado objeto, o que permite, em primeiro 
momento, uma vinculação empática (Jung, 1921/2013). Pauli refere-se a este fenômeno como uma 
extroversão, da qual Kepler foi um exemplo; enquanto em Fludd, que ainda estava ligado aos mistérios 
Rosacruzes, o acento de importância dado às impressões simbólicas não articuladas indicaria uma atitude 
introvertida. 
134 Com relação à diferença tipológica entre Kepler e Fludd, outra consequência vital para o aspecto 
epistemológico da tipologia junguiana pode ser observada na esfera da comunicação entre pessoas de 
constituições psicológicas distintas. A nível individual, a discordância de ambos, além de expressar uma 
mudança coletiva de pensamento, era resultado de uma distinção fundamental. As atitudes extrovertida e 
introvertida, respectivamente atribuídas a Kepler e Fludd, representam posturas tipológicas, formas de 
organização psicológicas inerentes à função da consciência. Na passagem de um molde de pensamento 
qualitativo a outro quantitativo em fenômeno coletivo no século XVII e na dificuldade de comunicação 
entre pessoas como questão individual, quando Pauli descreve o obstáculo em termos de tipologia, ele 
acentua com sua monografia o caráter epistemológico da teoria e sistema de classificação descrito por 
Jung em Tipos Psicológicos (1921/2103). Este mesmo fenômeno seria o que Thomas Kuhn (1962/2013) 
chamaria de “incomensurabilidade de ideias”, ou Jacques Hadamard (1945/1954) denotaria como um 
“caso de incompreensão psicológica”. A incompreensão ocasionada pela disparidade tipológica já era 
abordada por Jung em meados de 1916, quando discursou sobre a variedade de pontos de vista em relação 
a um determinado tema, por exemplo, a multiplicidade de teorias psicológicas que “casavam” melhor 
com cada tipo de disposição psicológica. Por fim, essas ideias tomaram corpo através de seu sistema de 
classificação apresentado em Tipos psicológicos (1921/2013). Os casos em que uma disposição psíquica 
aparece como empecilho à comunicação são abordados também por Thomas Kuhh (1962/2013). No 
capítulo As Revoluções Como Mudança da Concepção de Mundo, menciona que cientistas que estão 
alocados em paradigmas rivais vivem em "mundos diferentes” e, por isso, suas afirmações e pontos de 
vista são incomensuráveis, pois os mesmos termos e conceitos têm para eles significados distintos. No 
caso de Hadamard (1945/1954), são descritos tipos diferentes de mente matemática, os lógicos e os 
intuitivos, com idiossincrasias que baseiam os casos de incompreensão psicológica. Ele também descreve 
as diferentes formas de representação simbólica do pensamento, aquela na qual o pensamento é 
representado com palavras, outra através de imagens, o auditivo, o tipográfico etc., que igualmente 
promovem dificuldades na compreensão mútua. 
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sendo a base da criação, com o senso estético e a irrupção de ideias do inconsciente 

citados por Hadamard e Poincaré. Este será o cerne de nosso trabalho, que será 

apresentado no tópico 3.3. 

 

3.1.2 – A busca de uma linguagem neutra: base conceitual para o 

conhecimento unificado entre physis e pneuma 

Após termos identificado os conceitos junguianos que estão presentes na monografia 

de Pauli, devemos explorar mais a fundo o contexto de sua concepção. Neste sentido, 

observaremos como sua ideia sobre a influência de arquétipos na ciência nos conduz a 

uma noção mais geral: a busca de uma linguagem neutra na descrição de eventos 

psíquicos e físicos. Ao nos aprofundarmos nas bases e nos posteriores desdobramentos 

que essa publicação sobre Kepler indica, estaremos em melhor posição para reconhecer 

a extensão do que Cazenave (1982) denomina como o programa de pesquisa específico 

de Pauli. 

Voltando à carta de 1948, na qual Pauli anuncia a fonte de sua inspiração para 

compor a monografia sobre Kepler: 

Eu estou tomando a liberdade de enviar-lhe o texto exato de um dos meus 
sonhos – um que ocorreu cerca de 2 anos atrás - em que a rotação, e, 
portanto, o conceito de espaço, foi a característica central. Pode ser útil para 
você em lidar com essas perguntas que estão em sua mente no momento. 
Naturalmente, trata-se da relatividade do conceito de espaço em relação à 
psique, e se o problema não fosse importante aqui e agora, esse sonho não 
teria tido um efeito tão esmagador sobre mim na época. A palestra de Kepler, 
a idéia da linguagem neutra e a busca do background arquetípico dos termos 
físicos foram todos desencadeados em mim na época (in Meier, 1992/2014, 
p. 34-35). 

Pauli alude ao fato de que o sonho só o impactou dois anos antes pelo motivo de que 

somente então temas que eram relativos ao material onírico se mostraram importantes. 

Encontramos aqui a conclusão de que inconscientemente no material fantástico de Pauli 

a importância simbólica, para a futura construção de pensamento conceitual sobre tais 

assuntos, foi prenunciada. É importante lembrarmos que, se Pauli (1952/1996) afirma 

que para a criação da ciência deve-se observar os fatos externos e a origem interior dos 

conceitos, temos aqui um exemplo do próprio físico, no qual um profundo 

desenvolvimento teórico foi desencadeado pela observação de seu material psíquico: “o 

sonho foi uma experiência de caráter numinoso e tem influenciado profundamente 
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minha atitude consciente” (in Meier, 1992/2014, p. 31, itálico do autor)135. A 

conferência sobre Kepler (e a posterior monografia) buscava exemplificar o processo de 

background arquetípico de termos científicos. Só nos resta, portanto, compreender como 

a supracitada “linguagem neutra” se relaciona a esses temas. De fato, para traçarmos no 

tempo os prenúncios que levaram à monografia, as pistas sobre Pauli ter chegado às 

teorias de Kepler apontam para o ano de 1947, na carta em que anuncia este interesse. 

Mas se levarmos em conta que os três pontos ressaltados por Pauli estão relacionados, 

aquilo que viria a culminar na linguagem neutra136 nos desloca a uma data ainda mais 

precoce: 1935. 

Quase um ano após o término de seu processo terapêutico, em junho de 1935, Pauli 

envia a Jung todo o material de produtos da fantasia que vinha produzindo. Nesta 

remessa, ele afirma que estão representações em que termos físicos são utilizados como 

analogias a fatos psicológicos que são vagos e conjecturais. Em outras palavras, são 

utilizadas de forma simbólica. A partir de então, o físico em diversos momentos alude a 

esses acontecimentos peculiares, como na carta imediatamente posterior ao envio deste 

conjunto de materiais, em 4 de julho de 1935, na qual ele afirma em relação a um 

esboço enviado: 

O último é um exemplo típico do uso indevido da terminologia física, que se 
afirmou de forma bastante intrusiva a partir do inconsciente com certo grau 
de persistência. É provavelmente uma espécie de associações livres em 
analogias, a serem compreendidas como um estágio preliminar do 
pensamento conceitual (in Meier, 1992/2014, p. 10)137. 

                                                           
135 The dream was an experience of a numinous character and has deeply influenced my conscious 
attitude. 
136 Nossa intenção é abordar a linguagem neutra nos aspectos que ela tem de utilidade para nosso 
trabalho. Isso significa compreender como está relacionada à ideia de Pauli sobre o fundo arquetípico na 
ciência, e, por ter sido mencionada como desencadeada no mesmo momento, no que ela contribuiu para 
as posteriores discussões e teorizações do físico. Para uma descrição acurada da natureza e as implicações 
profundas da linguagem neutra, consultar o capítulo VIII de A permuta dos sábios: Sobre a Evolução dos 
Esquemas Interdisciplinares. Neste, Xavier (2003) descreve a linguagem neutra como uma ponte 
conceitual buscada por Jung e Pauli, inicialmente, entre a psique e a matéria. Com a sofisticação do 
pensamento de ambos, a linguagem neutra passou a designar a possibilidade de confluência de conceitos 
irrepresentáveis na psique, por um, lado em relação à matéria, e por outro, em relação ao espírito como 
não matéria. A psique, portanto, fora deslocada para uma posição intermédia, o que a capacita a funcionar 
justamente como a ponte entre a representação dos conceitos na própria psique e a sua origem ontológica 
irrepresentável. Isso se torna possível porque a psique como conceito tem em si mesma uma parcela 
irrepresentável, como uma função objetiva, e a parcela concretável, subjetiva, que pode ser vivenciada e 
“reveste” o que é em si não definível com a substância da psique, simbolizando-a como material 
psicológico. 
137 The latter is a typical example of the misuse of physics terminolgy, which asserted itself rather 
intrusively from the unconcious with a certain degree of persistance. It is probably a sort of free 
associations in analogies, to be seen as a preliminary stage of conceptual thinking. 
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Ainda no ano de 1935, Pauli chega a criar uma “tabela (ou léxico) para a tradução 

de expressões físicas (simbolicamente interpretadas) em sua linguagem psicológica” 

(Meier, 1992/2014, p. 11)138 para um determinado sonho que teve, com termos que 

vieram a se mostrar relativamente estáveis em suas analogias. Tais ocorrências 

insistentes levaram Pauli a afirmar que toda ciência, até mesmo a física moderna, nos 

leva a representações simbólicas do processo psicológico. 

 Apesar de as discussões sobre o atributo epistemológico da linguagem neutra 

terem ocorrido na década de 1950 (Xavier, 2003), a primeira menção a este termo surge 

através da carta já citada, de 1948, na qual Pauli menciona que um sonho ocorrido dois 

anos antes desencadeou nele uma forte impressão. E, nesta mesma correspondência, ele 

já utiliza a linguagem neutra no sentido de encontrar a analogia de um termo físico para 

sua correspondência simbólica: 

O “núcleo radioativo” é uma causa simbólica, determinada pelo inconsciente, 
do fenômeno conectado “sincronisticamente”. [...] a presença desta atividade 
– descrita como “radioatividade” pela linguagem neutra que brota 
espontaneamente do meu inconsciente – é essencialmente ligada à condição 
de que conteúdos arquetípicos (de um estrato mais profundo, completamente 
atemporal) se aproximem da consciência (in Meier, 1992/2014, p. 35, aspas 
do autor)139. 

Também nos comentários ao próprio sonho que ocorreu em 1946, Pauli afirma, em 

relação à interpretação de uma personagem específica: 

A linguagem neutra do "Loiro" no sonho (ele não empregou termos como 
"físico" ou "psíquico", mas apenas fala de pessoas que "sabem o que é 
rotação" e aquelas que não sabem) parece estar reanimando aquela camada 
intermediária onde o infans solaris costumava estar. O inconsciente moderno 
fala aqui de um "núcleo radioativo" (in Meier, 1992/2014, p. 31-32, aspas e 
itálico do autor)140. 

Portanto, como pudemos constatar, se esta forma de compreensão é o que Pauli 

entende por linguagem neutra em um primeiro momento, tal mecanismo ou processo já 

era utilizado por ele desde 1935. A própria analogia que faz sobre “núcleo radioativo” já 

                                                           
138 Table (or lexicon) for the translation of the (symbolically interpreted) physical expressions into their 
psychological language. 
139 The “radioactive nucleus, is a symbolic cause, determined by the unconscious, of the synchronistically 
connected phenomena. [...] the presence of this activity – described as “radioactivity” by the neutral 
language that springs up spontaneously from my unconscious – is essentially linked to the condition that 
archetypal contentes (from a deeper, completely timeless stratum) draw near to the conscious. 
140 The neutral language of the “Blond” in the dream (he did not employ such terms as “physical” or 
“psychic”but just talks of people who “know what rotation is” and those who do not know) seems to be 
reanimating that intermediary layer where the infans solaris used to be. The modern unconscious speaks 
here of a “radioactive nucleus”. 
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se encontra no léxico que ele formulou em 1938, o qual reproduziremos completamente, 

para mostrar a abundancia e abrangência dessas analogias: 

 

Figura 5. Léxico de analogias entre termos ou ocorrências físicas citadas em sonhos e sua 
correspondente associação psicológica141. 

  

Esta linha de argumentação é corroborada por Jung, quando este afirma que por trás 

de todo conceito central nas ciências naturais existem imagens arquetípicas que podem 

ser traçadas em culturas ancestrais. Ele dá como exemplo a noção de energia, como um 

construto que existia no imaginário humano antes mesmo que formulações conceituais 

passassem a fazer uso pragmático dela. Tal ideia remonta ao “maná” de antigas 

civilizações (Franz, 1980; Jung, 1928/2013). Ou ainda a noção de uma base da matéria, 

chamada átomo, que pode ser vista em fundamentos não empíricos (pois não existia 

ainda o microscópio) com Demócrito ou Leucipo e ainda em contextos completamente 

                                                           
141 A página original escaneada se encontra no Apêndice A. 
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isolados, como a cultura aborígene e o misticismo cristão (Heindel, 1909/1980; Jung, 

1954/2014). Neste mesmo âmbito, podemos citar a concepção da ideia de isótopos por 

representantes do esoterismo teosófico no começo do século XX, a de irradiação 

luminosa que remete à multiplicatio, um processo alquímico, e a pressuposição da 

existência do éter como meio universal que tudo permeia remontando a Platão e 

Descartes (Besant & Leadbeater, 1905/2007; Fierz, 1990/2014; Meier, 1992/2014). 

Em 1948, Pauli escreveu um ensaio sobre o fundo simbólico na física: Modern 

examples of “Background Physics” (1948/2014)142. Sua intenção declarada não era 

publicá-lo, mas sim, alocar as ideias que pudemos ver espalhadas em diversas cartas em 

um único escrito, para posterior apresentação e discussão com Jung e C.A. Meier (Fierz, 

1990/2014; Meier, 1992/2014). Discussões estas que provavelmente amadureceram as 

ideias de Pauli para a publicação de sua monografia sobre Kepler e mesmo a 

continuidade dos debates via correspondência com Jung. Se antes a linguagem neutra 

era utilizada espontaneamente nos sonhos de Pauli, com seu artigo colocou este 

fenômeno como centro de sua atenção. Seu objetivo ao esclarecer a física de fundo é 

encontrar, através dela, uma “futura descrição da natureza que uniformemente abrange 

physis e psyche” (Pauli, 1948/2014, p.181)143. Neste ponto, podemos testemunhar o 

amálgama entre o uso simbólico de termos quantitativos com a possibilidade de um 

fundo arquetípico nas ciências, da qual Kepler era um exemplo emblemático. A 

descrição uniforme da natureza poderia ser alcançada ao recorrer-se ao background 

arquetípico de termos e conceitos científicos. 

O uso simbólico de conceitos quantitativos aparece nas cartas como uma 

aproximação à linguagem neutra que Pauli passou a tentar desenvolver com Jung. Como 

atesta o artigo Modern Examples of “Background Physics” (1948/2014) o uso 

figurativo que os sonhos de Pauli faz de elementos quantitativos está vinculado ao 

aspecto dos fundamentos arquetípicos nos conceitos da ciência. Na monografia sobre as 

influências arquetípicas em teorias científicas (1952/1996), basicamente a atividade do 

físico foi estudar os símbolos atrelados à produção teórica de Kepler. Portanto, quando 

Pauli se propôs inicialmente a explorar as bases das teorias keplerianas, podemos 

antever que sua intenção era esclarecer a possível conversibilidade entre manifestações 

simbólicas e conceitos científicos. Essa tradução, da linguagem simbólica e conceitos, é 

                                                           
142 Ver seção 2.3.2, sobre fantasia e imaginação. 
143 Future description of nature that uniformly comprises physis and psyche. 
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também a que fez Pauli sobre seus próprios conteúdos, quando afirma que através de 

sonhos chegou a impressionantes caminhos de pesquisa.  

No sonho de 1946, o motivo que aparece com maior destaque é a “objetificação da 

rotação”. Pauli associa esse motivo com a questão da relatividade do conceito de espaço 

em relação à psique. Mas, no próprio sonho, em que alguns homens seriam julgados por 

suas esposas terem efetuado tal objetificação (estando Pauli entre eles), Pauli observa 

um caráter psicodinâmico impessoal. Em outras palavras, uma interpretação a nível 

objetivo, no qual o enredo deste sonho lhe esclarecia a situação daquela época medieva 

em que uma extroversão e a atenção do homem passaram a ser dirigidas ao mundo 

externo. Às pessoas cujas esposas “objetivaram a rotação”, ele contrapõe a figura de 

Fludd, o alquimista rosacruz, cuja mulher não teria efetivado tal movimento. As 

imagens femininas são vistas por Pauli como a imagem da anima, que, neste caso, 

representam a atitude geral inconsciente em relação ao problema. Pauli, Kepler, e os 

outros acusados, simbolicamente no sonho, representavam pessoas cuja postura em 

relação ao mundo externo era mais condizente à abordagem contemporânea, enquanto 

Fludd mantinha-se impermeável às novas concepções, pois, “sua anima [atitude 

inconsciente] não respondeu [não havia constelado ou reagiu] ao arquétipo que a ciência 

natural moderna produziu” (in Meier, 1992/2014, p. 31)144. Curiosamente, o termo e o 

motivo da rotação nos remetem a um aspecto da física teórica desenvolvida por Pauli: o 

conceito de spin, e, apesar de a matematização dessa hipótese ter ocorrido em 1927, em 

1925 uma interpretação física errônea atribuía às partículas um “giro” em torno de seu 

próprio eixo. Mesmo tal interpretação mostrando-se ilusória, o nome spin se estabeleceu 

(Cazenave, 1982). A noção de rotação continuaria aparecendo na linguagem onírica de 

Pauli, na forma simbólico/figurativa. 

Se o programa que Pauli vislumbrava para a pesquisa científica envolve tanto o 

conhecimento do mundo externo quanto as imagens internas do pesquisador, podemos 

constatar que as ideias do físico nasceram da própria observação atenta de sua produção 

psíquica inconsciente. O autor já prenunciava, em 1935, que as imagens da fantasia são 

os gérmens do pensamento conceitual e que o processo de compreensão se dá por via 

inconsciente em um primeiro momento. É interessante notarmos como algumas 

passagens de uma carta de 1950 aludem ao fato de que novas concepções nascem da 

                                                           
144 His anima did not respond to the archetype that modern natural Science had produced. 
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confrontação entre consciência e inconsciente. Em relação ao conceito de “tempo”, 

quando discutia com Jung sobre uma visão unilateral incompleta, simbolizada pelo 

aspecto luminoso-feminino, e um ponto de vista mais abrangente, o sombrio-feminino, 

dizia: “isso poderia estar diretamente conectado ao conflito – aparentemente insolúvel 

em uma base racional – entre minha atitude consciente e a inconsciente (a anima)” (in 

Meier, 1992/2014, p. 43)145. O conjunto de aspectos inconscientes é identificado aqui 

com o conceito de anima e, por isso, as fases de desenvolvimento de conceitos se ligam 

ao lado luminoso ou sombrio da anima146. O estágio luminoso “frequentemente aparece 

como um estágio preliminar da formação de um conceito” (p. 43)147, enquanto o 

sombrio “usualmente tende em direção a realização de uma situação no mundo físico 

material (a natureza externa)” (p. 43)148. A forma de descrição das fases, preliminar e 

concreta, e o aspecto de confrontação da consciência com este inconsciente nos remete 

imediatamente às etapas da criação científica discriminadas por Poincaré (1908/2014) e 

Hadamard (1945/1954). Principalmente as etapas Incubação e Iluminação, que indicam 

o trabalho inconsciente e o surgimento deste na consciência.  

Outra comparação que podemos traçar é o valor ambivalente a respeito da 

capacidade de informação inconsciente, reconhecido por Pauli e também por Michael 

Polanyi: 

Fiquei sempre fascinado pelo paradoxo de que, por um lado, a anima como 
função inferior está mais “contaminada” pelo inconsciente, e por outro lado, 
como resultado de sua proximidade com os arquétipos, parece ter um 
conhecimento superior (in Meier, 1992/2014, p. 46, aspas do autor)149. 

O ponto de vista de Pauli reconsidera a importância que deve ser conferida às 

manifestações inconscientes, especificamente em relação ao seu aspecto epistemológico 

e potencialidade heurística. Essa postura em relação à informação que vem de substratos 

para além da consciência é similar a de Polanyi. Assim como Pauli, Michael Polanyi 

                                                           
145 This must be directly connected with the conflict - seemingly unsolvable on a rational basis - between 
my conscious attitude and the unconscious one (the anima). 
146 Sobre o processo de aglutinação entre representações dos princípios materiais, feminino e o problema 
do mal no ocidente, ver Resposta a Jó (Jung, 1952/2012). O aspecto material foi coadunado ao mal e ao 
feminino na nossa cultura por serem os princpipios desvalorizados e inconscientes. Todos os conteúdos 
inconscientes tendem a ser amalgamados devido à ausência de diferenciação consciente (Franz, 
1971/2003). Devido a isso, para Pauli, o sombrio-feminino é o aspecto de concretização dos materiais 
psicológicos. 
147 Often appears as the preliminary stage of the formation of a concept. 
148 Usually tends toward the realization of a situation in the material physical world (in external nature). 
149 I have always been fascinated by the paradox that on the one hand the anima as the inferior function is 
most “contaminated” with the unconscious, and on the other hand, as a result of her closeness to the 
archetypes, seems to have superior knowledge. 
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também utiliza Kepler para ilustrar algumas de suas concepções, como quando a visão 

de mundo do astrônomo o guiou até suas descobertas: 

Descoberta científica revela novo conhecimento, mas a nova visão que a 
acompanha não é conhecimento. É menos que conhecimento porque é uma 
suposição; mas é mais que conhecimento, pois é presciência de coisas ainda 
desconhecidas e, atualmente, inconcebíveis (Polanyi, 1958/1974, p. 135, 
itálico do autor)150. 

Com base no que foi exposto, as ideias de Wolfgang Pauli formam um complexo em 

que cada tema se relaciona ao outro de forma íntima. A monografia sobre Kepler, o 

interesse por fundamentos arquetípicos na ciência e a ideia de uma linguagem neutra 

tiveram seu nascimento por meio de uma irrupção inconsciente. As datas de surgimento 

das intuições que prenunciaram o rumo que sua atenção tomaria, no ano de 1946, até a 

publicação efetiva do artigo em Naturerklärung und psyche, em 1952, estão 

atravessadas por muitas outras ocasiões significativas. Pistas que só podem ser 

vislumbradas se observarmos a evolução das ideias para além do âmbito editorial 

(Xavier, 2003). Encontra-se em na linha do tempo a seguir tais eventos determinantes.  

 
Figura 6. Datas importantes na trajetória de Pauli que culminou na publicação de sua 

monografia em Naturerklärung und psyche. 

                                                           
150 Scientific Discovery reveals new knowledge, but the new vision which accompanies it is not 
knowledge. It is less than knowledge for it is a guess; but it is more than knowledge, for it is a 
foreknowledge of things yet unknown and at present perharps inconceivable 
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Portanto, podemos dizer que a monografia sobre Kepler foi apenas um passo de um 

programa mais geral de pesquisa? Os fatos apontados nesta seção nos levam a crer que 

sim. O aspecto gnosiológico que acentua os processos psíquicos na base da 

comunicação entre homem e natureza, em outras palavras, a ponte entre as percepções 

sensoriais e os conceitos, baseia-se na hipótese de uma ordem natural. A pesquisa sobre 

os fundamentos arquetípicos da ciência tem como desdobramento a possibilidade de 

uma descrição sobre os fenômenos de forma a se aproximar dessa ordem, o que ele 

denomina como linguagem neutra. As conclusões de Pauli pressupõe que só possamos 

acessar o aspecto físico da natureza com nossa psique se partirmos da concepção de 

uma unidade psicofísica subjacente à aparente dicotomia que separa mente e mundo. 

 

3.1.3 – A linguagem neutra como uma hermenêutica dos símbolos 

Chegamos à definição de linguagem neutra como uma forma de descrição de 

quaisquer eventos mediante seu fundo simbólico. Nesta seção, apontaremos como essa 

abordagem criada por Wolfgang Pauli se aproxima da proposta metodológica utilizada 

em nossa pesquisa. Pretendemos, com isso, delinear uma forma de aplicação que torne a 

própria linguagem neutra um aspecto aproximativo da hermenêutica, como foi descrita 

por Carl Gustav Jung. 

Conforme descrevemos na introdução desta pesquisa, o método hermenêutico foi 

utilizado inicialmente como uma forma de compreender materiais da fantasia151, uma 

alternativa à forma concretista e à semântica. Recapitulando seu modus operandi, 

consiste em enfileirar analogias a partir de certo símbolo específico, com o propósito de 

elucidar sua possível significação. Desta forma, o símbolo inicial é comparado com 

outros análogos e, através do estudo dos contextos em que esse conjunto de símbolos 

emerge, o tema sugerido pela imagem inicial é enriquecido (Jung, 1916/2014). A partir 

desse panorama criado, o trabalho do pesquisador é equivalente ao do filólogo que tenta 

decifrar uma palavra desconhecida em um texto antigo: 

Devemos obrigatoriamente aplicar o mesmo método usado para a leitura de 
um texto fragmentário, ou que contenha palavras desconhecidas, isto é, a 
consideração do contexto. Pode ocorrer que o significado da palavra 
desconhecida seja descoberto quando comparado com uma série de 
passagens que a contém (Jung, 1944/2012, p. 54). 

                                                           
151 Ver página 13-21.  
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Portanto, a proposta hermenêutica é a de encontrar a melhor expressão para um 

símbolo através de seu emparelhamento com outros relacionados. Tal postura se adequa 

exatamente à forma que Pauli aborda seu material onírico (Meier, 1992/2014; Pauli, 

1948/2014). Ao buscar o fundo simbólico (que considera equivalente a um fundamento 

arquetípico) dos termos quantitativos e conceitos físicos que aparecem em seus sonhos, 

o físico descreve esta atividade em palavras que o aproximam da metodologia 

junguiana: 

A linguagem de fundo é, em primeira instância, uma linguagem de 
parábolas. Parece demandar que a razão, por força de trabalho dedicado, 
traduza-a em uma linguagem neutra que satisfaça adequadamente suas 
exigências em relação à distinção entre “físico” e “psíquico”. Essa linguagem 
neutra ainda não existe, mas pode-se tentar progredir na direção de sua 
construção por meio de uma cuidadosa análise de analogias, bem como as 
diferenças no que é indicado pelas mesmas palavras na linguagem das 
parábolas (in Meier, 1992/2014, p. 40, aspas e itálico do autor)152. 

Esta afirmação foi feita em carta no ano de 1949, na qual lida com um elemento de 

seu sonho como um símbolo hermenêutico. Tal como Jung preconizava a postura que 

deveria ser mantida em relação à fantasia, já no ano de 1916. Tomamos a liberdade de 

citar novamente a passagem de O eu e o inconsciente (Jung, 1916/2014), para ilustrar 

sua similaridade com a citação anterior, até mesmo nos termos utilizados: 

A essência da hermenêutica, ciência praticada há muito tempo, consiste em 
enfileirar analogias depois de analogias, a partir de um símbolo dado. Em 
primeiro lugar são anotadas as analogias subjetivas produzidas ao acaso pelo 
paciente e em segundo lugar, as analogias objetivas oferecidas pelo analista à 
base de seu conhecimento geral. Através desse processo, o símbolo inicial é 
ampliado e enriquecido: desta forma chegaremos a um quadro extremamente 
complexo e multifacetado (Jung, 1916/2014, p. 164). 

Fica então a questão se realmente a linguagem neutra ainda não existia. Notamos 

que, ao menos em potência, o corpo teórico de Jung continha os gérmens do que Pauli 

viria a chamar de linguagem neutra. O fato de o físico ter desenvolvido seus 

pensamentos no sentido de procurar uma ponte conceitual entre descrições psicológicas 

e os fenômenos da natureza em geral pode ser o respaldo que procuraríamos para 

utilizar a abordagem de interpretação sintético-construtiva como método (Jung, 

1942/2013), não apenas uma ferramenta clínica na análise de fantasias, mas sim como 

                                                           
152 The language of the background is in the first instance a language of parables. It seems to demand that 
reason, by dint of dedicated work, should translate it into a neutral language that adequatelly fulfills its 
requirements with regard to the distinction between “physical” and “psychic”. This neutral language does 
not yet exist, but one can attempt to make progress in the direction on its construction by means of 
carefull analysis of analogies, such as the differences in what is indicated by the same words in the 
parable language 
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uma técnica para se chegar a constatações relativamente objetivas153 em quaisquer 

afirmações ou expressões psíquicas. Demonstrando, assim, o potencial aspecto 

heurístico e o valor de cunho epistemológico no método hermenêutico. 

Neste sentido, a forma de encontrar um fundo objetivo nos materiais psicológicos 

seria partir em busca de sua base simbólica. A partir deste substrato simbólico, é 

possível construir uma ponte neutra de interpretação que tenha “tradução” para aspectos 

físicos e psíquicos: 

Processos de “fundo” não são normalmente percebidos, mas eu acredito que 
eles estão sempre presentes no inconsciente. Eu mesmo os conheço muito 
bem de sonhos “físicos” e é por isso que sinto que seus conceitos físicos não 
são apenas interessantes, mas também acessíveis a uma interpretação 
significativa e racional se forem simplesmente tratados como símbolos de 
sonhos154. Neste ponto quero trazer minha ideia de uma linguagem neutra, 
esta linguagem sendo interpretável psicologicamente e fisicamente para 
assim obter a “correspondência psicológica” dos conceitos físicos (in Meier, 
1992/2014, p. 66, aspas do autor)155. 

Um exemplo de como essa tradução poderia ser efetuada e, consequentemente, a 

chegada ao fundo simbólico que permite a construção de uma ponte conceitual, é visível 

pelo ponto de vista do próprio Pauli, ao traduzir um motivo onírico para a linguagem 

neutra: 

O núcleo é o centro do átomo; os raios radioativos geralmente produzem 
novos centros radioativos onde eles encontram matéria. Então vamos testar a 
seguinte expressão “radioatividade” na linguagem neutra: Um processo de 
transmutação de um centro ativo, que finalmente leva a um estado estável, é 
acompanhado por fenômenos auto-duplicados (“multiplicadores”) e 
expansíveis, associadas com posteriores transmutações que são trazidas 
através de uma realidade invisível. E agora não é preciso olhar muito além 
para uma interpretação psicológica dessa expressão neutra. O “núcleo ativo”, 
familiar para mim como símbolo onírico, tem uma relação próxima com a 

                                                           
153 Quando falamos de objetividade não queremos aludir à existência de uma interpretação unívoca mais 
próxima de uma verdade com garantias ontológicas. Apoiados no mesmo sentido que é conferido à 
palavra “objetiva” no conceito de psique objetiva, nos referimos à existência de relações que independem 
do sujeito que inicialmente produziu tal expressão psicológica a ser amplificada. Em outras palavras, 
relações que não são subjetivas (Franz, 1980; Jung, 1928/2013b, 1946/2013, 1958/2013; Meier, 
1992/2014). 
154 Pauli refere-se ao fato de que Jung utilizou um conceito físico, o de “relatividade da massa” de uma 
forma que não correspondia a nenhuma construção formal da física. E, isto é importante, o uso por parte 
de Jung não foi em sonho, foi uma alegoria usada em uma carta para explicar um certo aspecto da 
sincronicidade. Pauli assumiu que a forma como ele acabou utilizando argumentos fazendo uso deste 
conceito era similar à forma como o seu próprio inconsciente utilizava estes conceitos de forma 
figurativa, ou seja, simbólica (Meier, 1992/2014). 
155 “Background” processes are not usually perceived, but I believe that they are always presente in the 
unconscious. I myself know them very well from “physical” dreams, and that is why I feel that your 
physical conceps are not only interesting but also accessible to meaningful and rational interpretation if 
they are simply treated as dream symbols. This is where I want to bring in my idea of a neutral language, 
this language being interpretable both psychologically and physically so as thus to obtain the 
“psychological correspondence” of the physical concepts. 
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lapis156 dos alquimistas, assim como em sua terminologia é um símbolo do 
“Self” (in Meier, 1992/2014, p. 66-67, aspas e itálico do autor)157. 

Ao descrevermos a virtual equivalência entre a hermenêutica de Jung e a linguagem 

neutra, podemos chegar à conclusão de que, quando nos propomos a fazer uma pesquisa 

utilizando este método para abordar um objeto, nos outorgamos a responsabilidade de 

encontrar seu fundo simbólico, ao encará-lo comparando-o com objetos semelhantes ou 

análogos. Em nosso caso, nos referimos ao senso estético, que foi observado através do 

olhar de diversos autores e posicionado em relação a diversos outros fatores 

psicológicos que com ele tem alguma ligação. No primeiro e segundo capítulos desta 

dissertação, nossa intenção foi a de construir este panorama, ou como Jung diria, 

“enfileirar analogias” (1916/2014, p. 164). Com isso chegamos a uma constatação sobre 

o senso estético que poderíamos eleger como o seu fundo simbólico: o senso estético é 

um fator psicológico complexo de apreciação da forma, que se relaciona com outros, 

tais como a sensibilidade emocional, a intuição e o inconsciente. Atua na ciência 

principalmente através da atração de atenção para temas potencialmente importantes 

para o cientista, colocando em movimento processos mentais inconscientes. Estes 

processos resultam no surgimento de ideias, símbolos e conceitos que podem ser 

retroativamente analisados para, por sua vez, chegarmos ao seu fundo arquetípico. 

Portanto, se nos primeiros dois capítulos enfileiramos analogias para tentar elucidar 

o que é o senso estético e chegar a um substrato mais ou menos comum entre opiniões 

diversas, resta-nos, neste capítulo final, aplicar sobre esta noção um último olhar: o 

ponto de vista da psicologia de Carl Gustav Jung.  Para isso, retomaremos as ideias 

sobre criação científica de Poincaré e Hadamard à luz dos conceitos junguianos. Assim 

como Pauli os utilizou para esclarecer o fundo arquetípico nas teorias de Kepler, 

indicando que o corpo de ideias da Psicologia Analítica é o tradutor que nos esclarece 

os símbolos inerentes à criação científica, faremos um caminho análogo ao do físico 

vienense. Este arcabouço teórico será usado por nós para acessar os aspectos 

psicodinâmicos deste tipo de criação. Com isso esperamos adicionar alguns 

                                                           
156 Lapis = pedra filosofal. 
157 The nucleus is the center of the atom; the radioactive rays generally produce new radioactive centers 
where they encounter matter. So let us test the following expression for “radioactivity” in the neutral 
language: A process of transmutation of an active center, ultimately leading to a stable state, is 
accompanied by self-duplicating (“multiplying”) and expanding phenomena, associated with further 
transmutations that are brought about through na invisible reality. And now one does not have to look far 
for the psychological interpretation of this neutral expression. The “active nucleus”, familiar to me as a 
dream symbol, has a close relationship to the lapis of the alchemists, and thus in your terminology is a 
symbol of the “Self”. 
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conhecimentos novos ao que já fora vislumbrado por Pauli: descobrir, mediante análise 

da produção de Poincaré e Hadamard, como a linguagem neutra nos ajudaria a 

compreender o fenômeno do senso estético e os princípios gerais da criação científica 

que foram apresentados no caso Kepler. 

  

3.2 – O senso estético sob a ótica da psicologia de Carl Gustav Jung 

Na obra de Jung não encontramos referência ao senso estético da maneira como ele 

foi mencionado pelos autores apresentados anteriormente. No entanto, ao notarmos que 

eles identificaram o aspecto estético com uma modalidade de sensibilidade emocional, 

podemos perceber quais conceitos da Psicologia Analítica podem ser articulados com 

este elemento psicológico. Vejamos, inicialmente, como o termo “estética” é 

representado na teoria junguiana, para depois traçamos a possibilidade de diálogo entre 

o que Hadamard e Poincaré afirmaram com outros conceitos deste corpo teórico. 

De acordo com o volume Índices gerais (Jung, 2011), que acompanha a coleção 

Obra completa de C. G. Jung da Editora Vozes, o termo senso estético não aparece no 

conjunto de artigos contidos nesta coleção. Existem referências aos verbetes estética, 

esteticismo e estetismo, mas que também não se coadunam ao tipo de uso que 

Hadamard e Poincaré fizeram destes conceitos. Jung aborda a questão estética 

principalmente em Tipos psicológicos (1921/2013). Quando apresenta o problema das 

atitudes típicas, extroversão e introversão em diversos âmbitos da cultura, como a 

filosofia, arte, psicopatologia etc., dedica um capítulo à estética, afirmando que ela 

também “é psicologia aplicada e não lida apenas com o aspecto estético das coisas, mas 

também – e talvez em grau maior – com a questão psicológica da atitude estética” 

(Jung, 1921/2013, p. 302). Neste sentido, na obra de Jung, a estética é abordada como 

sendo a maneira como se dá a apreensão da forma, a construção criativa de símbolos, 

modulada pelas atitudes introversão e extroversão.  

Já em A função transcendente (1958/2013), Jung traz a questão estética da tipologia 

para a forma de abordagem de materiais inconscientes. A respeito da maneira em que se 

pode encará-los, o psiquiatra faz uma marcante contraposição: de um lado a estética 

como apreensão da forma no princípio da formulação criativa, de outro, o principio da 

compreensão, no qual a constatação intelectual promove a apreensão do sentido. Para 
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explicar melhor essa relação de oposição, recorreremos aos outros dois termos 

encontrados nos Índices gerais: estetismo e esteticismo. Estes indicam o exagero nocivo 

do que ele chamou de princípio da formulação criativa (Jung, 1958/2013, p. 30). 

O que Jung chama de estetismo e esteticismo é a unilateralidade na avaliação de 

algum objeto. Unilateralidade que consiste em valorizar apenas o aspecto estético de 

uma dada formulação, contexto histórico ou produção cultural. De acordo com ele, um 

exemplo disto é quando Nietzsche avalia o culto de Dioníso dos antigos gregos sob a 

lente moderna do estetismo, esquecendo-se de que o cerne do conflito entre os 

princípios dionisíaco e apolíneo é uma questão religiosa (Jung, 1921/2013). O risco 

desta postura na psicologia é o de que na manifestação de processos psicológicos 

(sonhos, fantasias, obras culturais etc.) haja um acento de valor no aspecto estético e 

criador de conteúdos, enquanto é suprimido o princípio da compreensão, em que se 

busca esclarecer o sentido de uma imagem ou expressão (1958/2013).  

Apresentamos os “ismos” para que a caricatura assim surgida, no traço exagerado 

do aspecto estético, se tornasse mais clara à apresentação. No entanto, a estética tem 

também sua manifestação natural. Se na contraposição citada, o principio da 

formulação criativa tem o acento de valor no aspecto formal e “artístico”, carecendo da 

busca de sentido que o princípio da compreensão efetua por meio da interpretação 

intelectual (Jung, 1958/2013), é porque as ferramentas identificadas com este primeiro 

princípio são as funções psíquicas reconhecidas como “irracionais”. Em Tipos 

psicológicos (1921/2013), Jung afirma que sua análise de exemplos históricos nos leva 

“aos princípios de um terceiro e quarto tipos psicológicos que poderíamos chamar de 

tipos estéticos em oposição aos tipos racionais (pensamento e sentimento). São os tipos 

intuição e sensação” (p.157). Esses dois traços funcionais da consciência percebem os 

conteúdos e suas variações apenas em graus de magnitude, sem o peso de atribuição de 

significado e distinção. Por isso, sendo denominados irracionais. Já os tipos racionais, 

pensamento e sentimento, fazem avaliações e diferenciações por predicados de valor, 

como certo e errado, pela via do pensar, bom e ruim, pela via sentimental. A estética, 

em sua manifestação normal, não estetista ou esteticista, está identificada em algum 

grau com mecanismos perceptivos, o impacto que um dado estímulo imprime na psique, 

convertendo uma quantidade de energia psíquica em atenção e interesse. Esse impacto é 

percebido pelas sensibilidades específicas da tipologia descrita como “estética”, na 

sensação e a intuição. 
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Portanto, constatamos que na Psicologia Analítica, sob a égide do termo estética, 

estão abordados os aspectos pelos quais uma forma é apreendida, a nível perceptivo 

com as funções da intuição e sensação. Também está identificada com o princípio da 

formulação criativa, uma postura de valorização do aspecto formal de símbolos e 

manifestações da fantasia. Essa interpretação não nos auxilia a compreender o 

fenômeno do senso estético relacionado à criação científica. Quando Hadamard e 

Poincaré mencionam este fator em suas obras, colocam uma equivalência entre 

sentimento estético e sensibilidade emocional. Esta é a chave que nos abre a 

possibilidade de uma compreensão dos mecanismos descritos por ambos os autores sob 

o ponto de vista da psicologia junguiana. Quando por trás do rótulo de senso estético 

estão desvelados aspectos afetivos, o incremento de interesse que ele provoca e como 

este fator atua na tensão entre consciência e inconsciente temos uma explicação 

dinâmica, factível de ser comparada em cada um de seus desdobramentos com conceitos 

da teoria complexa que Jung amadureceu por anos. 

O modelo de criação científica das quatro etapas, Preparação, Iluminação, 

Incubação e Verificação, apresenta uma dinâmica multifacetada, cuja explicação 

envolve fatores adjacentes ao próprio senso estético. Por isso reconhecemos, em todo o 

processo que já foi delineado no primeiro capítulo, que aquilo que os autores 

mencionaram como a sensibilidade emocional de caráter estético pode ser 

correlacionada com alguns conceitos da Psicologia Analítica, como afeto, instinto 

criativo, complexos e constelação de conteúdos inconscientes, e, como um fator 

ordenador de fundo: os arquétipos.  

  

3.3 – Conceitos pertinententes e a proposta de um modelo pela Psicologia 

Analítica 

Para iniciar a análise de como conceitos da Psicologia Analítica trabalhariam na 

proposta de um modelo da criação científica, comparado com as ideias de Hadamard e 

Poincaré, podemos tomar como ponto de partida o que já foi desenvolvido por 

Wolfgang Pauli. Nas seções, anteriores discutimos a concepção de que ao fundo de 

conceitos científicos repousam fundamentos arquetípicos. Mas como funciona o 

mecanismo de construção de uma teoria? Quais os elementos psicológicos colocados 
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em movimento que resultam em ideias que conectam percepções sensoriais e modelos 

abstratos? 

Para utilizarmos as ideias de Wolfgang Pauli como ponto de partida, procederemos 

a uma análise do conceito arquétipo, para daí chegarmos à forma como ele resulta na 

potência criativa. Após esta análise, estudaremos a energia psíquica, que está ligada à 

ideia de arquétipo, e como ela se organiza dinamicamente no que Jung denominou como 

“complexos”. Uma subcategoria destes é particularmente interessante para nós: os 

complexos criativos. Ao decorrer de toda esta seção, esses conceitos serão abordados 

lado a lado com as noções apresentadas nos capítulos anteriores, principalmente como o 

senso estético se torna virtualmente equivalente ao aspecto numinoso de conteúdos 

psicológicos.  

Falar de criação na Psicologia Analítica é inevitavelmente falar de instintos e 

arquétipos. No artigo Determinantes psicológicas do comportamento humano 

(1937/2013), Jung investiga a estreita relação entre corpo e mente, para descrever 

aspectos que pré moldam as possibilidades de manifestação psicológica do homem. A 

ação de instintos é mencionada como um motor do processo psíquico. Ainda assim, eles 

seriam inicialmente extrapsíquicos enquanto meros estímulos, resultantes do aparelho 

biológico. Nos humanos, entretanto, a assimilação desses estímulos se dá por uma 

estrutura psíquica complexa, tornando os instintos dados psiquificados158, ou seja, são 

revestidos com o caráter psíquico que os transmuta parcialmente. Nesse artigo, foram 

identificados cinco instintos que foram assimilados desta forma: fome, sexualidade, 

atividade, reflexão e, aquele que o psiquiatra suiço identificou como de uma “natureza 

semelhante à do instinto” (Jung, 1937, p. 64, itálico do autor), o instinto criativo. 

Apesar de este último estar na categoria de instinto, Jung reconhece que a força criativa 

é um fator psíquico mais abrangente. Ele é alocado neste grupo pelo fato de que pode 

agir de acordo com a fenomenologia deste. Anulando outros instintos, submetendo o 

indivíduo ao seu impulso com o mesmo caráter de compulsividade que se observa na 

“all-or-none-reaction” (Jung, 1919/2013, p. 72)159 dos instintos usuais, como pode ser 

                                                           
158 O conceito de psiquificação, que só aparece citado neste artigo de 1937, foi estudado por Victor de 
Freitas Henriques. Em sua dissertação, Considerações acerca do conceito de psiquificação na obra de 
Carl Gustav Jung, ele procurou esclarecer como se dá a construção de um conceito na obra do psiquiatra 
suíço, e também como formulações teóricas podem se transformar, não mais sendo referidas com o 
mesmo nome, porém continuando a existir como pano de fundo em outros conceitos. 
159 All-or-none-reaction é um critério de desencadeamento de um instinto. Uma vez que o comportamento 
instintivo é engatilhado, a graduação de sua intensidade independe das circunstâncias. A magnitude do 
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comprovado pela vida atribulada de inúmeros criadores, sobrepujados pelo imperativo 

de cumprir sua obra, como Nietzsche e Gaughin (Jung, 1934-1939/1988; Maugham, 

1919/1995). 

Aqui surge um primeiro espaço de comparação. O caráter autônomo que a 

critividade pode apresentar surge também nas falas de Poincaré (1945/1954) e 

Hadamard (1908/2014). Eles mencionam que as ideias carregadas pela Iluminação 

parecem alheias ao controle do pensador e, que às vezes, se impõem ao indivíduo com 

uma força categórica: 

Parece em tais casos [aqueles em que a consciência é excitada por um estado 
emocional anormal], que alguém está presente em seu próprio trabalho 
inconsciente, tornado parcialmente perceptível à consciência super-excitada, 
mas sem ter mudado sua natureza. Então compreendemos vagamente o que 
distingue dois mecanismos ou, se você preferir, os métodos de trabalho de 
dois egos (Poincaré, 1908/2014, p. 394)160. 

E justo sobre esta experiência relatada por Poincaré, Hadamard (1945/1954) afirma: 

“o fato extraordinário de observar passivamente, como de fora, a evolução de ideias 

subconscientes parece-lhe bastante especial” (p. 15)161. 

E onde o instinto encontra o arquétipo? A formulação mais sofisticada de arquétipo, 

a partir do ano de 1946, passa a ser delineada como uma estrutura formal psicóide. Isso 

significa que foi reconhecido como um fator ordenador objetivo, que funcionaria não 

apenas como substância psíquica, mas que seu comportamento é tal qual o de leis 

objetivas que preexistem à ocorrência concreta dos acontecimentos psíquicos 

particulares. Essa abordagem denota que, no pano de fundo da realidade, realmente haja 

a organização natural preconizada por Pauli (1952/1996). Jacques Monod (1970/1971) 

descreve que, em estruturas cristalinas, um alto grau de informação está presente nos 

constituintes químicos das moléculas, como potencial de expressão. Esta informação 

está sempre contida, mas só se revela, se torna atual, quando se dá a reunião das 

moléculas em um cristal molecular. Independente da existencial factual de um cristal 

real, as leis que regem o comportamento de formação de sua estrutura subjazem à 

existência individual, ditando regras gerais de manifestação, da mesma forma que o 

                                                                                                                                                                          

comportamento é, portanto, invariável quando ocorre. O critério foi criado por William Rivers e pode ser 
traduzido como “toda ou nenhuma reação” (Jung, 1919/2013). 
160 It seems, in such cases, that one is present at his own unconscious work, made partially perceptible to 
the over-excited consciousness, yet without having changed its nature. Then we vaguely comprehend 
what distinguishes the two mechanisms or, if you wish, the working methods of the two egos. 
161 The extraordinary fact of watching passively, as if from outside, the evolution of subconscious ideas 
seems to be quite special to him. 
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arquétipo faz para a esfera psíquica (Jaffé, 1966/1983). Ao colocarmos em evidência o 

aspecto psicóide do arquétipo, para a Psicologia Analítica, essas leis que estão como 

pano de fundo para as manifestações físicas, como as cristalinas, e nas psicológicas, 

como as fantasias, teriam como fundamento o arquétipo. 

Em um artigo de importância capital para a Psicologia Analítica, publicado no ano 

de 1946, Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico (1946/2013), os 

arquétipos são descritos também como tendo manifestação em caráter dual. Fazendo 

uma analogia com o espectro de cores, o arquétipo seria representado na cor violeta, 

composta pelo vermelho e pelo azul. Este fator violeta pode apontar no espectro de 

cores para o extremo do vermelho, que sinalizaria o dinamismo instintual biológico. 

Concomitantemente sinaliza para o extremo espiritual representado no azul, nas 

imagens que acompanham a prontidão psicológica que se ativa quando uma situação 

emocional é experimentada. Cabe lembrar que, quando falamos de espírito, no que se 

refere ao psíquico, estamos aludindo ao caráter dinâmico e autônomo do inconsciente 

(Franz, 1980). Portanto, instinto e espírito estão reunidos no conceito arquétipo. Se o 

instinto dita os direcionamentos do dinamismo fisiológico, o “instinto” criativo, se 

comportando como tal, necessariamente suscita imagens que transpõem a experiência 

instintiva para uma assimilação psicológica imagética. Esta é a consequência natural, de 

acordo com a comparação de arquétipo com o espectro de cores. Basta retomar a 

monografia sobre as concepções de Kepler (Pauli, 1952/1996) ou os exemplos de 

motivos primordiais em construtos chave da ciência, como átomo e energia (Franz, 

1980; Jaffé, 1966/1983; Jung, 1928/2013, 1936/2014) para percebermos que a criação 

de conceitos como impulso está atrelada a imagens inerentes a este: 

Não se trata meramente de consideração edificante quando nos vemos 
compelidos a ressaltar que o arquétipo é caracterizado mais adequadamente 
pelo violeta, pois não é apenas uma imagem autônoma, mas também um 
dinamismo que se reflete na numinosidade e no poder fascinador da imagem 
arquetípica (Jung, 1946/2013, p. 161, itálico do autor). 

Encontramos, neste ponto, a afirmação de que o arquétipo com manifestação dual 

tem caráter numinoso e fascinante. Essa formulação coloca em jogo o aspecto 

emocional inerente à atuação de fenômenos arquetípicos, sendo esta a maior 

possibilidade de aproximação das ideias junguianas com o conceito de senso estético de 

Hadamard/Poincaré. Como mencionamos na seção anterior, a noção de estética 

abordada na obra de Jung não condiz com as formulações de ambos os matemáticos, 
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trazendo-nos a necessidade de encontrar quais elementos da Psicologia Analítica 

estariam mais próximos da sensibilidade estética da criação científica. O aspecto 

numinoso e o impacto emocional são esta ponte desejada, pois, além de ter os 

arquétipos como um pano de fundo, tal intensidade afetiva é equivalente à experiência 

de uma invenção ou descoberta que afetam o senso estético do cientista/pesquisador. Na 

medida em que as imagens suscitadas na mente de uma pessoa são expressões do polo 

“azul” da manifestação arquetípica e tem este caráter numinoso, são muito similares aos 

diagramas simbólicos que tem aspecto estético para Hadamard (1945/1954). O produto 

que surge na etapa da Iluminação, um símbolo, por seu caráter sintético, causa impacto 

igualmente emocional, que surge como satisfação estética: 

Reconhecemos que os diagramas simbólicos são essenciais para uma visão 
sintética das questões, e parece-me que tal visão sintética é ao menos tão 
necessária em casos de iluminação como no trabalho consciente. Se 
admitirmos essa linha de raciocínio, a iluminação seria transmitida de uma 
menor ou maior profundidade de inconsciência para a franja-da-consciência, 
que a teria representado por um diagrama simbólico no ego consciente 
(Hadamard, 1945/1954, p. 81)162. 

Veremos adiante um exemplo de como uma ideia aparece representada através de 

um diagrama simbólico para o próprio Jacques Hadamard. Trata-se das imagens mentais 

do matemático que acompanham uma prova aritmética, o teorema de Euclides sobre a 

infinitude dos números primos. A cada passo da prova será descrita a imagem 

correspondente que surge na mente de Hadamard, que reproduzimos pictoricamente. Na 

sequência de silogismos a seguir, Hadamard prova que há um número primo maior que 

11: 

                                                           
162 We recognize symbolic diagrams as being essential to a synthetic view of questions, and it seems to 
me that such a synthetic view is at least necessary in cases of illumination as in conscious work. If we 
admit this line of reasoning, illumination would be transmitted from a lesser or greatr depth of 
unconsciousness to fringe-consciousness, which would have it represented by a symbolic diagram in the 
conscious ego. 
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Figura 7. Representação das imagens mentais de Jacques Hadamard (1945/1954, p. 76-77). 

A produção destes símbolos é a resultante de todo o processo de compreensão 

inconsciente, constituído das quatro etapas descritas por Hadamard (1945/1954)163. 

Neste sentido, se o símbolo surgido é o produto do longo trabalho inconsciente, 

permitindo sustentar mentalmente uma imagem que ilustra como argumentos se 

interligam em uma série de afirmações, fatores afetivos estão necessariamente 

implicados. Pois Hadamard deriva suas conclusões de Poincaré (1908/2014), que 

afirma: “geralmente os fenômenos inconscientes privilegiados, aqueles susceptíveis de 

se tornarem conscientes, são aqueles que, direta ou indiretamente, afetam mais 

profundamente nossa sensibilidade emocional” (p. 391)164, ou seja, o senso estético. 

Vamos dar um passo atrás, para a etapa anterior, a Incubação, cuja comparação com 

mecanismos descritos pela Psicologia Analítica poderá elucidar o mecanismo de 

emersão de ideias e símbolos. Hadamard e Poincaré afirmam que um trabalho 

inconsciente ocorre antes que haja a Iluminação, mas tal afirmação não acompanha uma 

explicação psicodinâmica deste processo. A partir do reconhecimento que um atributo 

inconsciente é por natureza fugidio à conceituação por meio da consciência, o mais 

próximo que Poincaré (1908/2014) chega de uma explicação é o uso de uma analogia, 

através dos átomos de Epicuro165. Em inúmeras obras, Jung se ocupou em descrever a 

                                                           
163 As representações pictóricas na imagem não existem no original, sendo produzidas aqui apenas como 
ilustração. A imagem original escaneada encontra-se no Apêndice B. 
164 generally the privileged unconscious phenomena, those susceptible of becoming conscious, are those 
which, directly or indirectly, affect most profoundly our emotional sensibility. 
165 Sobre a analogia com os átomos de Epicuro e sua explicação, ver página 30 e nota 28. O uso de uma 
metáfora nesse sentido já é interessante por si só, pois o autor recorre a um símbolo, na impossibilidade 
de uma definição inequívoca. Este parece ser um exemplo do processo geral descrito por Pauli em 
Modern Examples of “Background Physics” (1948/2014), que apresentamos nas seções 3.1.2 e 3.1.3. 
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fenomenologia geral do evento em que um conteúdo inconsciente emerge (Jung, 

1922/2013, 1928/2013, 1934/2013, 1946/2013). O psiquiatra suiço enumera quatro 

razões para demonstrar que o inconsciente e a consciência se encontram em relação 

complementar166, a seguir: 1) conteúdos inconscientes tem um valor (energético) 

liminar, elementos que não atingem este quantum permanecem inconscientes; 2) a 

consciência, por ser composta de funções dirigidas, exerce inibições sobre o material 

incompatível com ela, efetuando um represamento deste material no inconsciente; 3) a 

consciência é um órgão momentâneo de adaptação, subjetivo, enquanto no inconsciente 

repousam traços funcionais herdados, os arquétipos; e 4) o inconsciente contém todas as 

combinações da fantasia que não ultrapassaram o limiar energético, mas que, com um 

espaço de tempo e circunstâncias favoráveis, podem emergir no campo da consciência 

(Jung, 1958/2013). 

Nesta enumeração, o fator 4) se torna muito aproximado aos casos de Iluminação 

que foram anteriormente descritos. Do acervo de ideias que é formado no inconsciente, 

“entre milhares de produtos de nossa atividade inconsciente, alguns são chamados a 

passar o limiar” (Poincaré, 1908/2014, p. 391)167. Jung (1946/2013) coloca como 

condicionante para um conteúdo transpor do inconsciente para a consciência o que 

William James denominou como bursting point (ponto de ruptura), uma quantidade de 

energia específica. Hadamard (1945/1954), por sua vez, concorda com Poincaré quando 

este afirma que “os fenômenos inconscientes privilegiados, aqueles suscetíveis de se 

tornarem conscientes, são aqueles que, direta ou indiretamente, afetam mais 

profundamente nossa sensibilidade emocional” (p. 391)168. A ligação destes dois 

argumentos se dará ao conseguirmos encontrar uma equivalência entre a questão 

energética junguiana e o aspecto emocional, estético, de Poincaré. Neste ponto 

retomamos o conceito de arquétipo, que implica um fator energético tanto quanto a 

noção de um impacto afetivo. 

Como conseguência natural, o traço numinoso do arquétipo e a fenomenologia de 

sua manifestação como impacto afetivo nos levam à organização da energia psíquica. 

Neste sentido, observaremos como a constelação de conteúdos psíquicos tem como base 

                                                           
166 Nos vários artigos do livro A prática da psicoterapia (Jung, 2013) embora Jung às vezes utilize a ideia 
de complementaridade entre consciência e inconsciente, ele também menciona que a relação entre ambas 
as instâncias se dá, na maior parte das vezes, de forma compensatória. 
167 among the thousand products of our unconscious activity, some are called to pass the threshold 
168 the privileged unconscious phenomena, those susceptible of becoming conscious, are those which, 
directly or indirectly, affect most profoundly our emotional sensibility. 
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o fator emocional, e trata-se de um modelo explicativo extremamente congruente com 

as ideias de Hadamard/Poincaré. Os arquétipos como estruturas formais do 

insconsciente coletivo não alcançam diretamente o campo da consciência. Em vez disso, 

seus efeitos podem ser sentidos através deste caráter numinoso que já foi mencionado169 

e que surge na experiência individual como uma carga de tonalidade afetiva. 

Relembremos a aproximação dos arquétipos com a esfera dos instintos para explorar sua 

influência sobre a psique individual.  

Temos dito que os instintos determinam reações específicas frente a determinados 

estímulos, mas que nos seres humanos ocorre o que chamamos psiquificação, que 

relativiza o poder compulsório na atuação dos instintos assimilados a estruturas 

psíquicas complexas. Sendo o instinto o representante de um dos polos do arquétipo 

(Jung, 1937/2013, 1946/2013), a forma como reações relativamente específicas são 

deflagradas frente a dado estímulo não são uma propriedade particular do instinto, mas 

sim de seu representante mais geral: a manifestação dos arquétipos. O efeito em que um 

arquétipo passa a atuar recebe o nome de constelação. Este construto denota o estado de 

prontidão reativa em que conteúdos psíquicos assumem certa conformação: “a 

expressão ‘está constelado’ indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de 

expectativa, com base na qual reagirá de forma inteiramente definida” (p. 41, aspas do 

autor). Mas, se da mesma forma que os instintos, os arquétipos como dados 

determinantes do comportamento foram psiquificados perdendo seu caráter compulsivo, 

como o fenômeno da constelação formata reações, definindo-as?  

Isso se explica pelo fato de que as reações não são definidas a priori de acordo com 

regras universais, mas que dada reação é condicionada de acordo com unidades 

funcionais denominadas complexos de tonalidade afetiva. Como já observamos certa 

equivalência entre as nuances do afeto como expressões da energia psíquica, podemos 

esclarecer que as estruturas formais do inconsciente coletivo agem sobre cada indivíduo 

                                                           
169 Jung utiliza a definição de numinoso do teólogo e filósofo Rudolf Otto. Essa expressão indica a 
percepção de um “efeito dinâmico não causado por um ato arbitrário” (Jung, 1939/2012, p. 19), ou seja, o 
reconhecimento da presença de um fator que se comporta como uma vontade externa e objetiva, que 
atravessa a nossa própria vontade. Esse conceito é facilmente visível no atributo religioso, campo original 
no qual esta experiência é primeiramente observada. A noção humana de uma divindade ou ideias 
inefáveis correlatas como destino, força cósmica e transcendência carregam este caráter numinoso. Para 
Jung, os arquétipos como organizadores da vida psíquica também são “sentidos” indiretamente por meio 
desse fator. Os arquétipos são atualizados na psique individual por meio de ideias carregadas de afeto, os 
complexos, que serão detalhados a seguir. 
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como uma fonte que fornece ao organismo psíquico sua energia170. Já os complexos são 

os agregados em que essa energia se organiza particularmente, conceituados como 

ideias com forte carga emocional (Jacobi, 1956/1990). 

Em Considerações gerais sobre a teoria dos complexos (Jung, 1934/2013), estes 

fatores são descritos como unidades vivas da psique, pois são seus núcleos dinâmicos. A 

atuação de um complexo, quando inconsciente, consiste na perturbação da consciência 

devido ao fato de que possui de um quantum de energia capaz de causar tal 

interferência. Nas experiências de associação conduzidas por Jung no hospital de 

Burghölzli, ele percebeu que a atividade consciente era prejudicada por certas palavras-

estímulo, tornando anormais o tempo de reação ou a qualidade da resposta do sujeito 

experimental, em relação à sua média (Jung, 1973/2012). Com isso, descobriu que 

certas ideias, consteladas pela palavra-estímulo correspondente, deflagravam um 

“determinado modo de reação” (Jung, 1934/2013, p. 41, itálico do autor). 

Os complexos são, portanto, elementos nucleares compostos por dois fatores: um 

componente determinado pela experiência, um fato vivido; e um componente 

disposicional, uma tendência ou estrutura imanente. Este elemento nuclear é marcado 

por sua tônica afetiva característica, expressada energeticamente como uma quantidade 

de valor (1928/2013). A “medição” de tal valor foi observada como possível por Jung 

através de seu teste de associação de palavras. Através deste, a força consteladora de um 

dado complexo é delineada, anotando-se perturbações na consciência, que, quanto mais 

acentuadas, indicam a presença de um complexo mais carregado. É através da 

observação desses efeitos na consciência que os complexos demonstram o dinamismo 

inconsciente, sendo, por isso, considerados por Jung como a via régia para o 

inconsciente. O ego como centro da consciência também é um complexo, um núcleo 

idioafetivo da identidade consciente, que possui uma quantidade de energia específica.  

                                                           
170 O fato de que os arquétipos, como ordenadores funcionais do psiquismo, são a fonte de onde promana 
a energia psíquica foi estudada por Jung em Aion – Estudo sobre o simbolismo do si-mesmo (1951/2013). 
O si-mesmo é considerado um arquétipo central, o centro do psiquismo e formador de sua estrutura. 
Descrever seu sentido de forma breve é quase impossível sem recorrermos um auxílio, neste caso a uma 
analogia de um campo vizinho: a biologia. A atuação do si-mesmo é similar ao que Jacques Monod 
(1970/1971) descreveu como uma das propriedades da vida: a morfogênese autônoma. Evitando cair em 
um vitalismo metafísico, Monod reconhece que mecanismos vitais apresentam a interação de forças de 
coesão, internas ao próprio objeto, garantindo a ele autonomia morfogenética parcial em relação às 
condições externas. Um dos traços do processo vital é, portanto, o aspecto autodirigido, podendo ser 
estiolado pelas condições, mas não direcionado. O si-mesmo seria este fator análogo, psicologicamente, 
por conter forças de coesão interna que culminam em uma personalidade, ou em linguagem objetiva, um 
aparelho psíquico particular.  
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Um complexo se torna autônomo quando adquire um quantum energético similar ao do 

complexo do ego, ou seja, passa a se comportar como uma personalidade parcial, 

manifestando efeitos visíveis no campo consciente (Jacobi, 1956/1990; Jung, 1934). 

Mas, longe de nos determos em uma descrição etiológica da clínica dos transtornos 

mentais, devemos acentuar que a presença de complexos é um evento natural da psique. 

A própria constituição do ego é o mecanismo em que um complexo se forma, por 

associação de ideias carregadas de afeto, e que se aglutina em torno de uma imagem 

identitária própria (Jacobi, 1956/1990). Ressaltaremos ainda que este mecanismo, no 

qual um núcleo idioafetivo recebe um acréscimo energético até irromper na consciência, 

é virtualmente equivalente ao modelo de invenção científica descrito por Jacques 

Hadamard (1945/1954). No livro A energia psíquica (1928/2013a), Jung descreve dois 

tipos de complexos: aqueles que foram reprimidos, ou oriundos de conteúdos que já 

foram conscientes; e aqueles que se constituem de elementos que nunca compuseram o 

campo da consciência, ou seja, os portadores de novos conteúdos. Este último tipo 

denominam-se “complexos criativos”, que se tornarão um elemento chave para 

compreendermos a criação científica à luz da Psicologia Analítica. 

A fenomenologia de atuação do complexo criativo demonstra a equivalência do 

processo de criação nas artes com a invenção e descoberta científicas. Isso nos leva a 

um mecanismo geral da criatividade, elucidando que as fronteiras entre os distintos 

campos do saber humano são secundárias em relação ao funcionamento global do 

psiquismo. Neste sentido, talvez possamos retomar o conceito de “instinto criativo” que 

Jung postula como uma força mais abrangente (1937/2013). Na realidade, quando Jung 

diz que “cada instinto possui, mais ou menos, as características de um complexo 

autônomo” (1922/2013, p. 80), abre margem para que os complexos criativos não 

estejam restritos ao conteúdo de que são constituídos, mas que sejam a expressão de 

uma estrutura “meta-criativa”, por assim dizer. A seguir, algumas considerações serão 

tecidas a respeito do complexo criativo, mostrando como a Incubação e a Iluminação 

podem ser lidas, psicologicamente, pela dinâmica energética postulada por Jung. Por 

fim, a noção de energia psíquica, ou libido, será comparada à noção de senso estético, 

para efetivamente observarmos se o impacto de natureza estética reflete uma noção 

energética subjacente. 



119 

 

De acordo com Michel Polanyi (1958/1974), o objetivo da investigação científica é 

o esforço em cruzar uma lacuna lógica, através do esforço de faculdades inarticuladas 

que ele denomina ato heurístico. Na linguagem de Hadamard (1945/1954), trata-se da 

atividade de um pensamento “tenso”, dirigido a algo que ainda é desconhecido, na 

tentativa de abarcar com a consciência uma nova concepção. Já indicamos nas seções 

anteriores que ambos os pontos de vista nos remetem à noção de fantasia criadora na 

Psicologia Analítica, que também está ligada à função transcendente. Agora que 

começamos a observar o aspecto energético envolvido na emersão de conteúdos na 

consciência, constatamos que a atividade dos complexos está intimamente ligada a essa 

transposição. As formas que Hadamard e Polanyi usam para compreender os fenômenos 

de surgimento consciente, relatadas acima, se coadunam, por exemplo, à seguinte 

afirmação de Jung: 

Há pouco comparávamos a obra de arte a uma árvore que surge do solo do 
qual extrai seu alimento, também poderíamos ter usado a comparação, mais 
corrente, da criança no ventre materno. Como, porém, todas as comparações 
claudicam, usaremos de preferência, em vez das metáforas, a terminologia 
mais exata da ciência. Quero lembrar que denominei a obra in statu nascendi 
como um complexo autônomo. Este conceito abrange quase todas as 
formações psíquicas que se desenvolvem em primeiro lugar bem 
inconscientemente e só a partir do momento em que atingem o valor limiar 
da consciência, também irrompem na consciência. A associação que então se 
dá com a consciência não significa uma assimilação, mas uma percepção [...]. 
O complexo criativo compartilha esta peculiaridade com todos os outros 
complexos autônomos (1922/2013, p. 79, itálico do autor). 

O caráter autônomo dos complexos e, principalmente, o fato de serem sentidos 

como um “corpo estranho” é o que faz com que sejam reconhecidos com aquele aspecto 

do numinoso, característico das formações arquetípicas. Hadamard enumera em sua 

obra relatos históricos nos quais a citação acima poderia ser aplicada: 

Gauss, referindo-se a um teorema aritmético o qual ele tentou provar por 
anos sem sucesso, escreveu: ‘Finalmente, dois dias atrás, obtive sucesso, não 
por conta dos meus esforços dolorosos, mas pela graça de Deus. Como um 
súbito lampejo, o enigma se resolveu. Eu mesmo não posso dizer qual era o 
fio condutor que ligava o que eu conhecia previamente com o que tornou 
meu sucesso possível’ [...]. O mesmo caráter repentino e espontâneo foi 
pontuado alguns anos antes por outro grande estudioso da ciência 
conmporânea. Helmholtz a reportou em um importante discurso proferido em 
1896 [...]. Outros físicos como Langevin, químicos como Otswald, nos 
contaram tê-lo experimentado (1945/1954, p. 15-16, aspas do autor)171. 

                                                           
171 Gauss, referring to an arithmetical theorem which he had unsuccessfully tried to prove for years, 
writes: “Finally, two days ago, I succeded, noto n account of my painfull efforts, but by tha grace of God. 
Like a sudden flash of lightning, the riddle happened to be solved. I myself cannot say what was the 
conducting thread which connected what I previously knew with what made my success possible” [...]. 
The same character of suddenness and spontaneousness had been pointed out, some years earlier, by 
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Os casos relacionados por Jung com os complexos criativos tem uma diferença em 

relação ao demais fenômenos rotulados como complexo autônomo. Normalmente, 

quando um complexo adquire a quantidade de energia que supera o limiar da 

consciência passa a ser percebido por meio de interferências na atividade do ego. Sua 

intensidade energética tenderia a acionar os processos de apercepção dirigida, ou seja, o 

mecanismo da atenção consciente no qual as funções da consciência são aplicados a um 

conteúdo psíquico. Jung define que a teoria da repressão de Freud explica os casos em 

que tais conteúdos seriam prejudiciais à estrutura do ego, mas não é consistente nos 

casos em que conteúdos criativos são salutares, ou até mesmo desejados pela 

conformação consciente (Jung, 1928/2013a, 1928/2013b). São justamente estas as 

situações dos complexos criativos e, consequentemente, da criação científica. O 

pensamento tenso de Hadamard ou a lacuna lógica de Polanyi não lidam com conteúdos 

que já foram conscientes e posteriormente reprimidos (mediante a instância psíquica 

que Freud chama de censura), mas com informação nova, inexistente até então e que foi 

engendrada no próprio campo inconsciente172. A forma como estes novos materiais 

acessam a consciência não é, portanto, a mesma como se dá na assimilação de um 

complexo autônomo. Jung (1928/2013a) delineia a idiossincrasia dos complexos e 

produtos criativos que “vão formar um conteúdo de elevada intensidade energética, mas 

que num primeiro momento não podem se tornar conscientes ou só podem sê-lo 

mediante enormes dificuldades” (p. 21): 

Num tal caso, a atitude consciente não só não é hostil ao conteúdo 
inconsciente, mas denotaria solicitude em relação a ele: trata-se de novas 
formações criativas, que na grande maioria dos casos tem sua origem 
primeira no inconsciente. Tal como a mãe que espera seu bebê ansiosamente 
e só consegue trazê-lo à luz com esforço e muitas dores, assim também um 
conteúdo criativo novo, apesar da prontidão do consciente, pode permanecer 
por longo tempo no inconsciente sem que esteja “reprimido”. Apesar de seu 
alto valor energético ele não se torna consciente. Não é muito difícil explicar 
esse caso: como o conteúdo é novo, e justamente por isso, estranho à 
consciência, inexistem quaisquer associações e pontes de ligação com a 
consciência. Essas últimas ainda tem que ser todas, laboriosamente 
construídas. Sem essas ligações o emergir da consciência é impossível (p. 21-
22). 

O modelo sobre criação científica relatado por Poincaré (1908/2014) e organizado 

por Hadamard (1945/1954) parece compatível com a descrição acima. O estágio inicial 

                                                                                                                                                                          

another great scholar of contemporary science. Helmholtz reported it in an important speech delivered in 
1896 [...]. Other physicists like Langevin, chemists like Otswald, tell uso f having experienced it.  
172 Ver metáfora dos átomos de Epicuro, página 30, nota 28. Metáfora feita por Poincaré e citada por 
Hadamard, como um símbolo que tenta elucidar o que se passa no inconsciente durante a etapa da 
Incubação. Este assunto será retomado logo a seguir, para outros objetivos. 
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de Preparação consiste na mobilização de elementos inconscientes, criando 

combinações de novas ideias. Quando Poincaré utiliza uma metáfora, recorrendo à 

figura dos átomos de Epicuro, podemos compreendê-la de uma forma essencialmente 

simbólica, ou na proposta de Wolfgang Pauli, através de sua linguagem neutra. A 

atividade consciente que aplica um impulso cinético a átomos em forma de gancho, 

inicialmente em repouso, e os agita em movimentos que formam novas combinações 

enganchadas, é uma explicação fantástica, mas um exemplo da mesma “física de fundo” 

observada no material onírico apresentado no artigo Modern Examples of “Background 

Physics” (Pauli, 1948/2014). De acordo com a linguagem neutra, o impulso provocado 

nos átomos e seu movimento podem ser interpretados como o fornecimento de um 

acréscimo energético a conteúdos discretos no campo inconsciente. Simbolicamente e 

fisicamente, um estado de maior movimento implica maior presença de energia. 

As etapas seguintes, Incubação e Iluminação, já foram comparadas com o 

engendramento de complexos criativos. O tempo é um fator sempre citado por Jacques 

Hadamard (1945/1954) e Henri Poincaré (1908/2014), compondo um período de 

latência, existe entre as primeiras tentativas de resolução de um problema e sua 

posterior Iluminação. A dificuldade de expressão de conteúdos novos se dá pela 

ausência das “pontes de ligação com a consciência”, a despeito do acréscimo de energia 

de um dado complexo (Jung, 1928/2013a). Portanto, podemos concluir que a Incubação 

não é apenas uma espera passiva. Quando se iniciou um movimento nos “átomos” do 

inconsciente, igualmente o campo da consciência se coloca em estado de expectativa, a 

prontidão psicológica definida como constelação (Jung, 1934/2013). A circunstância de 

uma excitação afetiva decorrente deste estado pode ser definida nos termos em que a 

atenção e o interesse do pesquisador são constelados como mecanismos aperceptivos 

dirigidos (Jung, 1928/2013b). É neste sentido que provavelmente se dá a construção das 

referidas pontes de contato entre conteúdo inconsciente com o campo da consciência: a 

preparação, por acentuação dos mecanismos aperceptivos conscientes, que se tornam 

adequados para “receber” uma nova concepção. 

Neste sentido observamos como para a Psicologia Analítica o aspecto energético 

está necessariamente imbricado à noção de afeto ou tonalidade emocional. No caso dos 

complexos atuantes na criação científica, o incremento de energia em conteúdos 

inconscientes é engendrado por um estado inicialmente consciente, o de Preparação. A 

segunda etapa, Incubação, consistindo no efetivo acréscimo energético de conteúdos 
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“incubados”, implica também os processos aperceptivos da consciência, 

especificamente a atenção e o interesse. Estes são fatores de natureza afetiva, devido ao 

fato de que na apercepção um dado externo é tornado um objeto psicológico, aplicando-

se nele as quatro funções da consciência, sendo uma delas o sentimento, responsável 

pela avaliação da tonalidade afetiva que tal dado causa (Jung, 1928/2013b). Colocadas 

as condições de uma leitura das ideias de Hadamard pela teoria junguiana, podemos 

retomar a ideia de observar a noção de senso estético à luz dos mecanismos 

psicodinâmicos que apresentamos. 

Não seria demais frisar novamente que a força criativa, para Jung (1937/2013), é um 

dos aspectos determinantes do comportamento humano, sendo comparada com um 

atributo instintivo. Tal como os outros instintos, se organiza como impulso em direção à 

própria satisfação, colocando a seu serviço o homem como um todo. Observamos que o 

no fundamento de instintos se encontra a base arquetípica, e que os complexos criativos 

são os núcleos de novas concepções e conteúdos que tem potencial de irromper no 

campo consciente. Tanto os arquétipos quanto os complexos173 foram mencionados 

como possuindo um caráter numinoso e que, justamente por isso, testemunham a favor 

do fato de que, onde quer que atuem esses elementos, haverá um alto grau de 

excitabilidade psicológica. O aspecto numinoso, portanto, indica eventos nos quais 

grandes intensidades de energia psíquica são mobilizadas. O numinoso e a energia 

psíquica são basicamente equivalentes, pois, sendo o numinoso a experiência irracional 

de um impacto divino, coloca-se como percepção do inefável que amplia os estreitos 

limites da personalidade individual. Já a definição basal que se encontra no conceito de 

energia psíquica é a de “extrema impressividade”, que baseou inclusive as definições 

ancestrais de energia, que originalmente indicavam mais a intensidade psicológica até 

evoluírem a seu correlato físico-quantitativo (Franz, 1980; Kuhn, 2009). Neste ponto 

estamos em condição de fazer uma última proposição. Não seria o senso estético de 

Poincaré e Hadamard uma expressão, em seus próprios termos, do aspecto numinoso e 

                                                           
173 Podemos compreender a relação entre arquétipos e complexos como um campo energético em que 
alguns pontos estão excitados, sendo o campo o arquétipo, e os complexos pontos em que se concentram 
a energia psíquica (Franz, 1980). Os arquétipos são as estruturas do inconsciente coletivo, 
irrepresentáveis em si, mas os complexos são as manifestações visíveis de como a organização psíquica 
se exprime em torno de certos elementos típicos. Geralmente, toda vivência ou situação com base em 
algum arquétipo tem o potêncial de afetar a consciência, pela via da formação de um complexo. A relação 
intrínseca entre complexo e arquétipo foi trabalhada por Jolande Jacobi em Complexo, arquétipo, símbolo 
na psicologia de C. G. Jung (1956/1990). 
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extremamente impressivo atrelado a uma ideia que irrompe na consciência e surge como 

criação científica? 

Para justificar esse questionamento, precisamos compreender aquilo que Poincaré e 

Hadamard descreveram como senso estético em uma abordagem psicológica. Para tecer 

uma linha argumentativa que permita tal abordagem, tentaremos proceder com este 

conceito da mesma forma como Pauli preconiza que, no ponto de vista da Psicologia 

Analítica, o processo criativo das ciências deve ser interpretado através de elementos 

simbólicos por meio de uma linguagem neutra (1948/2014; Meier, 1992/2014). Na 

medida em que o senso estético adquire um valor tão acentuado na fala dos 

matemáticos, e mesmo autores de outros campos (Hardy, 1940/1992; Heisenberg, 

1971/1975; Kuhn, 1962/2013; Polanyi, 1958/1974; Scheffler, 1982; Singh, 2014), 

podemos constatar que este termo não se constitui como um vocábulo operativo e 

definido, significando sempre algo para além das possibilidades de compreensão dos 

próprios interlocutores. 

Sempre que matemáticos mencionam o senso estético é no sentido de um critério ou 

forma de julgar o valor de uma ideia ou construto. A própria qualidade do pesquisador 

ou cientista passa a ser medida com base no refinamento de sua sensibilidade. Ele 

fornece discernimento para caminhos frutíferos de pesquisa, inspiração, tenacidade e 

fidelidade às ideias (Hadamard, 1945/1954; Poincaré, 1908/2014; Polanyi, 1958/1974). 

O crivo estético pressupõe uma escala de beleza, mas, mesmo que alguns autores 

tentassem definir padrões de avaliação (Hardy, 1940/1992), a apreciação estética se 

encerra na satisfação dos sentidos perceptuais individuais, com nenhuma garantia de 

que haja uma forma de estabelecer objetivamente estes padrões. Portanto, a avaliação do 

belo como atributo estético é no mínimo oculta e na pior das hipóteses ilusória, 

obrigando-nos a buscar o fundo simbólico do que está sendo referido como a própria 

beleza ou até mesmo essa sensibilidade específica capaz de captá-la. 

Já que a beleza hipostasiada se torna um elemento nebuloso, a qualidade estética 

pode ser descrita como o grau de impressividade que um estímulo exerce sobre alguém. 

Assim, o que é útil para nós é que a qualificação feita pelo indivíduo a um dado 

estímulo não nos indica a qualidade da impressão em seus sentidos, mas pode nos 

informar a intensidade de comoção impressiva: “quando qualifico qualquer coisa como 

‘peculiar’, eu me refiro a uma tonalidade afetiva especial que a coisa tem. A tonalidade 
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afetiva implica uma avaliação”  (Jung, 1928/2013b, p. 85, aspas e itálico do autor). A 

avaliação se relaciona, portanto, à tonalidade afetiva que, como já pudemos observar 

nesta seção, liga-se à quantidade ou valores relativos à energia psíquica. 

O senso estético, portanto, tem como pano de fundo a questão do impacto 

emocional. Em A energia psíquica (1928/2013a), Jung descreve como estes fatores 

estão relacionados:  

Nossa psique possui um refinado sistema de avaliação de extraordinária 
sutileza, ou seja, o sistema dos valores psicológicos. Valores são avaliações 
quantitativas de energia. Observe-se a esse respeito que nós dispomos não só 
de um sistema objetivo de valores, mas também de um sistema objetivo de 
medidas, isto é, de valores morais e estéticos coletivos (p. 19, itálico do 
autor). 

A objetividade nos valores psicológicos refere-se ao fato de que uma avaliação 

quantitativa da energia psíquica é possível, mesmo que indiretamente. Jung (1973) 

assevera tal possibilidade através de seu teste de associação de palavras, com o qual 

discerniu a atividade dos complexos na psique inconsciente. Uma avaliação subjetiva 

também existe, mas Jung a relaciona à consciência, mencionando que as ferramentas 

utilizadas por esta para uma gradação de valores são principalmente o sentimento e a 

intuição. Embora o fator estético usufrua relativamente de uma qualificação pelo 

sentimento, como será visto a seguir, para compreendermos o sistema de valores 

psicológicos em relação à tonalidade afetiva precisamos utilizar inicialmente a avaliação 

energética, ou seja, objetiva (1928/2013a). 

Uma avaliação objetiva que visa encontrar quantidades associadas a conteúdos 

psicológicos nos leva à concepção dos complexos. É através deste conceito que Jung 

conseguiu operacionalizar uma medição da energia psíquica. Em seus estudos 

experimentais, chegou a conclusão que um complexo possui uma magnitude de energia 

igual a sua força consteladora, ou seja, sua potência em excitar conteúdos psicológicos, 

associando-os aos complexos. A maneira como isso é visível empiricamente surge pelos 

sinais de perturbação do complexo174 nos testes de associação, ou clinicamente, através 

de lapsos da linguagem, esquecimentos, erros na escrita etc. (Jung, 1928/2013a, 1973). 

A presença de núcleos discretos de energia psíquica se organizando em complexos 

demonstra a dinâmica pela qual estes conteúdos podem emergir na consciência. Já 
                                                           
174 Captados pelo tempo de resposta prolongado em relação a média, ou respostas com predicado de valor, 
ou ainda verbalizações alteradas em audibilidade ou mesmo através de uma sondagem psicogalvânica 
(Jung, 1973/2012). 
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descrevemos que, quando um núcleo específico atinge o nível energético limiar, 

normalmente ele passa a se apresentar ao nível consciente. Entretanto, há casos em que 

pela impossibilidade de reconhecimento, um conteúdo excitado encontre dificuldades de 

fazer esta transposição, o que reconhecemos ser o caso dos complexos criativos. Temos, 

portanto, a situação em que um conteúdo suficientemente carregado pode ter acesso à 

consciência, gerando o aparecimento de conteúdos simbólicos, que são a atuação da 

função que promove comunicação entre instâncias conscientes e inconscientes: a função 

transcendente (Jung, 1922/2013, 1928/2013a, 1934/2013, 1937/2013, 1958/2013).  

Dentro deste modelo delineado acima, a emersão do conteúdo criativo é um evento 

com o qual está associada alta magnitude de energia psíquica, ou seja, um valor 

acentuado de impressividade (Franz, 1980; Jung, 1922/2013, 1928/2013a). Nestes 

termos, tanto a atuação de um complexo quanto a percepção de autonomia do conteúdo 

emergente se encaixam em uma definição do que apresentamos como o numinoso. Ou 

seja, fazendo a correlação entre o caráter numinoso e a energia psíquica implicada nos 

complexos o numinoso é o que atinge certo patamar limiar, dentro do nosso sistema 

objetivo de valor psicológico. Algo só é sentido como importante ou impactante quando 

nos afeta, mesmo que não compreendido imediatamente (Jacobi, 1956/1990; Jung, 

1939/2012). 

Poderia, portanto, o caráter numinoso do conteúdo emergente ser interpretado como 

equivalente em linguagem neutra ao impacto emocional sentido no senso estético? Em 

ambas as visões, temos a presença da impressividade psíquica, indicando intensidade de 

energia implicada; além de uma descrição dinâmica congruente, na qual um processo 

mobiliza materiais inconscientes, culminando no surgimento criativo de novos 

conteúdos assimilados pela consciência. Jung denominou a nossa capacidade de 

avaliação com base na percepção intuitiva da energia psíquica como um sistema de 

valores psicológicos. E, como um fator associado a este, menciona ainda que os valores 

estéticos são um sistema objetivo de medidas de que dispomos psicologicamente. Como 

todo sistema de medidas, os valores são organizados com base em algum critério, 

gerando assim o traçado de uma escala de valores. Com base nisso podemos afirmar, 

portanto, que o senso estético é “acionado” quando um conteúdo atinge certo grau, 

como valor psicológico. Desta forma, podemos inclusive observar a equivalência dessa 

descrição com a dos eventos considerados numinosos. O senso estético é, portanto, uma 

das expressões do impacto emocional e talvez a mais valorizada pelos cientistas que 
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estudamos. Isto pode ser verificado tanto no resultado de uma descoberta ou invenção 

científica, quanto nos processos que movimentam a criação científica.  

Como última constatação, traremos o senso estético de sua expressão como um 

sistema de medidas objetivo, ou seja, que diz respeito a intensidade de comoção 

psíquica, para como ele é experimentado em um sistema de avaliação subjetivo. 

Individualmente, o caráter estético e sua intensidade são sentidos através das funções 

conscientes: “na avaliação subjetiva o sentimento e a intuição nos ajudam naturalmente, 

uma vez que se trata de uma função que vem se desenvolvendo desde tempos 

imemoriais, diferenciando-se com muita sutileza” (Jung, 1928/2013a, p. 20). Através da 

apercepção, em que um dado da percepção se torna um objeto psicológico, a instância 

consciente, literalmente, toma consciência dos fenômenos que travam contato com ela, 

através da aplicação de suas quatro funções, a saber, pensamento e sentimento, sensação 

e intuição (Jung, 1928/2013b). Mas, com relação ao senso estético, Jung ressalta a ação 

do sentimento e intuição como as ferramentas que captam as nuances de intensidade 

psíquica traduzindo-as em percepções sutis, na avaliação do valor daquilo que é 

apercebido pelo sentimento e das potencialidades pela intuição (Jung, 1921/2013). Essa 

visão pode ser corroborada pelo fato de que Jacques Hadamard atribui um papel distinto 

ao senso estético quando diz respeito ao inconsciente e quando se refere ao campo 

consciente. Enquanto no domínio inconsciente fornece inspiração (durante a etapa da 

Incubação), na atividade da consciência, sua prerrogativa é de perceber o valor e a 

fecundidade de um caminho de pesquisa: 

No que diz respeito à fecundidade do resultado futuro, sobre o qual 
estritamente falando, a maioria das vezes não sabemos nada de antemão, esse 
senso de beleza pode nos informar e eu não posso ver mais nada que nos 
permita prever [...]. Sem saber mais nada, sentimos que uma tal direção vale a 
pena seguir; nós sentimos que a questão em si merece interesse (Hadamard, 
1945/1954, p. 127, itálico do autor)175. 

O sentimento e a intuição são as duas funções da consciência que mais se afastam 

dos elementos valorizados pela lógica, na proposta de um racionalismo científico. No 

estudo do senso estético como traço de valor na ciência, chegamos por fim à percepção 

de que ambas as funções não são apenas participantes como fatores espúrios, mas que 

tem papel heurístico para o próprio sucesso da atividade científica. Reconhecer o valor 

                                                           
175 Concerning the fruitfulness of the future result, about which strictly speaking, we most often do not 
know anything in advance, that sense of beauty can inform us and I cannot see anything else allowing us 
to foresee [...]. Without knowing anything further, we feel that a such direction is worth following; we 
feel that the question in itself deserves interest. 
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dos elementos afetivos é, portanto, promover a prática da ciência por homens totais, não 

apenas cérebros pensantes e nervos aferentes da sensação. “Ars totum requirit 

hominem!” (Jung, 1944/2012, p. 18, itálico do autor)176. 

 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É sempre um risco fazer uma análise conceitual de um elemento que diz respeito a 

domínios que vão além do intelecto. Arriscamos reduzir a dimensão de sua importância 

ou ainda tentar dissecar seus constituintes, matando o caráter orgânico e vital no próprio 

processo de dissecação. Ao buscarmos compreender o senso estético sob o viés da 

Psicologia Analítica, tentamos evitar esses riscos sem perder o rigor teórico e a 

fidelidade ao objeto estudado. Chegamos por fim à concepção em que pudemos 

relacionar a dinâmica energética do funcionamento psíquico às gradações de valor que 

nos revelam o conteúdo psíquico numinoso (Jung, 1928/2013a, 1946/2013). E 

justamente por este contar com tal característica, seria potencialmente o tipo de 

conteúdo classificado como de grande impacto estético. Ninguém dissuadirá o inventor 

que se deslumbra diante de uma descoberta que sua sensação ou alegria se trata 

meramente de reações psicoenergéticas. Nem mesmo sendo o cientista aquele que mais 

estaria inclinado a uma leitura meramente quantitativa de sua experiência. A maior 

utilidade de nosso trabalho é a de uma descrição acurada sobre o senso estético em uma 

linguagem neutra, e, em segundo lugar, o reconhecimento de que a importância desse 

evento emocional faz com que devamos pensar nele como um elemento chave da 

própria educação, pois é um fator de desenvolvimento do pensamento mais eficaz. 

Se o aspecto estético se liga ao tema geral da criatividade, este assunto se torna 

inevitavelmente importante para a grande questão dos processos educativos. Será que 

atualmente as instituições de ensino levam em conta que o aprendizado inclui todos os 

fatores que vimos no decorrer deste trabalho? O fracasso escolar poderia estar 

relacionado ao fato de que fatores afetivos, como a atenção, o interesse e motivação 

ficam ausentes em um modelo educativo que visa apenas o adestramento do intelecto? 

Essas questões são apenas algumas das que ficam em aberto após termos nos atentado 

ao valor dos aspectos psicológicos para a criação científica. Basicamente todos os 

cientistas ou epistemólogos que estudamos indicaram a importância da vinculação 
                                                           
176 A Arte requer o homem inteiro. 
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afetiva em seu trabalho (Cazenave, 1982; Einstein, 1949/1970; Hadamard, 1945/1954; 

Hardy, 1940/1992; Heisenberg, 1971/1975; Kuhn, 1962/2013; Monod, 1970/1971; 

Pauli, 1952/1996; Poincaré, 1908/2014; Polanyi, 1958/1974; Schrödinger, 1944/1997). 

É possível constatar que o prazer estético, unânime nesses profissionais tão engajados, 

provém de uma fascinação e identificação pessoal que não pode ser fomentada apenas 

pelo desenvolvimento das capacidades cognitivas. A ameaça da unilateralidade é a de 

nos transformarmos em meras ferramentas, fornecendo ao mundo simplesmente aquilo 

que há de operativo em nós. De acordo com Schiller, a unilateralidade é a nova ameaça 

do barbarismo. Neste sentido, uma educação que leve em conta o aspecto lúdico ou 

exercite funções para além do pensamento, a da sensação seria talvez mais apropriada 

para não formar bárbaros intelectuais (Jung, 1921/2013). Mas, ainda assim, as 

implicações dos mecanismos vistos nesta dissertação para um processo educativo são 

meras conjecturas. Seriam necessárias pesquisas especificas sobre essa temática, 

constituindo-se como um dos pontos a serem considerados ao final de nosso trabalho. 

Um desdobramento possível sobre o tema de nosso trabalho seria o estudo da 

relação de uma das funções da consciência, o sentimento, com o que Jung denominou 

“escala objetiva de medidas” (1928/2013a, p.19) ao referir-se aos valores estéticos. Na 

obra do psiquiatra suíço o sentimento aparece como uma refinada sensibilidade que 

discrimina tonalidades afetivas em objetos apercebidos, dando-nos uma resposta, ou 

produto, em termos de sentimentos e valorações. Em outras palavras, é o sentimento o 

responsável pela nossa percepção das quantidades de energia psíquica mobilizadas em 

quaisquer situações vitais. Atrelada a esta questão, portanto, está a própria consideração 

do sentimento como uma ferramenta do aprendizado. Sendo esta função o motor de uma 

vinculação afetiva, através dos elementos já citados como atenção, interesse e 

curiosidade, temos o senso estético como uma potencial expressão de seu 

funcionamento. Para os cientistas estudados, a percepção de importância é inerente aos 

temas reconhecidos como portadores de qualidades estéticas, e o esquadro capaz de 

mensurar em perspectiva tais valores seria a discriminação valorativa do sentimento. As 

Paixões intelectuais e as emoções cognitivas de Polanyi (1958/1974) e Scheffler (1982), 

respectivamente, já nos indicam a ênfase da resposta emocional não apenas como 

epifenômeno, mas também como incentivador e engrenagem na atividade científica. Em 

relação a essas prerrogativas atribuídas a ela, um estudo aprofundado sobre a função 
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consciente que efetua a valoração de impactos emocionais poderia enriquecer este 

campo de temas analisados que apresentamos no decorrer de nossa pesquisa. 

Outras considerações dizem respeito ao próprio conteúdo que exploramos. 

Especificamente sobre a contribuição teórica de Wolfgang Pauli para a Psicologia 

Analítica, muitas de suas ideias parecem não ter sido desenvolvidas em nenhuma obra 

em específico. Apesar de termos apresentado aqui o núcleo de suas concepções, na 

monografia sobre os fundamentos arquetípicos da ciência (Pauli, 1952/1996), pudemos 

constatar que, espalhadas em diversos “espaços”, estão algumas ideias que poderiam 

complementar o seu modelo de criação científica. Temos, como exemplo, uma 

entrevista de Marie Louise von Franz (1971/2013), na qual ela apresenta um diálogo 

que teve com o físico: 

Certa vez o professor Pauli, o físico, disse algo que me pareceu muito 
convincente. Para ele, no campo da ciência, nenhuma teoria nova ou 
nenhuma invenção produtiva jamais foi apresentada sem a ação de uma ideia 
arquetípica. Assim, por exemplo, as ideias do espaço tridimensional e 
tetradimensional são baseadas numa representação arquetípica, que sempre 
funcionou, até certo ponto, de maneira muito produtiva, ajudando a explicar 
muitos fenômenos. Mas então vem o que Pauli chama de autolimitação de 
uma teoria, isto é, se se estende exageradamente a ideia a fenômenos a que 
ela não se aplica, a mesma ideia frutífera torna-se uma inibição para o 
progresso científico ulterior. Assim a ideia do espaço tridimensional é ainda 
completamente válida para a mecânica comum e todo carpinteiro e todo 
pedreiro a usam para fazer um desenho ou uma planta; porém, se se tentar 
estendê-la ao campo da microfísica, perde-se o rumo. [...] Todas as ideias 
básicas, mesmo as das ciências naturais, são modelos arquetípicos, mas 
funcionam se não as estendermos demais. Agem de maneira proveitosa se 
não forçarmos fatos que não se enquadram nelas (p. 79, itálico nosso). 

A mencionada autolimitação de uma teoria não aparece nos escritos formais de 

Pauli. Restando duas opções. Ou essa constatação é fruto de uma comunicação ainda a 

ser estudada entre Pauli e von Franz (talvez por meio de cartas), ou trata-se de uma 

formulação da própria filóloga. Também em Adivinhação e sincronicidade (1980) e no 

capítulo que escreveu para O homem e seus símbolos (Jung, 1964/2008) encontram-se 

situações similares. Em Adivinhação, descreve como descobertas científicas simultâneas 

podem ser derivadas de ocorrências arquetípicas, enquanto em A ciência e o 

inconsciente (1964/2008), a autora versa a respeito de ideias sobre a evolução que são o 

desdobramento de um artigo do físico vienense (Pauli, 1946/2013). É possível que no 

futuro novas fontes a respeito das ideias de Pauli venham a conhecimento público, ou se 

tornem acessíveis, de tal forma a completar as lacunas do modelo que Pauli preconiza. 
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Lacunas estas que se tornam visíveis devido à leitura atenta de obras que comunicam 

ideias colaterais de Wolfgang Pauli, por meio de outros autores. 

 A última consideração a ser feita diz respeito à questão de como as 

transformações psicológicas individuais são reflexo ou podem se refletir em uma escala 

coletiva. Embora os eventos psicodinâmicos que culminam no senso estético ou 

emersão na consciência de complexos criativos sejam individuais, os movimentos 

coletivos são um fator nesta questão. Quando Pauli analisa o contexto social de Kepler e 

Fludd para reconhecer uma possibilidade de florescimento do novo pensamento 

científico, ele ilustra esta nossa indagação. Ou ainda quando Jung (1932/2013, 

1939/2013) menciona o campo que recebeu as ideias de Freud, como concepções 

condicionadas nas necessidades de um dado tempo e lugar. Estudos posteriores 

poderiam enriquecer a Psicologia Analítica, ao correlacionar as mudanças individuais 

com as transformações do coletivo, ou seja, um aprofundamento entre as noções de 

individuação e a construção de uma particular visão de mundo como questões 

intercambiantes e recíprocas. 
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6 – APÊNDICES 

APÊNDICE A - Léxico elaborado por Wolgang Pauli no ano de 1935. 
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APÊNDICE B – Descrição feita por Jacques Hadamard de imagens mentais próprias. 

 


