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“A ampliação do horizonte traz em si como que uma revelação.” 

Carl Gustav Jung  



 
 

RESUMO 

 

FERREIRA, H. C. (2018). O método comparativo na Psicologia Analítica: uma análise 

sobre a gênese do conceito de amplificação na obra de Carl Gustav Jung. Dissertação de 

Mestrado, Departamento de Psicologia, Universidade Federal de São João del-Rei – 

MG. 

 

Esta dissertação é o resultado de uma pesquisa investigativa sobre a gênese do conceito 

de amplificação na obra de Carl Gustav Jung. Apresenta um percurso geral do teórico, 

desde o seu afastamento da teoria psicanalítica, até seu encontro com a Alquimia, 

oferecendo um panorama da importância desta filosofia da Idade Média na elaboração 

de um método próprio de investigação da psique inconsciente. Nesse ínterim, tem-se 

uma discussão sobre a produção do Livro Vermelho, uma obra singular dentre os 

escritos de Jung – por ser considerado a fonte geradora de toda sua obra futura –, 

destacando-se o conceito de amplificação como algo inerente, tanto para o processo de 

escrita do livro quanto em sua importância para a realização da autoexperimentação que 

este último representa. Doravante, trabalhando a definição conceitual de amplificação, a 

dissertação conta com um capítulo em que esta última é apresentada em seus aspectos 

de mitologia comparada, de proximidade com as chamadas imagens arquetípicas e de 

similaridade com a práxis alquímica. A respeito desta última, destaca-se o conceito de 

amplificação e sua equivalência ao método da circumambulação na Alquimia, 

estabelecendo um paralelo de como Jung compreende esse método alquímico dentro da 

sua proposta de psicologia. Por fim, a pesquisa encerra diferenciando o método 

sintético-construtivo de interpretação de conteúdos da psique inconsciente, do método 

causal-redutivo, utilizando de exemplos descritivos e ilustrativos, situando o conceito de 

amplificação como parte essencial do processo sintético de análise. 

 

Palavras-chave: Amplificação, Psicologia Analítica, Alquimia, Circumambulação, Carl 

Gustav Jung. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, H. C. (2018) The comparative method in Analytical Psychology: an 

analysis on the genesis of the concept of amplification in the work of Carl Gustav Jung. 

Masters Dissertation, Departament of Psicology, Universidade Federal de São João del-

Rei – MG. 

 

This dissertation is the result of an investigative research on the genesis of the concept 

of amplification in the work of Carl Gustav Jung. It presents a general course of the 

theorist, from his departure from psychoanalytic theory, until his encounter with 

Alchemy, offering an overview of the importance of this philosophy of the Middle Ages 

in the elaboration of a proper method of investigation of the unconscious psyche. In the 

meantime, there is a discussion about the production of the Red Book, a singular work 

among Jung's writings - for being considered the source of all his future work -, 

emphasizing the concept of amplification as something inherent, for the process of 

writing the book, and for its importance for the realization of the self-experimentation 

that the latter represents. Hereafter, working on the conceptual definition of 

amplification, the dissertation has a chapter in which the latter is presented in its aspects 

of comparative mythology, proximity to the so-called archetypal images and similarity 

with alchemical praxis. Regarding the latter, the concept of amplification stands out and 

its equivalence to the method of circumambulation in Alchemy, establishing a parallel 

of how Jung understands this alchemical method within his proposal of psychology. 

Finally, the research ends by differentiating the synthetic-constructive method of 

interpretation of contents of the unconscious psyche, of the causal-reductive method, 

using descriptive and illustrative examples, placing the concept of amplification as an 

essential part of the synthetic process of analysis. 

Key words: Alchemy, Amplification, Carl Gustav Jung, Circumambulation, Analytical 

Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung foi elaborada e estruturada em um 

vasto diálogo com outras filosofias e culturas da humanidade. Segundo o historiador da 

Psicologia Analítica, Sonu Shamdasani1, vários conceitos criados por Jung foram 

compostos de ideias diferentes, buscando resolver, justamente, alguns debates 

relevantes em diversos campos do saber – dentre eles na psicologia, filosofia, 

sociologia, antropologia, biologia e religião comparada –, contribuindo para a formação 

de uma disciplina distinta dentro da própria psicologia. Desse modo, o estudo da 

construção da Psicologia Analítica pode mesmo “ser entendido como um histórico de 

caso dentro da história mais ampla da formação da psicologia e da psicoterapia 

modernas” (SHAMDASANI, 2005, p. 32), sem que, com isso, entenda-se que esta 

teoria seja considerada paradigmática (BARRETO, 2008; DORST, 2015; DOUGLAS, 

2011; HOPCKE, 2012; KUGLER, 2011; MELO, 2015; NAGY, 2003; SALMAN, 2011; 

SHAMDASANI, 2005; 2015). 

 

Cabe lembrar que Jung está na origem da fundação do círculo de estudos 

Eranos, que se reunia anualmente em Ascona, Suíça, congregando 

especialistas dos mais diversos campos do saber e produzindo um 

pensamento valioso, à margem das modas intelectuais de proveniência 

francesa, pensamento genuinamente interdisciplinar que tem como pano de 

fundo a retomada do simbolismo (BARRETO, 2008, p. 39). 

 

De modo semelhante, a analista junguiana Brigitte Dorst (2015) compartilha da 

ideia de que o conjunto da obra junguiana permite ilustrar o modo como ele se ocupou, 

durante toda a sua vida, com questões transculturais, transpessoais e, não obstante, 

espirituais, em suas produções. Esse fato aponta, sobretudo, para uma peculiar forma do 

teórico pesquisar, transitando por noções e conhecimentos num vasto campo de 

questões, abarcando temas religiosos, obscuros e inusitados, pautados por um prisma 

                                                           
1 Sonu Shamdasani é um historiador da psicologia e psiquiatria, sendo um dos principais pesquisadores da 

história da Psicologia Analítica na contemporaneidade. Autor de diversos livros, como Jung e a 

construção da psicologia moderna: o sonho de uma ciência – utilizado como uma das referências na 

presente tese de mestrado – é professor de História de Jung no Wellcome Trust Centre for the History of 

Medicine no University College London, bem como editor-geral da Fundação Filêmon. Vive em Londres 

e foi convidado pelos herdeiros de C. G. Jung, em maio de 2000, a trabalhar na publicação de uma edição 

definitiva de O Livro Vermelho, o qual Shamdasani já vinha estudando desde de 1996, no intuito de torná-

lo acessível ao público. Seu mais recente livro Cult Fictions: C. G. Jung and the Founding of Analytical 

Psychology, recebeu o Prêmio Gradiva de melhor trabalho histórico e biográfico, concedido pela 

Associação para o Progresso da Psicanálise (SHAMDASANI, 2005; 2015). 
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psicológico dos fenômenos da humanidade. Segundo a analista, esta característica 

peculiar era o que proporcionava a Jung entender a si mesmo como “alguém empenhado 

num processo de busca aberto e inconcluso” (p. 19). 

Claire Douglas (2011) também complementa essa perspectiva ao destacar o 

quanto se torna “difícil identificar cada uma das principais fontes da psicologia analítica 

a partir da vasta erudição de Jung” (p. 73), sendo esta uma “tarefa que requer 

conhecimentos de filosofia, psicologia, história, arte e religião” (p. 73). Nesse sentido, 

segundo Walter Melo (2015), a Psicologia Analítica, dada a extensão e complexidade da 

obra junguiana, pode mesmo ser caracterizada como um campo multifacetado de 

pesquisas, devido, inclusive, as diferentes maneiras de abordá-la. Melo, inclusive, 

acentua que a proposta de Jung “não era de romper com a ciência e criar uma metafisica 

(como muitos supõem), mas alargar o escopo científico num pensamento de ruptura” (p. 

91). Como é possível, pois, perceber dos estudos de Jung, muito daquilo que era uma 

novidade empolgante da época, tornou-se um componente de sua teoria, isso devido aos 

tesouros psicológicos que ele se propôs a descobrir, principalmente no que tange à 

abundância de paralelos interculturais que suas concepções atingiam (DORST, 2015; 

SALMAN, 2011; SHAMDASANI, 2005; 2015). 

 

Em muitas coisas, Jung estava à frente do seu tempo, intuindo e pesquisando. 

Algumas coisas talvez só possam mesmo ser entendidas, reconhecidas e 

aceitas agora, com o atual estado de consciência. Sua obra é um gigantesco 

filão de conhecimentos psicológicos, pensamentos filosóficos, saber 

antropológico e sabedoria de vida. Nela, abrangentes estudos empíricos, 

psicológicos, antropológicos, etnológicos e de ciência das religiões estão 

associados com o material tratando de casos clínicos. Desse modo, ele reuniu 

as bases da Psicologia Analítica e sua terapia (DORST, 2015, p. 20). 

 

Diferente de como geralmente é postulado na história da psicologia, portanto, o 

teórico suíço não pode ser encarado como um descendente direto das ideias freudianas, 

pois, antes mesmo de seu contato com a teoria psicanalítica, em 1906, ele já se 

interessava por temáticas que viriam a ocupar uma centralidade em suas futuras 

concepções teóricas, além de desenvolver estudos distintos daqueles que Freud vinha 

publicando (DORST, 2015; DOUGLAS, 2011; SALMAN, 2011). Shamdasani (2005; 

2015) chega mesmo a apontar a clara diferença das tradições intelectuais, das quais 

vieram Freud e Jung, tendo acontecido a aproximação de ambos devido o interesse em 

comum pela psicogênese das desordens mentais e pela psicoterapia. 
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Não obstante, no início de sua carreira como pesquisador, Carl Jung partiu do 

interesse nos processos psíquicos da então chamada dementia praecox, sendo que a 

progressão destes estudos o levaram ao encontro da teoria freudiana e, posteriormente, 

ao famoso rompimento da colaboração com o austríaco, para seguir seu próprio 

caminho. Quando de seu rompimento com a psicanálise e a construção de sua própria 

teoria, o suíço buscou incessantemente por uma prova que prefigurasse suas concepções 

acerca da psicologia do inconsciente, sendo que muitos frutos de diálogos com outras 

áreas do conhecimento se transformaram em importantes e centrais obras de sua 

produção teórica. Nesse sentido, a base na qual viria surgir a Psicologia Analítica, pode 

ser entendida como sendo composta por uma área específica entre o pensamento 

científico e as culturas populares da época, levando Jung a ser considerado, por muitos, 

um original, erudito e filosófico teórico da psicologia profunda. (JUNG, 2006; BAIR, 

2006a; 2006b; DOUGLAS, 2011; HANNAH, 2003; SALMAN, 2011; SHAMDASANI, 

2005; 2015). 

Em Jung e a construção da psicologia moderna: o sonho de uma ciência, 

Shamdasani (2005) destaca o importante papel que Jung ocupou para a formação do 

conceito moderno de esquizofrenia, bem como na concepção de uma origem psicológica 

para as psicoses. Também, em sua associação com Freud, foi o responsável por 

inaugurar o rito de análise didática aos próprios analistas, o que veio a se tornar a forma 

predominante de treinamento da psicoterapia moderna, acentuando-o ainda mais como 

um dos principais articuladores do movimento psicanalítico. Com a concepção dos tipos 

psicológicos – introvertidos e extrovertidos – e suas subdivisões, contribuiu para a 

geração de incontáveis questionários, assim como sua constante atenção à relevância 

dos mitos alimentou o incentivo ao renascimento dos temas mitológicos na 

modernidade (JUNG, 2006; DOUGLAS, 2011; SALMAN, 2011; SHAMDASANI, 

2015). 

Além do mais, em suas obras literárias, é comum encontrarmos referenciais 

teóricos de outros campos do saber que, de alguma forma, contribuíram para as 

descobertas e estruturação das ideias do autor. Dentre estes, a filosofia oriental lhe 

proporcionou uma reflexão aprofundada a respeito do inconsciente – corroborando com 

a ideia de existência do mesmo – tornando-se para ele a precursora da orientação 

filosófica do Ocidente pós-colonial. Servindo como base à dedicação de reconciliar 

religião e ciência por meio da psicologia, a filosofia do Oriente, com a conceituação de 

integração psíquica, apresentava uma semelhança significativa à ideia de individuação 
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junguiana (JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 2006b; DOUGLAS, 2011; HANNAH, 2003; 

KUGLER, 2011; NAGY, 2003; SALMAN, 2011; SHAMDASANI, 2005; 2015). 

Ademais, o pensamento alquímico da Idade Média veio representar os 

pressupostos metodológicos na qual se assentaria a psicologia junguiana como um todo, 

tendo o teórico encontrado, na Alquimia, o mesmo ramo de estudos acerca dos 

processos inconscientes. Em última instância, portanto, esta última se tornaria um marco 

filosófico para Jung, possibilitando ao teórico encontrar a base histórica na qual a 

Psicologia Analítica repousa. (JUNG, 2006; DOUGLAS, 2011; SALMAN, 2011; 

SOUZA, 2014; SHAMDASANI, 2005; 2015; VON FRANZ, 1993). 

Tendo recebido diferentes interpretações no decorrer de sua existência, desde 

charlatanismo, passando por uma prática meramente espiritual, por um estágio 

embrionário da química, até ser encarada, atualmente, como um sistema filosófico 

abrangendo tanto aspectos operatórios como espirituais, como parte deste último é 

defendida uma ideia de que, assim como a matéria impura poderia alcançar a perfeição, 

o ser humano também poderia, por fazer parte da natureza (CALAZANS, 2012). Esta 

última concepção, por sua vez, representou justamente a contribuição psicológica desta 

filosofia para a Psicologia Analítica: partindo da interpretação dos tratados alquímicos 

como uma representação histórica, religiosa e psicológica da individuação, segundo a 

concepção junguiana de desenvolvimento da personalidade, o teórico suíço apontou 

para o caráter autorregulador desse processo, acentuando a similaridade existente entre 

as metas de ambos procedimentos. Ressaltou, pois, que o caminho para a meta de uma 

totalidade psíquica também parte do caos inconsciente e vai, aos poucos, se 

transformando – pela união e integração de conteúdos psíquicos – através dos sinais que 

vão emergindo de uma unidade que contém o caos, enquanto uma totalidade em 

potencial de vir-a-ser (JUNG, 2012b; JUNG e WILHELM, 2013; VON FRANZ, 1993). 

Fundamentando, pois, um método próprio para abordar e lidar com os conteúdos 

inconscientes da psique, assim como para a elaboração do conceito de amplificação – 

um conceito essencial para se compreender a práxis analítica – a Alquimia descreveria 

simbolicamente o processo da psicoterapia junguiana, isto é, métodos e processos de 

transformação que correspondem, psicologicamente, ao chamado processo de 

individuação que o teórico propunha. Considerada, pois, uma filosofia da natureza, 

tornou-se o elo entre o passado gnóstico e o futuro da moderna psicologia do 

inconsciente, configurando-se como a base histórica na qual se assenta toda a psicologia 
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do inconsciente proposta por Jung (JUNG, 2006; 2012b; EDINGER, 2006; VON 

FRANZ, 1993). 

A presente pesquisa, portanto, surgiu, primeiramente, de uma inquietação 

pessoal do pesquisador, referente a compreensão e apreensão dos conceitos teóricos 

propostos por Carl Gustav Jung, aliados à prática clínica da psicoterapia. Num segundo 

momento, diante do enorme escopo que se desenhou com tal pretensão, somado à 

necessidade de se realizar uma síntese que a própria teoria analítica consequentemente 

impõe, optou-se pela delimitação do objeto a uma análise da gênese de um conceito tido 

como central na práxis da Psicologia Analítica. 

Enquadrando-se na linha de pesquisa oferecida pelo Programa de Pós-graduação 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), intitulada “Fundamentos teóricos 

e filosóficos da Psicologia”, buscou-se uma compreensão teórica e filosófica a respeito 

do conceito de amplificação, em seu processo histórico de criação dentro da teoria 

junguiana, bem como as implicações deste conceito na articulação entre teoria e prática 

que regem esta abordagem da psicologia. Nesse sentido, a proposta da pesquisa se 

caracteriza como uma oportunidade de (re)leitura do pensamento de Carl Gustav Jung 

em sua vasta e complexa obra, com o intuito de retomar seus pressupostos, apoiando-se 

em um olhar hermenêutico sobre conceitos que a articulam e fundamentam. 

Tal objetivo segue a pretensão de estudiosos contemporâneos que se ocupam de 

uma retomada da leitura crítica dos textos junguianos, visando um auxílio no tocante a 

evitar possíveis equívocos na compreensão dos sentidos conceituais empregados pelo 

teórico em sua obra. Além do mais, a própria atitude aberta e inclusiva de Jung, em 

relação às ideias, sugere uma elaboração de conceitos que não segue um modo objetivo 

e sistematizado, mas circulatório e revisionista de significados. Este fato pode ser 

confirmado ao longo de suas produções, em que se observa várias definições distintas 

para um mesmo termo, justificando, desta forma, a relevância de se buscar a 

compreensão de um conceito em sua gênese – como o de amplificação – à guisa de uma 

possível organização lógica-acadêmica (BARRETO, 2012; DOUGLAS, 2011; 

HENRIQUES, 2015; KUGLER, 2011; MELO, 2015; SAMUELS, 2011; 

SHAMDASANI, 2005). 

Todavia, almejando uma visão geral da teoria, a presente pesquisa partiu de uma 

breve história do pensamento junguiano, de modo a situá-lo como uma escola distinta 

da psicologia profunda dentro da própria psicologia. Ilustrando alguns dos principais 

momentos que marcaram a construção da teoria analítica, procurou-se destacar como o 
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método sintético-construtivo foi sendo formulado a partir das próprias experiências do 

autor, tendo o conceito de amplificação uma função central na aplicação deste método. 

Dentro desta perspectiva, foi proposto a realização de uma leitura cuidadosa a 

respeito do tema nas produções de Carl Gustav Jung, tendo como fio condutor da 

pesquisa quatro principais obras em que a temática encontra-se implícita e 

explicitamente de forma incisiva, a saber: Símbolos da transformação (CW 5), O Livro 

Vermelho (Líber Novus), O Segredo da Flor de Ouro e Psicologia e Alquimia (CW 12). 

Nesse ínterim, a tarefa consistiu em compreender como se deu a gênese do conceito de 

amplificação, a partir dos trabalhos com Mitologia Comparada, sua aplicação como um 

método ainda em estado germinativo, isto é, antes de ser teoricamente conceituada, até 

sua elaboração e estruturação como um conceito essencial e constituinte do método 

sintético-construtivo de análise da Psicologia Analítica. 

Símbolos da transformação (CW 5) é o livro que representa um marco para a 

consolidação teórica de Carl Jung. Sendo uma obra em que o teórico expõe novas ideias 

acerca da estrutura psíquica, defendendo a hipótese da existência de uma camada mais 

profunda no inconsciente, referente à humanidade – o chamado inconsciente coletivo –, 

termina por se tornar a pesquisa responsável pela divergência teórica e a consequente 

ruptura das contribuições com a psicanálise. Nesta pesquisa, Jung apresenta duas formas 

de pensamento, ao passo que uma delas seria responsável pela criação dos mitos como 

estruturas alegóricas para se compreender determinados fenômenos. Desse modo, 

muitas produções mitológicas, quando comparadas umas às outras, assim como a 

determinadas situações de vida, revelariam um contexto comum, além de sentidos 

satisfatórios ao que antes parecia ilógico, tornando-se uma via aconselhável e uma 

ferramenta essencial na interpretação de sonhos, ou qualquer conteúdo da psique 

inconsciente (JUNG, 1995; MASSIÈRE, 2016; SHAMDASANI, 2015). 

O Livro Vermelho (Líber Novus) é o produto do confronto com o inconsciente 

realizado pelo próprio Jung, iniciado em meados de 1912 e intensificado após seu 

rompimento com a teoria psicanalítica. Trata-se de um trabalho de psicologia 

considerado lírico, caracterizado por um processo de autoexperimentação que consistiu 

em provocar em si mesmo, enquanto estivesse acordado, uma série extensa de fantasias. 

Contém o núcleo dos trabalhos futuros do teórico, composto de uma compilação de 

ilustrações, seguidas de sistematizados manuscritos referentes às mesmas que, 

conjuntamente, encerram um diálogo com as imagens interiores. Reconhecido como a 

chave para se compreender a gênese da obra de Jung como um todo, posteriormente, 
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fundamentou a técnica junguiana de confrontar criativamente as imagens do 

inconsciente, chamada imaginação ativa. Tal técnica baseia-se num “diálogo criativo 

com as imagens internas autônomas e uma integração gradual à consciência das 

potencialidades do inconsciente criativo” (BOECHAT, 2014, p. 26), cujo produto 

auxilia o processo de individuação em seu desenvolvimento (JUNG, 2006; 2015; 

BOECHAT, 2014; HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; SHAMDASANI, 2005; 

2015;). 

Já no comentário psicológico do texto chinês O Segredo da Flor de Ouro, o qual 

compõe o livro que leva o mesmo nome – publicado em parceria com o sinólogo 

Richard Wilhelm –, Jung vai expor sua ideia de um inconsciente comum à humanidade 

e as similaridades de sua teoria com uma filosofia de vida milenar do Oriente. Segundo 

Jung, foi especialmente o texto da flor de ouro, enviado pelo sinólogo em 1928, que lhe 

proporcionou, mesmo que provisoriamente, publicar alguns resultados de suas pesquisas 

que ele julgou essenciais para a fundamentação e consolidação da teoria analítica, já que 

representava um paralelo vivo com tudo aquilo que ocorria em seus trabalhos com 

pacientes não chineses e consigo mesmo em seu confronto com inconsciente no Líber 

Novus. Ele mesmo relata o ter recebido num momento problemático de seu trabalho, no 

qual sentia-se inseguro quanto aos resultados que vinha obtendo, afirmando que o texto 

chinês continha justamente os aspectos que buscara em vão nos gnósticos, ajudando-o a 

encontrar a via correta da Alquimia (JUNG, 2006; 2013; JUNG e WILHELM, 2013). 

Em Psicologia e Alquimia, por conseguinte, Jung busca demonstrar como os 

sonhos e os fenômenos observáveis do inconsciente, encontram conexões figurativas 

com a simbólica dos tratados sobre a transformação da matéria na Alquimia da Idade 

Média, estabelecendo um possível paralelo histórico entre as experiências da psicologia 

profunda e as experiências dos alquimistas. Este fato, como aponta Jung, trouxe 

substância e consistência histórica à sua teoria, proporcionando ao teórico encontrar, 

nos tratados alquímicos, a representação daquilo que ele aplicava em análise aos seus 

pacientes. Também permitiu publicar os resultados de suas autoexperimentações, 

ancorado em uma base histórica capaz de confirmar os dados de suas pesquisas. Pode 

ser considerado um dos principais volumes das obras coligidas2, tendo em sua 

                                                           
2 Walter Boechat (2014), em sua obra O Livro Vermelho de C. G. Jung: jornada para profundezas 

desconhecidas, em comum acordo com Shamdasani (2005; 2015), alegam que a tradução exata do título 

em inglês Collected Works, traduzido para o conhecido Obras Completas, seria na verdade Obras 

Coligidas, denotando uma significação de “escolhidas”, ou “selecionadas”, e não “completas”. Ressaltam, 

ainda, que o termo “completas” não condiz com a realidade dos materiais publicados de Jung. “Pesquisas 
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elaboração a representação conceitual do método junguiano referente à amplificação 

(JUNG, 2006; 2012b). 

Sendo assim, a presente dissertação, dividida em três capítulos, configurou-se 

como uma pesquisa bibliográfica e investigativa, procurando acentuar fatos 

determinantes que influenciaram, diretamente, tanto a concepção junguiana da 

psicologia profunda, quanto a progressiva estruturação de suas ideias. Mantendo o 

enfoque sobre o conceito de amplificação, bem como a centralidade que este ocupa na 

práxis analítica, o objetivo geral proposto foi analisar o conceito supracitado, 

ressaltando de que forma este foi sendo elaborado no decorrer das produções teóricas de 

Jung e qual a sua importância fundamental para consolidação do método interpretativo 

da Psicologia Analítica. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo, subdividido em três tópicos, inicia 

discorrendo sobre o percurso geral de Jung até o encontro com a Alquimia – 

pensamento filosófico da Idade Média intimamente ligado à conceituação de 

amplificação –, conferindo um contexto histórico para a compreensão de como o teórico 

pensou o conceito. Nesse ínterim, é ilustrada a sua concepção de inconsciente, por meio 

de uma breve exposição do afastamento de Jung da psicanálise, para criar um método 

próprio de investigação e interpretação dos conteúdos inconscientes da psique. 

Ademais, no segundo tópico é apresentada uma discussão sobre a produção de 

Líber Novus, ou O Livro Vermelho, fruto de uma autoexperimentação que vem sendo 

considerada uma das principais obras produzidas por Jung, contendo as sementes de sua 

posterior teoria publicada como suas obras coligidas. Estabelecendo uma ligação com o 

contexto histórico, na discussão é incluída a amplificação como um conceito inerente no 

processo de produção do Livro Vermelho, destacando sua importância para a realização 

da autoanálise. Encerrando o tópico, uma breve exposição do encontro de Jung com um 

texto chinês, intitulado O Segredo da Flor de Ouro, esboça a constatação de que tal 

texto se tornou uma confirmação de hipóteses teóricas que ele vinha desenvolvendo 

através de sua vivência com o Líber Novus. 

Finalizando o primeiro capítulo, o terceiro tópico traz uma discussão sobre O 

Segredo da Flor de Ouro como um material mediador no processo de construção da 

                                                                                                                                                                                     
das obras não publicadas de Jung demonstraram que os dezenove volumes publicados nas chamadas 

obras completas não abrangem a totalidade de seu material escrito. Na verdade, as obras não publicadas 

abrangeriam praticamente o dobro das obras até aqui publicadas como completas!” (p. 23). Na presente 

pesquisa, portanto, será utilizada a designação obras coligidas, em lugar de obras completas, devido a 

coerência apresentada pelo título em relação ao histórico das publicações. 
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Psicologia Analítica. Destaca-se, portanto, o paralelo que o texto estabelece com O 

Livro Vermelho e a importância que exerceu na aproximação de Jung da filosofia 

alquímica, garantindo uma prefiguração histórica de suas vivências com o inconsciente. 

Desse modo, procurou-se demonstrar como o texto da flor de ouro se caracteriza como 

uma amplificação do Livro Vermelho – e vice-versa –, auxiliando o teórico a 

compreender toda aquela autoexperimentação como algo da esfera coletiva da psique, 

transformando sua obra num paralelo vivo – nos moldes de uma cultura Ocidental – de 

um tratado de vida Oriental milenar. 

O segundo capítulo, subdividido também em três tópicos, concentra-se na 

definição propriamente dita do conceito de amplificação. Baseando em três principais 

aspectos deste conceito na obra junguiana, a saber, a Mitologia Comparada, as imagens 

arquetípicas e a Alquimia, o primeiro tópico busca demonstrar como a amplificação, 

desde o início dos estudos de Carl Jung, esteve presente em meio às suas concepções, 

antes mesmo de ter sido conceituada. Desse modo é possível traçar uma trajetória de sua 

conceituação, associando-a à utilização dos mitos como materiais associativos 

analógicos na interpretação de conteúdos inconscientes; discutir a proximidade que a 

amplificação estabelece com as chamadas imagens arquetípicas, na medida em que 

estas últimas se caracterizam como conteúdos típicos representando simbolicamente 

determinados fenômenos; e, por fim, a semelhança que o conceito assume com a noção 

prática simbolizada pelos tratados alquímicos. 

Como segundo tópico, tem-se o conceito de amplificação como o método 

propriamente dito da Alquimia, mediante a ideia de circumambulação, ou circulatio. 

Nesse sentido, o objetivo foi tentar demonstrar como Jung compreende esse método 

alquímico dentro da psicologia, descrevendo comparações que o teórico estabelece entre 

conceitos do processo de transformação da matéria na Alquimia, com conceitos do 

processo psicoterapêutico de desenvolvimento da personalidade, de acordo com a 

Psicologia Analítica. Uma discussão sobre a concepção de meta para os tratados 

alquímicos e para a psicoterapia junguiana encerra o tópico. 

O terceiro tópico finaliza o segundo capítulo trazendo a noção de compromisso 

estético-ético com as imagens inconscientes e sua relação com a amplificação. Nesse 

ínterim, é apontado o paralelo existente entre a noção de compromisso estético-ético, 

com a conceituação de atitude espiritual, meditação e imaginação, na obra (opus) 

alquímica. Como exemplo ilustrativo, é discutido um relato do próprio Jung, buscando 

explicitar a dinâmica e a função do compromisso estético-ético com suas imagens 
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inconscientes, destacando a importância dessa atitude para a realização do trabalho 

interpretativo da psique objetiva na Psicologia Analítica. 

Por fim, no terceiro capítulo, subdividido em dois tópicos, é dado um enfoque ao 

conceito de amplificação e a interpretação na Psicologia Analítica. Nesse sentido, 

baseando-se na ideia de conceito prático, buscou-se descrever o método interpretativo 

de Jung, isto é, o método sintético-construtivo de análise – diferenciando-o do método 

causal-redutivo –, bem como sua relação com a práxis da psicologia junguiana. Dois 

casos clínicos, apresentados pelo teórico, em diferentes volumes de suas obras coligidas, 

encerram o capítulo, cada qual situando o papel exercido pela amplificação no decorrer 

da análise, bem como a função do conceito como parte essencial do método sintético-

construtivo. 

Para tanto, o trabalho seguiu o intuito de estabelecer um diálogo com a obra 

junguiana, de modo que fosse possível não só captar e compreender as ideias que o 

teórico vinha elaborando em seu tempo, como também o desdobrar e a consolidação do 

conceito de amplificação como parte essencial da práxis analítica. Segundo Minayo 

(2010), este tipo de pesquisa pode ser caracterizado como uma pesquisa qualitativa 

teórica documental, definida por uma análise hermenêutica-dialética, em que o objetivo 

é de uma busca essencial à compreensão, estabelecendo-se uma atitude crítica ao 

documento pesquisado. Nesse sentido, com a análise dos documentos, busca-se atingir 

uma compreensão de caráter investigativa, histórica e significativa, sem, no entanto, 

deixar de articular ideias críticas, que apontem contradições, distorções e consequentes 

transformações da natureza e da realidade do conteúdo. Este modelo, pois, entendido 

como uma hermenêutica do questionamento e da investigação, se apresenta como um 

caminho que pode garantir uma “verdade” por outros meios que não seja o método 

atualmente considerado científico (MINAYO, 2010; SCHIMDT, 2014). 

A hermenêutica é uma palavra derivada do verbo grego hermeneuein que, 

traduzida para o latino interpretatio, refere-se usualmente a interpretar, ou explicar, 

expressar em voz alta e traduzir. Por definição, “é o estudo da compreensão, é 

essencialmente a tarefa de compreender textos” (PALMER, 1969, p. 19), sejam eles 

biografias, narrativas, entrevistas, documentos, livros, artigos, dentre outros. Pode ser 

entendida como o processo de interpretação, capaz de tornar compreensível algo que é 

pouco familiar, distante ou obscuro, deixando-o mais claro ou inteligível (SCHMIDT, 

2014). 
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De forma geral, portanto, o termo hermenêutica se refere a “teorias para 

interpretar textos corretamente” (SCHMIDT, 2014, p. 11). Sendo como que um 

conjunto de regras interpretativas, usadas com a finalidade de se chegar a uma 

compreensão satisfatória de textos, requer do intérprete um entendimento prévio de 

linguagem e contexto presente nos documentos. Isso equivale a dizer que, antes de 

qualquer interpretação, o intérprete precisa compreender a linguagem do texto e como 

ela era usada na época em que este foi escrito, possibilitando, assim, captar o contexto 

em que o documento a ser interpretado está inserido. Referente ao contexto, este pode 

ser entendido como o enredo por detrás do conteúdo textual, podendo ser captado 

levando-se em conta tanto as diversas obras de um mesmo autor, ou outros textos de 

mesmo gênero e mesma época, assim como outros textos de mesmo assunto, em que a 

linguagem geral permite a compreensão de passagens obscuras e termos 

incompreensíveis, tidos como um problema. 

Segundo Schmidt (2014), para teóricos da hermenêutica, como Friedrich 

Schleiermacher3 e Hans-Georg Gadamer4, esta teoria filosófica do conhecimento seria a 

responsável por qualquer intepretação em casos de compreensão a algo vago, seja em 

linguagem falada ou escrita. Paul Ricoeur, por conseguinte e de maneira geral, traz uma 

noção de que para haver uma compreensão mais profunda, ou madura, de uma obra5 

                                                           
3 Friedrich Schleiermacher (1769-1834) é tido como um pioneiro da hermenêutica por ter sido 

considerado o primeiro a unificar várias disciplinas específicas de teorias hermenêuticas em uma 

hermenêutica universal. Para ele, a hermenêutica era considerada a arte de compreensão da linguagem 

falada e escrita. Segundo sua concepção, divide a hermenêutica em duas práticas, sendo a interpretação 

gramatical responsável pela compreensão da linguagem usada pelo autor, incluindo o uso de regras 

gramaticais e semânticas desta linguagem; e a interpretação técnica ou psicológica, responsável pelo 

pensar do autor, no sentido de como é desenvolvido seus pensamentos, bem como a forma pela qual os 

pensamentos são expressos. O objetivo das duas práticas seria o de reconstruir o processo criativo do 

autor, descobrindo o significado intencionado e, talvez, compreender o autor melhor do que ele próprio se 

compreendia. Nesse sentido, portanto, para se concluir a tarefa de interpretar, as interpretações gramatical 

e psicológica dependem uma da outra (SCHMIDT, 2014). 
4 Hans-Georg Gadamer (1900-2002) é o principal expoente da hermenêutica na filosofia contemporânea. 

Aluno de Heidegger, acabou por desenvolver a análise da compreensão em sua obra Verdade e Método, 

cunhando sua teoria de hermenêutica filosófica. Trabalhando com um conceito positivo de preconceitos, 

como estruturas prévias da compreensão, define como tarefa epistemológica a descoberta desses 

preconceitos positivos para se obter uma compreensão correta. Nesse sentido, não sendo possível escapar 

ao círculo hermenêutico – expressão que significa compreensão das partes pelo todo e do todo pelas 

partes – a compreensão seria necessariamente hermenêutica, sendo que ocorre nesta uma fusão de 

horizontes daquele que compreende e daquele referente ao passado do texto. Assim, o texto passa a ser 

levado a falar no horizonte expandido do intérprete, como uma espécie de conversa em que o intérprete 

ouve e respeita as opiniões de outra pessoa que fala através do texto, sendo que, desta conversa, a 

compreensão correta é aquela que concorda com uma posição dentre várias examinadas. A compreensão 

hermenêutica, portanto, segundo Gadamer, pode revelar e garantir verdades não possíveis pelo método 

científico (SCHMIDT, 2014). 
5 Segundo Ricoeur (1990), há três traços que distinguem a noção de obra: “Em primeiro lugar, uma obra é 

uma sequência mais longa que a frase, e que suscita um problema novo de compreensão, relativo à 

totalidade finita e fechada constituída pela obra enquanto tal. Em seguida, a obra é submetida a uma 
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escrita, entendida em última instância como “o resultado de um trabalho que organiza a 

linguagem” (RICOEUR, 1990, p. 50), é necessário que ocorra uma dialética da 

explicação e da compreensão. Esta dialética, por sua vez, compreende um movimento 

da explicação de um conteúdo, para a compreensão do mesmo, sendo a explicação 

como que responsável pelo desenrolar de um conjunto de proposições e seus 

significados, enquanto que a compreensão abarca o entendimento geral de uma cadeia 

de significados parciais, formando uma síntese do todo. 

 

Doravante, a explicação é o caminho obrigatório da compreensão. Isto não 

quer dizer – é preciso esclarecê-lo desde agora – que a explicação possa, em 

contrapartida, eliminar a compreensão. A objetivação do discurso, numa obra 

estruturada, não suprime o traço fundamental e primeiro do discurso, a saber, 

que o é constituído por um conjunto de frases onde alguém diz algo a alguém 

a propósito de alguma coisa. A hermenêutica, como vimos, permanece a arte 

de discernir o discurso na obra. Mas este discurso não se dá alhures: ele se 

verifica nas estruturas da obra e por elas. Consequentemente, a interpretação 

é a réplica desse distanciamento fundamental constituído pela objetivação do 

homem em suas obras de discurso, comparáveis à sua objetivação nos 

produtos de seu trabalho e de sua arte (RICOEUR, 1990, p. 52). 

 

Nesse sentido, Ricoeur (1990) defende a ideia de que, ao ser escrito, um texto se 

torna autônomo, na medida em que seu assunto não pertence mais ao seu autor e nem ao 

leitor, criando-se uma instância mediadora, baseada num significado pertencente à 

própria obra – revelando um mundo6 à frente do texto –, para que ocorra sua 

interpretação e apropriação pelo intérprete. A escrita, encerrando uma autonomia ao 

texto-discurso que, por sua vez, passa a ter uma significação relativa da intensão do 

                                                                                                                                                                                     
forma de codificação que se aplica à própria composição e faz com que o discurso seja um relato, um 

poema, um ensaio, etc. É essa codificação que é conhecida pelo nome de gênero literário. Em outros 

termos, compete a uma obra situar-se dentro de um gênero literário. Enfim, uma obra recebe uma 

configuração única, que a assimila a um indivíduo e que se chama estilo” (p. 49). 
6 Ricoeur (1990) chama a essa instância de mundo do texto, compreendendo uma alteração da referência 

no que tange a interlocução presente num diálogo. Como o discurso, no caso da passagem da fala à 

escrita, é afetado de forma especial em relação à referenciar sobre aquilo que se fala, o mundo do texto 

passa a representar, por assim dizer, um sentido pertencente ao próprio texto que está além do sentido 

empregado pelo seu autor: o mundo próprio de um determinado texto único, como que à mercê de ser 

interpretado por aquele que lê. Nesse sentido, o filósofo diz da interpretação como sendo uma forma de 

“explicitar o tipo de ser-no-mundo manifestado diante do texto” (p. 56), ressaltando o fato de que a 

compreensão se dá numa espécie de junção do mundo do leitor com o mundo do texto: “O mundo do 

texto de que falamos não é, pois, o da linguagem quotidiana. Neste sentido, ele constitui uma nova 

espécie de distanciamento que se poderia dizer entre o real e si mesmo. Trata-se do distanciamento que a 

ficção introduz em nossa apreensão do real. Como vimos, um relato, um conto ou um poema não existem 

sem referente. Mas esse referente estabelece uma ruptura com o da linguagem quotidiana. Pela ficção, 

pela poesia, abrem-se novas possibilidades de ser-no-mundo na realidade quotidiana. Ficção e poesia 

visam ao ser, mas não mais sob o modo do ser-dado, mas sob a maneira do poder-ser. Sendo assim, a 

realidade quotidiana se metamorfoseia em favor daquilo que poderíamos chamar de variações 

imaginativas que a literatura opera sobre o real” (p. 56-57). 
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autor, não mais coincide necessariamente com aquilo que este último pretende dizer. 

“Em outras palavras, graças à escrita, o ‘mundo’ do texto pode fazer explodir o mundo 

do autor” (p. 53). 

A apropriação de um sentido do texto, no entanto, acontece mediante um certo 

distanciamento, como uma condição que precisa existir, entre o conteúdo a ser 

interpretado e a intenção do autor, para que prevaleça a objetividade inerente na própria 

obra escrita.  Desse modo será possível ao leitor entrar neste mundo à frente da obra, 

participando dele através da imaginação, para assim poder interpretá-lo como um mundo 

que ele poderia habitar: “Ao interpretar o mundo à frente da obra, o intérprete o trata 

com referência a suas próprias possibilidades de ser” (SCHMIDT, 2014, p. 220). Nesse 

sentido, é preciso que o texto seja passível de ser descontextualizado para poder se 

recontextualizar, pelo ato de ler, em uma nova situação (RICOEUR, 1990). 

 

Essa libertação em relação ao autor possui seu equivalente por parte daquele 

que recebe o texto. Diferentemente da situação dialogal, onde o vis-à-vis é 

determinado pela situação mesma do discurso, o discurso escrito suscita para 

si um público que, virtualmente, se estende a todo aquele que sabe ler. A 

escrita encontra, aqui, seu mais notável efeito: a libertação da coisa escrita 

relativamente à condição dialogal do discurso. O resultado é que a relação 

entre escrever e ler não é mais um caso particular da relação entre falar e 

ouvir (RICOEUR, 1990, p. 53). 

 

Por fim, a noção de explicação proposta por Riceur (1990), vista como um 

auxílio ao presente trabalho de análise do conceito de amplificação, pode ser aplicada 

de modo que, ao incorporá-la na noção de compreensão, torna-se possível considerar, 

ou validar, a interpretação realizada na dissertação, se levada em conta uma posição 

crítica diante do mundo apresentado pelo texto, evitando possíveis subjetivismos. A 

esse respeito, complementa Schmidt (2014, p. 225):  

 

Ricoeur afirma que a análise estrutural, como uma forma de explicação, 

aprofunda a interpretação de um texto e adiciona controle metodológico à 

interpretação. Para ele, a compreensão sem explicação é cega, enquanto a 

explicação sem compreensão é vazia. 

 

Enquadrando-se, portanto, como uma pesquisa qualitativa de investigação, a 

perspectiva assumida no presente trabalho foi a de um método que também faz alusão à 

ideia de Marco Heleno Barreto (2008; 2012) sobre o pensar Jung, em que a tarefa 

consiste na criação de um prisma no qual seja possível a realização de uma interpretação 

dos textos do autor, por meio de suas próprias concepções, permitindo encontrar 
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subsídios que critiquem as posturas e as distorções interpretativas de suas produções 

teóricas. Nesse caso, seria de crucial importância uma (re)leitura interpretativa que vá 

além da simples definição conceitual, uma vez que o foco do problema de pesquisa se 

concentra em analisar o processo de construção de um conceito, contando, nesse 

ínterim, com questões que inicialmente não se encontram formuladas de modo evidente. 

Tendo em vista, sobretudo, de que nesse percurso é preciso se situar no mundo 

dos textos de Jung, com o objetivo de tentar se apropriar de suas ideias e, de certa 

forma, intuir sobre como possivelmente seu pensamento veio sendo construído no 

decorrer do tempo, optou-se, portanto, pelo método hermenêutico de interpretação como 

uma ferramenta norteadora do processo. Com esta abordagem fundamentada na 

compreensão, entende-se que “a unidade temporal é o presente onde se marca o 

encontro entre o passado e o futuro, ou entre o diferente e a diversidade dentro da vida 

atual mediada pela linguagem que pode ser transparente ou compreensível” (MINAYO, 

2010, p. 329), permitindo transpor possíveis impasses na comunicação. Como aponta 

Minayo, com a utilização da interpretação hermenêutica “o sentido de uma mensagem 

ou de uma realidade estará sempre aberto a várias direções, por causa dos novos 

achados do contexto ou das novas perguntas que são formuladas” (p. 329), quebrando, 

desse modo, com a pretensão de uma conclusão explicativa única, que limite os 

horizontes de possibilidades a novas questões e interpretações que esta dissertação 

encerra (RICOEUR, 1990). 

Segundo Shamdasani (2005), para se realizar pesquisas sobre a Psicologia 

Analítica – tendo em mente que ela se constituiu sob uma gama de coligações críticas e 

por um entrelaçamento com temas amplos – não é possível encará-la buscando uma 

compreensão isolada de seus fundamentos. Assim sendo, apoiado no pensamento 

circular de Jung – circumambulação – que constantemente promove uma retomada de 

suas próprias concepções e encarando-o como um expoente da hermenêutica7 dentro da 

psicologia, entrelaçado com pensamento hermenêutico de Paul Ricoeur – no que tange à 

noção da dialética da explicação e da compreensão – o método consistiu em realizar 

uma leitura interpretativa em que o pesquisador procedeu, de certo modo, como se 

estivesse dialogando com o corpo de pesquisa. 

                                                           
7 Sobre essa perspectiva, Barreto (2008) complementa: “É pela contribuição que dá ao campo dos estudos 

sobre o simbolismo que Jung se inscreve na corrente mais ampla do pensamento hermenêutico 

contemporâneo, e se alinha com os nomes de Henry Corbin, Mircea Eliade, Gaston Bachelard, Paul 

Ricoeur, Ernst Cassirer, para citar apenas alguns dos que compartilham a mesma atitude para com a 

relevância antropológica do símbolo” (p. 39). 
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Estando disposto a apreender algo novo e perceber o efeito da história em sua 

compreensão, aqui entendido como tudo aquilo que os textos dizem, foi levado em 

conta o contexto e a linguagem em que foram produzidos. Nesse sentido, encarou-se as 

obras junguianas como uma voz ativa em uma constante conversa, sendo preciso ouvir 

os textos e se subordinar a eles, além de estar aberto aos entrelaçamentos, articulações e 

trocas com outros campos do saber, para se atingir uma boa prática hermenêutica 

(MINAYO, 2010; SCHIMDT, 2014). 
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1. PSICOLOGIA ANALÍTICA, ALQUIMIA E O CONTEXTO HISTÓRICO 

PARA O CONCEITO DE AMPLIFICAÇÃO 

1.1. Breve descrição do encontro de Jung com a Alquimia: o surgimento de 

uma nova psicologia profunda 

 

“Foi necessário muito tempo até encontrar o fio no labirinto 

do pensamento alquimista, pois nenhuma Ariadne o pusera em minhas 

mãos”. 

(C. G. Jung – Memórias, Sonhos, Reflexões) 

 

A história do surgimento da Psicologia Analítica é composta por marcos que, de 

certa forma, exercem um impacto profundo na compreensão dos conceitos teóricos e 

metodológicos da obra junguiana. Os trabalhos de Carl Gustav Jung, apesar de 

amplamente reconhecidos na história do pensamento ocidental moderno, são alvo de 

inúmeras controvérsias e equívocos, referentes à apreensão conceitual e à práxis 

terapêutica. O interesse acadêmico-científico de Jung pelo ocultismo e parapsicologia, e 

posteriormente pela Alquimia, apesar de acrescentarem riquezas incontestáveis às suas 

produções, trouxeram grande suspeita em relação à validade científica das ideias que o 

teórico defendia (BAIR 2006a; 2006b; SHAMDASANI, 2005; 2014; 2015; 

DOUGLAS, 2011; NAGY, 2003; SALMAN, 2011). 

Muitos são os profissionais que trabalham sob sua perspectiva e, mesmo seu 

nome sendo uma referência importante para o campo da psicologia, psicoterapia e 

psiquiatria modernas, sua obra alcançou comunidades diversas fora dos círculos desses 

profissionais. O nome de Carl Jung ficou reconhecido internacionalmente e suas ideias, 

bem como as contribuições de seu pensamento, encontram-se disseminadas em meio a 

culturas populares, nas artes, no cinema e em toda uma gama de assuntos que envolvem 

as humanidades de forma geral (BAIR 2006a; 2006b; SHAMDASANI, 2005; 2014; 

2015; DOUGLAS, 2011; NAGY, 2003; SALMAN, 2011). 

Em concordância com a perspectiva de Sonu Shamdasani (2005; 2014; 2015), 

historiador da Psicologia Analítica, Jung pode ser considerado uma figura de interface 

na psicologia acadêmica com a psiquiatria, psicoterapia, psicologia popular e as 

chamadas psicologias da Nova Era. Segundo o historiador, a progressiva elaboração da 

teoria junguiana precisa ser encarada como parte de uma história mais ampla da 
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formação da psicologia e psicoterapia modernas, sem, no entanto, ser confundida com 

um marco paradigmático. Nesse sentido, ressalta que o surgimento da Psicologia 

Analítica se dá a partir de uma busca por solucionar debates relevantes em diversos 

campos do saber, o que permitiu a formação de uma disciplina dentro da própria 

psicologia. 

 

O final do século XIX assistiu a enormes desenvolvimentos na física, na 

biologia e na fisiologia. A filosofia da passagem do século era uma reação 

tanto à nova ciência quanto às filosofias naturais recentemente extintas. A 

Europa de língua alemã encontrava-se em pleno centro da fermentação 

intelectual da época, e a teoria de Jung pode ser percebida como uma espécie 

de tomada de posição quanto às questões do dia (NAGY, 2003, p. 17). 

 

Carl Gustav Jung iniciou sua carreira na psiquiatria em 1900. Até esta data, 

viveu uma série de indecisões e dúvidas acerca de seu futuro profissional, sendo que, 

desde a infância, experimentava eventos significativos que apontavam para uma 

vocação psicológica. Somado a uma atitude religiosa que não condizia com as 

experiências instituídas pela Igreja e pela Bíblia, desiludiu-se muito cedo com a fé 

pregada pelo cristianismo, que sempre lhe remetia a uma ausência da vivência de Deus 

e de religião. Suas capacidades crítica e empirista se tornariam uma característica 

marcante no decorrer de sua carreira científica, sendo tais atitudes componentes de um 

fator essencial presente em toda sua obra (JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 2006b; 

HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Ainda jovem fora acometido pela sensação de que vivia em dois séculos, 

existindo uma dualidade de personalidades em si, cunhadas de número 1 e número 2. 

Tais personalidades exerceram influências significativas em Jung durante toda sua vida, 

de modo que a número 1 correspondia mais ao seu modo usual e contemporâneo de ser, 

enquanto a número 2 encarnava uma espécie de espírito antepassado, de um caráter não 

definido, pertencente à história, em grande parte à Idade Média. Posteriormente veio a 

reconhecer que, de certo modo, esta dualidade se encontra em todo indivíduo, 

constituindo uma parte de nós que vive no presente e outra que está conectada com os 

séculos (JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 2006b; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2015). 

Já na universidade de medicina, seguiu um programa intensivo de leituras 

extracurriculares, em especial das obras de Nietzsche, Schopenhauer, Swedenborg e 

autores espiritualistas, além da particular impressão que guardava da leitura do Fausto, 

de Goethe. Chegou a participar, junto a colegas da universidade, de sessões 
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espiritualistas, que passaram a lhe interessar como temas de pesquisas, sendo que os 

resultados desses estudos compuseram sua dissertação de formação médica, na forma de 

uma análise das sessões mediúnicas que havia acompanhado (JUNG, 2006; BAIR, 

2006a; 2006b; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Sobre o interesse nos fenômenos espiritualistas, estudou principalmente os 

trabalhos de Frederic Myers, William James e Théodore Flournoy, renomados 

pesquisadores dentre os vários que foram atraídos pela temática na segunda metade do 

século XIX. Todos os três afirmavam que as supostas experiências espiritualistas 

proporcionavam insights profundos sobre a constituição subliminar, assim como da 

psicologia humana de forma geral, independentemente da validade de tais experiências 

(JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 2006b; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2005; 2014; 

2015). 

De modo especial, dentre os autores supracitados, Flournoy parece ter sido 

aquele que mais influenciou Jung em seu interesse pelos fenômenos espiritualistas. 

Segundo Shamdasani (2014), aquilo que “impressionou Jung na obra de Flournoy foi a 

maneira como ele fornecera uma abordagem psicológica à mediunidade, uma 

abordagem que acentuava a importância da imaginação criativa subconsciente” (p. 39), 

sendo que, mais tarde, o psiquiatra suíço reconhecidamente adotaria esta noção do 

psicólogo de Genebra (JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 2006b; HANNAH, 2003; 

SHAMDASANI, 2005; 2015). 

Terminando sua formação médica, Jung ingressou, em 1900, na clínica 

psiquiátrica Burghölzli da Universidade de Zurique, sob a direção de Eugen Bleuler. 

Nesse período, passou a residir no hospital, envolvendo-se intimamente com a vida 

diária de seus pacientes, iniciando pesquisas psicológicas e o contato com a técnica de 

hipnose. Nos cursos de hipnose, ocupava-se principalmente da história pessoal dos 

doentes. Porém, não se sentindo confortável com a obscuridade dos fatos e benefícios 

advindos de tal técnica, optou por abandoná-la (JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 2006b; 

HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2005; 2015). 

 

Quando comecei a trabalhar em minha clínica particular, utilizei a hipnose, 

mas logo a abandonei por sentir que com ela se tateia na obscuridade. É 

impossível saber quanto tempo dura um progresso ou uma cura, e eu sentia 

sempre resistência em agir sem certeza. Não me agradava também decidir 

acerca do que o doente deveria fazer. Era bem mais importante descobrir a 

partir dele em que direção se desenvolveria naturalmente (JUNG, 2006, p. 

154). 
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Como consta em seu livro autobiográfico Memória, Sonhos, Reflexões, aquilo 

que ocupava o centro de seu interesse e pesquisas, até então, era buscar saber o que se 

passava no espírito do doente mental, uma questão que não despertava muitas 

aspirações8, principalmente entre seus colegas. Segundo Jung (2006), o ensino 

psiquiátrico de seu tempo apresentava mais uma preocupação com os diagnósticos, 

descrição dos sintomas e dados estatísticos, do que com a personalidade do doente e sua 

condição humana enquanto individualidade. 

Vindo a deixar seu posto no hospital em 1902-1903, Jung vai à Paris estudar no 

Collège de France, com o eminente psicólogo francês Pierre Janet. Este propunha 

alguns estudos que exerceram grande influência nas ideias de Jung, como: classificação 

das formas básicas de doença mental; enfoque na personalidade dual, assim como nas 

ideias fixas e obsessões; e análise sobre a necessidade dos neuróticos se soltarem e 

mergulharem no subconsciente9 (JUNG, 2006; BAIR, 2006; HANNAH, 2003; 

SHAMDASANI, 2005; 2015).  

Além do mais, o forte sentido de dedicação e a fundamental importância que 

Jung apregoa à relação entre médico e paciente são tidos como exemplos significativos, 

de fatores herdados do francês, nos escritos junguianos sobre psicoterapia e análise. 

Nesse sentido, defende-se que Janet teria influenciado intensamente na prática clínica10 

de Jung, assim como em sua concepção de psicologia profunda (JUNG, 2006; BAIR, 

2006; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2005; 2015). 

Retornando ao Burghölzli, tornou-se professor de psiquiatria e, no mesmo ano, 

assumiu o cargo de médico-chefe que havia vagado, dedicando-se a uma pesquisa, em 

colaboração com Franz Riklin, sobre a análise das associações linguísticas. Como 

destaca Shamdasani (2014) em relação a esse período, a “base conceitual dos primeiros 

                                                           
8 Jung (2006) relata que se sentia pouco à vontade perto de seu chefe e colegas, pois pareciam caminhar 

com tanta segurança, enquanto ele, indeciso, tateava no escuro. Segundo destacava, a principal tarefa da 

psiquiatria consistia em compreender o que se passava no interior do espírito doente, fato este que ele 

percebia não ser compartilhado por seus companheiros, ficando, assim, preso a uma profissão sem 

nenhuma prática. 
9 É preciso destacar aqui que o termo subconsciente era utilizado por Janet, sendo que, posteriormente, 

Jung desenvolveria sua noção de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, cujos conceitos abarcariam 

o conceito cunhado pelo francês (JUNG, 2006; SHAMDASANI, 2005; 2015). 
10 Quando de seus estudos com Janet, também passou muito tempo visitando museus e prestando a 

atenção em produções artísticas, especialmente em arte antiga, antiguidades egípcias, obras da 

Renascença, além de manter uma prática de pintura. Posteriormente, esta aspiração artística constituiria 

um componente essencial ao seu modo de lidar com os conteúdos do inconsciente, seja por meio de 

expressões ou pelo simbolismo empregado em seu método interpretativo de materiais irracionais (JUNG, 

2006; SHAMDASANI, 2015). 
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trabalhos de Jung estava na obra de Flournoy e Janet, que ele tentou fundir com a 

metodologia de pesquisa de Wilhelm Wundt e do psiquiatra alemão Emil Kraepelin” (p. 

41) (JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 2006b; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2005; 

2015). 

Organizando, pois, um laboratório experimental na clínica psiquiátrica em 1904-

1905, aspirava buscar um modo rápido e confiável de diagnóstico diferencial, por meio 

de uma extensa série de experimentos com associações. Esse projeto, estimulado por 

Bleuler, acabou não atingindo sua meta, porém os significados dos distúrbios em 

respostas, assim como o tempo prolongado das reações, chamaram a atenção dos 

pesquisadores que argumentavam a presença de complexos emocionais de tonalidade 

afetiva como o principal fator responsável pelas perturbações. Os resultados desses 

experimentos, ademais, foram usados para o desenvolvimento de uma psicologia geral 

dos complexos, um trabalho que estabeleceu a reputação de estrela ascendente da 

psiquiatria11 a Jung (JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 2006b; HANNAH, 2003; 

SHAMDASANI, 2005; 2015). 

Em seguida, utilizando sua nova teoria dos complexos para estudar a 

psicogênese da dementia praecox, hoje chamada esquizofrenia pelo fato da mudança de 

concepção12 sobre o prognóstico da doença em seu aspecto intratável – ficando a antiga 

nomenclatura inadequada por remeter a uma falta de esperança terapêutica adequada – 

tinha o objetivo de demonstrar a inteligibilidade das formações delirantes, buscando 

comprovar que a insanidade não era algo completamente separado da sanidade. Após 

vários casos que passou a acompanhar no Burghölzli, pôde começar a traçar suas 

próprias ideias acerca desta patologia, mesmo que inicialmente se mantivesse 

resguardado13 consigo as conclusões a que chegava. Reconhecendo que a doença mental 

também revela um sistema, argumentava que a chamada loucura era apenas uma reação 

                                                           
11 Os frutos dos estudos sobre associações levou Jung a ser convidado para realizar conferências na Clark 

University, em 1909, ocasião em que Freud também estivera presente, recebendo, ambos, o título de 

doutor honoris causa (JUNG, 2006; SHAMDASANI, 2015). 
12 Sobre a concepção de esquizofrenia, segundo destaca Shamdasani (2014), Bleuler argumentava que o 

termo dementia praecox deveria ser mudado, pois a noção de degeneração inerente neste “nem sempre 

era prematura, e havia casos que não deterioravam completamente” (p. 44). Para Bleuler, “a esquizofrenia 

era um processo de degeneração física de natureza desconhecida” (p. 44), acompanhada de sintomas 

psicológicos. Como aponta o historiador, em relação a essa perspectiva, Jung discordava sobre a ênfase 

dada ao componente físico da doença, embora concordasse com a presença deste, considerando, no 

entanto, “que o componente psicológico era de importância primária” (p. 46). 
13 “Durante o estágio na clínica de Burghölzli, tive que tratar de meus doentes esquizofrênicos, com muita 

discrição. Devia ser muito prudente para evitar que me acusassem de mistificador. Pois a esquizofrenia 

ou, como então era chamada, a ‘demência precoce’, era considerada incurável. Dessa forma, quando se 

conseguia tratar com sucesso de uma esquizofrenia, simplesmente pontificavam que na realidade houvera 

engano diagnóstico” (JUNG, 2006, p. 162). 
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excepcional a problemas emocionais semelhantes a todo indivíduo (JUNG, 1995; 2006; 

BAIR, 2006a; 2006b; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2005; 2014; 2015). 

A título de um exemplo emblemático, narra o caso de uma mulher, há muito 

internada, já em um estado avançado de destruição, em que, impressionado, passou a 

buscar informações sobre a história de vida que precedeu sua internação. Descobriu, por 

fim, que os movimentos que ela fazia, indicando que antes, possivelmente, trabalhara 

como sapateira – era a história que contavam a seu respeito – na verdade, apontavam 

para uma identificação com um homem que amara, sapateiro, mas que não a desposou, 

levando-a ao “enlouquecimento”. Foi a partir deste caso que Jung (2006) teve uma 

primeira ideia a respeito das origens psíquicas da esquizofrenia, voltando sua atenção 

para as reações significativas na psicose, ou seja, para a história do indivíduo por detrás 

do diagnóstico médico. 

Outro caso que também lhe ajudou a compreender o fundo psicológico das 

psicoses, assim como as ideias delirantes insensatas, por meio da história da doente, foi 

o de Babette S.: uma mulher de 39 anos com uma forma paranoide de esquizofrenia e 

característica mania de grandeza, cujos conteúdos de suas expressões absurdas só 

puderam ser captados após uma leitura simbólica sobre aquilo que ela pretendia dizer. 

Suas queixas e expressões, mais tarde, ganharam a significação de que tentava dizer o 

quanto se sentia acusada injustamente, além de uma tentativa de compensar, por meio 

dos conteúdos que indicavam aumento de valores, um sentimento de inferioridade a que 

era acometida. A esse respeito Jung (2006) relata: 

 

Ocupando-me de Babette e de outros casos análogos, pude convencer-me de 

que muitas manifestações, até então encaradas como insensatas em doentes 

mentais, não eram tão “loucas” como pareciam. Mais de uma vez aprendi 

que, em tais doentes, uma “pessoa” que podemos considerar normal está 

escondida em seu íntimo e de algum modo parece observar. Ocasionalmente 

também pode – geralmente por meio de vozes ou de sonhos – fazer 

observações ou objeções perfeitamente razoáveis; às vezes, por ocasião de 

doenças orgânicas, por exemplo, ela pode aparecer em primeiro plano, dando 

ao doente uma aparência quase normal (p. 161). 

 

Todas essas experiências, portanto, o levaram a compreender que, geralmente, as 

ideias de perseguição, bem como as alucinações dos doentes, se formavam em torno de 

um núcleo significativo. Para Jung (2006), no fundo de todos os casos, há um drama de 

vida, de uma esperança, ou de um desejo que, se não forem compreendidos em seus 
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sentidos, todo e qualquer tratamento estará comprometido (BAIR, 2006a; 2006b; 

HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2015). 

Sendo assim, descobriu que, na psicose, havia uma psicologia geral da 

personalidade oculta e que nela se agitava mais vida e sentido do que era imaginado, 

pois correspondiam a questões básicas da própria natureza humana. Esta foi uma 

descoberta que, para ele, tornou-se uma poderosa revelação: “Nunca se cogitara acerca 

das fantasias dos doentes [...]. Não se levava a sério os conteúdos das fantasias e se 

falava genericamente, em ‘mania de perseguição’” (JUNG, 2006, p. 162). Estes fatos 

levaram, por fim, à conclusão de que não poderia tratar uma pessoa sem compreender 

sua simbologia. 

Em resposta a este fator supracitado, o estudo da mitologia revelou-se como um 

importante complemento em sua formação de psiquiatra, principalmente por ter 

chegado à percepção de que, em psicoterapia, diferentemente da psiquiatria, era 

insuficiente apenas a aplicação de métodos. Para Jung, tornava-se necessário que o 

médico compreendesse o que, na realidade, mobilizava o doente, fazendo com que este 

se compreendesse a si mesmo como indivíduo. Para este fim, portanto, era preciso que o 

médico conhecesse as ideias coletivas que ultrapassavam a esfera dos conhecimentos 

técnicos da psiquiatria, com as quais precisava estabelecer um confronto, visando 

conhecer a história por detrás do diagnóstico médico (JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 

2006b; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Além do mais, com o crescente interesse de Jung (2006) pela terapêutica, assim 

como pelo uso do encontro clínico como método de pesquisa, seu desencanto com as 

limitações dos métodos experimentais e estatísticos na psicologia e psiquiatria 

aumentaram cada vez mais. Como ressalta, em seu livro de memórias, uma simples 

formação médica não seria suficiente, visto que o horizonte da alma humana se estendia 

muito além do consultório. 

 

O encontro com meus analisandos e o confronto com o fenômeno psíquico 

que eles e meus doentes me propuseram, num desenrolar inesgotável de 

imagens, me ensinaram infinitas coisas, não somente acerca dos dados 

científicos, mas também relativamente à compreensão de meu próprio ser. 

[...] 

[...] puseram-me de tal modo a realidade da vida ao alcance da mão, que fui 

levado a esclarecer fatos essenciais. O encontro de seres humanos, de gêneros 

e níveis psíquicos os mais diversos, foi para mim de uma importância 

extrema e incomparável; seu valor foi maior do que as conversas eloquentes 

com personalidades célebres (p. 179-180). 
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Com base nesses pressupostos, percebeu que, em grande parte, o fator 

responsável pela instauração de uma doença psíquica se encontra na falha aberta entre o 

eu e o inconsciente. Assim sendo, o afastamento do mundo das imagens, dos mitos e 

dos ancestrais, que constitui parte da natureza psíquica do homem, causaria uma 

desunião consigo mesmo, ocasionando uma cisão mental, característica do ideal 

científico que busca dominar tudo pela via do intelecto. A esse respeito Jung (2006) 

concluiu que aquele que se propõe a uma experiência mais profunda dessa cisão, se 

encontra “mais apto do que outros a adquirir uma melhor compreensão dos processos 

inconsciente da alma” (p. 179). 

Foi assim que Jung estabeleceu seus primeiros contatos com a psicanálise e, 

como esta já havia sido introduzida no Burghölzli durante seus anos de descobertas, em 

1906 dá-se o início de suas comunicações com Sigmund Freud. Apesar dos dois teóricos 

partirem de tradições intelectuais claramente diferentes, houve um ponto de 

convergência em relação ao interesse de ambos na psicogênese das desordens mentais, 

assim como pela psicoterapia (JUNG, 2006; BAIR, 2006a; 2006b; HANNAH, 2003; 

SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Como um ativo colaborador, durante a época de contribuições mútuas, tornou-se 

um dos principais arquitetos do movimento psicanalítico, sendo este um período 

considerado de intensa atividade política e institucional. Além disso, Jung tinha a 

intenção de formular uma psicoterapia científica baseada numa nova psicologia, em que 

esta seria sustentada pela investigação clínica profunda de vidas individuais. A 

psicanálise, nesse sentido, apareceu-lhe como uma teoria em ascensão, que correspondia 

teoricamente aos resultados obtidos pelos experimentos desenvolvidos em suas 

pesquisas (JUNG, 2006a; 2006b; SHAMDASANI, 2005; 2014; 2015). 

Em 1909, após desligar-se definitivamente do Burghölzli para dedicar-se aos 

seus estudos, bem como à sua crescente prática clínica, seus interesses acadêmicos 

passaram a se concentrar na mitologia, folclore e religião comparada. Dessas pesquisas, 

surge um trabalho publicado em duas partes, Transformações e símbolos da libido, 

caracterizando o que Shamdasani chamou de retorno às raízes intelectuais de Jung, 

assim como às suas preocupações culturais e religiosas (JUNG, 2006; BAIR, 2006; 

HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Com Transformações e símbolos da libido, acentuando ainda mais as fortes 

divergências e desacordos que haviam se instalado entre as suas ideias sobre o 
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inconsciente e a teoria de Freud, em 1913 chega ao fim a parceria entre os dois 

pensadores da psicologia. Jung (2006) relata ter compreendido14 o quanto a teoria 

sexual tinha, para Freud, uma importância enorme – tanto do ponto de vista pessoal, 

quanto filosófico –, concluindo que sua atitude em relação ao espírito parecia 

problemática: para o teórico suíço, o austríaco mantinha uma constante desconfiança e 

recorria à hipótese da “sexualidade recalcada”, toda vez em que a expressão de uma 

espiritualidade se manifestava, seja num homem ou numa obra de arte. Segundo consta 

no livro de memórias, “tudo o que não era imediatamente interpretável como 

sexualidade se reduzia, segundo ele a ‘psicossexualidade’” (p. 184), fato este que Jung 

não estava disposto a dar-lhe razão15 (BAIR, 2006; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 

2015). 

A divergência com as ideias de Freud, no entanto, já se afigurava como algo 

penoso a Jung antes mesmo deste período: acentuadas diferenças nas interpretações de 

materiais inconscientes ficavam cada vez mais claras, quanto mais ele se aprofundava 

em suas pesquisas sobre os fenômenos ocultos, também chamados fenômenos 

anômalos, mitologia e história da humanidade. Além do mais, Jung (2006) começou a 

perceber que alguns de seus sonhos traziam imagens que não condiziam com a sua vida 

pessoal, tornando-se difícil descobrir um verdadeiro significado a eles pela via de 

interpretação freudiana. Tinha uma convicção de que tais sonhos possuíam um conteúdo 

coletivo, assim como uma massa de material simbólico, ao que Freud se opunha de 

forma intensa. 

 

                                                           
14 Jung (2006) chega a sublinhar o apego extraordinário à teoria sexual que percebia em Freud, de modo 

que este falava com um tom insistente, quase ansioso, desaparecendo sua habitual atitude crítica e cética: 

“a sexualidade era, para ele, uma realidade numinosa” (p. 185). Também, em “A psicologia da dementia 

praecox: um ensaio”, trabalho que compõe a obra Psicogênese das doenças mentais (CW 3), Jung ressalta 

o quanto suas ideias, mesmo na época de contribuições ao pensamento freudiano, já demonstravam 

indícios de discordâncias, ou julgamentos independentes. Segundo o teórico: “Fazer justiça a Freud não 

significa, como muitos temem, sujeitar-se incondicionalmente a um dogma; é bastante possível manter 

um julgamento independente. Se admito, por exemplo, os mecanismos complexos dos sonhos e da 

histeria, não significa, de forma alguma, que atribuo ao trauma sexual da juventude uma significação 

exclusiva, como Freud parece fazer; muito menos que eu coloque a sexualidade em primeiro plano, acima 

de tudo, ou lhe confira universalidade psicológica que, como parece, é postulada por Freud, pela 

impressão do papel poderoso que a sexualidade desempenha na psique. A terapia freudiana consiste, no 

melhor dos casos, em uma das várias possibilidades e talvez nem sempre ofereça aquilo que teoricamente 

dela pressupõe. Mas essas questões são secundárias, desaparecendo por completo ante a descoberta dos 

princípios psicológicos que é o maior mérito de Freud e aos quais a crítica dá pouca atenção” (JUNG, 

1907, p. 12). 
15 Jung (2006) ressalta que jamais conseguiria concordar com a atitude dogmática de Freud em relação à 

sua teoria da sexualidade, pois, para ele, esta era ainda uma mera hipótese não demonstrada, como tantas 

outras concepções especulativas. “Eu considerava uma verdade científica como uma hipótese, 

momentaneamente satisfatória, mas não um artigo de fé eternamente válido” (p. 185). 
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Tomei consciência, então, de um modo todo particular, da grande diferença 

que separava a atitude mental de Freud de minha própria. Eu crescera na 

atmosfera intensamente histórica de Basiléia, no fim do século anterior, e a 

leitura dos velhos filósofos me proporcionara um certo conhecimento da 

história da psicologia. Quando refletia sobre os sonhos, ou sobre os 

conteúdos do inconsciente, nunca o fazia sem recorrer a comparações 

históricas: em meus tempos de estudante, utilizava-me para isso do velho 

dicionário de filosofia de Krug (p. 195). 

 

Por fim, alguns questionamentos em relação à psicologia freudiana ganharam 

força, como quais eram as premissas nas quais se baseava, em que categoria do 

pensamento humano esta teoria deveria ser colocada e qual a relação que ela mantinha 

com os antecedentes históricos em geral. Por meio de sonhos que apontavam para 

conteúdos impessoais, acabou por pensar, pela primeira vez, em vestígios funcionais da 

psique, caracterizando aquilo que seria uma espécie de a priori coletivo na psique 

pessoal. Como não concordava com o pensamento freudiano de que o sonho seria uma 

“fachada” que dissimula um significado, ocultando-o maliciosamente da consciência, 

passou a encarar o inconsciente e suas formas de expressão, como “um processo natural, 

desprovido de qualquer arbitrariedade e, acima de tudo, de qualquer intenção de 

prestidigitação” (JUNG, 2006, p. 197) (BAIR, 2006; HANNAH, 2003; 

SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Essa concepção acabou despertando um antigo interesse que Jung mantinha pela 

arqueologia, levando-o a leituras sobre as escavações na Babilônia e ao estudo de 

material mitológico e gnóstico, culminando no interesse sobre a psicologia dos 

primitivos. Em seguida, encontrou o que chamou de “materiais fantasmagóricos 

nascidos da imaginação de uma jovem americana” (JUNG, 2006, p. 197), a qual não 

conhecia, mas que o impressionou fortemente pelo fato de conterem um caráter 

mitológico (BAIR, 2006; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Segundo relata em seu livro de memórias, as fantasias desta jovem foram como 

que um catalisador de suas ideias acumuladas e desordenadas, proporcionando o 

nascimento de seu livro Transformações e símbolos da libido. Como ficou sublinhado 

anteriormente, Jung (2006) sabia de antemão que o término desta obra, com o capítulo 

“O sacrifício”, custaria sua amizade com Freud, pois suas ideias representariam uma 

tomada de posição em relação às suas próprias convicções a respeito da psicologia do 

inconsciente. 

Seguindo os passos de William James e outros, acabou por apontar, no trabalho 

supracitado, a existência de duas formas diferentes de pensamento: o pensamento 
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dirigido e o pensamento fantasia. Ao primeiro, ressaltou sua forma verbal e lógica, 

exemplificando-o pela ciência, enquanto que o segundo, sendo passivo, associativo e 

imagético, seria exemplificado pela mitologia (JUNG, 1995; SHAMDASANI, 2005; 

2014; 2015). 

Sustentando a hipótese de que o pensamento fantasia emergia sempre quando o 

pensamento dirigido cessava e, sintetizando as teorias da memória do século XIX da 

hereditariedade e do inconsciente, defendeu a existência de uma camada filogenética no 

inconsciente, responsável pela presença continuada de temas mitológicos nos sonhos e 

fantasias de indivíduos contemporâneos. Utilizou o método comparativo da 

antropologia e, concebendo os mitos como representações simbólicas de movimentos 

típicos da libido, passou a interpretá-los como analogias do desenvolvimento 

etnopsicológico dos complexos: “os mitos eram símbolos da libido” (SHAMDASANI, 

2014, p. 57), ao passo que “existiam mitos típicos que, num nível psicológico social, 

correspondiam aos complexos do indivíduo” (p. 57). Posteriormente, os ditos mitos 

típicos seriam cunhados como “imagens primordiais”, ou “arquétipos”, assim como seu 

método comparativo chamado de amplificação (JUNG, 1995; SHAMDASANI, 2005; 

2015). 

Em setembro de 1913, no Congresso de Psicanálise de Munique, relatou sobre 

suas pesquisas acerca dos tipos psicológicos, argumentando a existência de dois tipos de 

personalidade, caracterizadas pela predominância de tendências introvertidas ou 

extrovertidas de movimentos da libido. Utilizando as teorias de Freud e de Adler, 

exemplificou como o fato da predominância de cada tipo influencia na forma como cada 

um assumia uma verdade geralmente válida para as suas psicologias, sendo que seria 

necessário conceber uma psicologia que fizesse justiça a ambos (SHAMDASANI, 

2014; 2015). 

Mantendo como que uma vida dupla durante esse período, cumpria com suas 

responsabilidades familiares e profissionais, marcada pelas obrigações de serviço 

militar, pelos compromissos com a então recém formada – ou renomeada – Associação 

de Psicologia Analítica, além de uma intensa prática terapêutica, durante o dia. 

Concomitantemente, entregando-se, no período noturno, a uma atividade reflexiva, 

enquanto buscava continuar seu trabalho teórico, iniciou um processo de autoanálise, o 

qual reconheceu ser o seu mais difícil experimento: por meio de uma vivência 

introspectiva, em que passou a tomar nota de suas fantasias, visões e sonhos, 

desenvolveu um estudo de seu próprio inconsciente (SHAMDASANI, 2014; 2015). 
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Walter Boechat (2014) ressalta que este foi um período em que Jung se via 

aparentemente necessitando de uma reformulação em sua visão de mundo, já que o 

rompimento com Freud custou-lhe muitas amizades, além da sólida proteção da 

psicanálise, enquanto instituição que já havia ganhado uma notória significância em 

toda a Europa. Apesar disso, sabia que era preciso encontrar um caminho de 

constatações a respeito das imagens que emergiam do inconsciente, para as quais não se 

apresentavam explicações significativas. 

Em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung (2006) relata que sentia como se 

estivesse “flutuando”, por não ter encontrado ainda sua própria posição depois do 

rompimento e, a princípio, decidiu por confiar incondicionalmente naquilo que seus 

pacientes contavam sobre eles mesmos, cabendo a ele apenas formular algumas 

perguntas diante de sonhos e fantasias que surgiam. Dessa maneira, percebeu que esta 

poderia ser uma via correta de análise, isto é, pondo de lado qualquer ponto de vista 

teórico, a tarefa consistiria em deixar que as interpretações dos materiais inconscientes 

que surgissem, ocorressem naturalmente a partir de respostas e associações 

apresentadas. Neste caso, o essencial seria o próprio sujeito compreender por si mesmo 

suas imagens. 

Entretanto, como também veio a constatar, as associações e respostas dadas 

apontavam para uma grande variedade de aspectos, sendo necessária uma orientação 

inicial, que atendesse a uma base interpretativa daquilo que se desenhava como o seu 

“método”. Seguindo, portanto, a premissa de tomar os sonhos tais como se 

apresentavam e recordando o caminho que até então percorrera em sua vida de estudos, 

que culminaram em Transformações e símbolos da libido, pensou encontrar na 

mitologia as chaves para abrir as portas da psique humana inconsciente (JUNG, 2006). 

O resultado do empreendimento supracitado foi um estudo, em formato de um 

diário de auto-observação, que deu origem ao seu livro denominado Líber Novus, ou O 

Livro Vermelho. Segundo Shamdasani (2015), este livro foi assim nomeado por conter o 

núcleo de todos os seus trabalhos posteriores, publicados no formato de suas obras 

coligidas, sendo, portanto, reconhecido como a chave para se compreender a gênese de 

toda a teoria junguiana. 

Nesta autoexperimentação, portanto, Jung evocava deliberadamente uma 

fantasia, encontrando-se em estado alerta, para então participar dela semelhantemente a 

um drama. Tais fantasias podem ser encaradas como uma espécie de pensamento 

dramatizado em forma pictórica, no qual ele tentava manter uma atitude científica de 
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averiguar o que acontecia quando uma pessoa se desligava da consciência, sem, no 

entanto, estar desacordada. Como um “exercício de esvaziar a consciência”, tal 

procedimento era realizado intencionalmente, com o objetivo de que conteúdos 

psíquicos inconscientes emergissem espontaneamente à consciência desperta 

(BOECHAT, 2014; HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; SHAMDASANI, 2014; 

2015). 

Nesse ínterim, ressaltou as diferenças entre o seu modo construtivo de 

interpretar as fantasias do inconsciente e o método analítico-redutivo de Freud, baseado 

na causalidade, numa palestra apresentada na Sociedade Psicomédica de Londres. Para 

Jung (2012a), a vida psíquica não poderia ser compreendida apenas retrospectivamente, 

mas deveria levar em conta o sentido a que se destina, aproximando consideravelmente 

seu modo interpretativo ao método simbólico da hermenêutica. 

Com o estouro da Primeira Guerra Mundial, em 1º de agosto de 1914, Jung 

chegou à compreensão de que as fantasias de sua autoexperimentação correspondiam, 

em parte, a representações de eventos e conteúdos coletivos na psique individual. A 

partir de então, sua tarefa passou a ser tentar identificar se haveria correspondências 

entre fantasias privadas e eventos coletivos, baseando-se, precisamente, em sua 

percepção a respeito de uma visão que frequentemente lhe ocorria e o acontecimento da 

guerra16 (JUNG, 2006; BAIR, 2006; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Ademais, foi por meio de sua autoexperimentação que Jung, decididamente, se 

aproximou da Alquimia. Durante os anos dedicados à sua autoanálise, havia 

estabelecido como meta, além de vivenciar tudo aquilo que pretendia empregar como 

processo de análise a seus pacientes, encontrar as raízes históricas que fundamentavam 

suas ideias, como premissas dessas experiências interiores que se configuravam como o 

seu método de psicologia profunda. Como a Psicologia Analítica, ao fazer parte 

essencialmente das ciências da natureza, estaria suscetível mais do que qualquer outra a 

preconceitos e condicionamentos de um observador, necessitaria de documentação e 

comparação histórica, se quisesse ser levada a sério (JUNG, 2006; 2013; 

SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Lançando-se, portanto, ao estudo dos gnósticos, interessado em descobrir como 

estes compreendiam o mundo original do inconsciente, esperava encontrar na gnose as 

                                                           
16 Essa aparente coincidência se configurou como uma precognição do que estava para acontecer e, 

posteriormente, pôde ser notada a partir de um conjunto de onze fantasias distintas que Jung tivera, em 

que o tema de uma catástrofe se repetia (JUNG, 2006; BAIR, 2006; HANNAH, 2003; SHAMDASANI, 

2014; 2015). 
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bases de sua psicologia. Via nestes uma similaridade com suas ideias de valorização da 

interioridade, assim como a crença numa experiência direta da verdade e da graça 

interiores, em que a responsabilidade e a necessidade de mudança individual eram 

enfatizadas. Fundamentada em um dualismo vital, a teoria gnóstica seria expressa mais 

claramente pela luta entre os contrários, ensinando uma união dos opostos por meio de 

um processo de separação e integração num nível mais elevado, em que Jung 

vislumbrou a força para a restauração da unidade platônica perdida (JUNG, 2006; 2013; 

DOUGLAS, 2011; SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Pela escassez de informações precisas, esta tarefa não teve êxito, porém o 

teórico suíço enxergou a filosofia alquímica como um liame histórico que poderia 

proporcionar o restabelecimento da ligação entre o passado e o presente: a Alquimia, 

como filosofia da natureza vigente na Idade Média, pareceu-lhe como que um ponto de 

intersecção entre a tradição mística cristã e judaica – que remete ao gnosticismo – com a 

moderna psicologia do inconsciente, tornando-se uma base empírica sustentável para a 

confirmação de suas ideias (JUNG, 2006; SHAMDASANI, 2014; 2015). 

Além do mais, em 1927-1928, Jung recebera a tradução de um texto chinês, do 

sinólogo alemão Richard Wilhelm, junto a um pedido para que ele fizesse um 

comentário psicológico a respeito do mesmo. O texto, intitulado O Segredo da Flor de 

Ouro, como soube depois, era um tratado alquímico chinês e se configurava como um 

paralelo vivo a tudo aquilo que ele vinha vivenciando em sua autoexperimentação. O 

fascínio que este manuscrito exerceu sobre Jung foi intenso e, ao mesmo tempo, 

apresentava-lhe uma confirmação histórica sobre suas ideias desenvolvidas acerca do 

inconsciente e sua dinâmica (JUNG, 2006; 2013). 

Acreditando, pois, que a Psicologia Analítica e a Alquimia pertenciam ao 

mesmo ramo de estudos que se ocupa da descoberta dos processos inconscientes, 

encarou as fórmulas dos alquimistas ocidentais como representações simbólicas do 

processo de desenvolvimento da personalidade, correspondendo ao seu modo de análise 

e também às suas teorias da projeção, assim como ao processo de individuação proposto 

pela sua concepção de psicologia. Não obstante, os tratados alquímicos se 

caracterizariam como amplificações do seu método de psicologia profunda e ambos 

teriam como meta o nascimento de um elemento a partir da aproximação e interação de 

materiais distintos, ocorrendo a transformação de uma velha forma em uma nova 

(JUNG, 2006; 2012b; 2013). 
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1.2. A produção de Líber Novus: um engajamento ativo com imagens psíquicas 

 

“Minha vida, impregnada, tecida, unificada por uma obra, foi 

centrada num objetivo: o de penetrar no segredo da personalidade”. 

(C. G. Jung – Memórias, Sonhos, Reflexões) 

 

Apesar de uma vasta produção teórica, envolvendo assuntos diversos, de forte 

complexidade, talvez o mais importante e difícil desafio de Carl Gustav Jung tenha sido 

a autoexperimentação pela qual se dedicou intensamente durante 16 anos. Desta, surgiu 

uma obra singular, a qual apenas recentemente foi disponibilizada ao público 

acadêmico, permitindo estudos mais aprofundados sobre as concepções junguianas de 

psicologia (BOECHAT, 2014; HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; SHAMDASANI, 

2015). 

Intitulado O Livro Vermelho, ou Líber Novus, esta obra tem sido considerada por 

muitos estudiosos da Psicologia Analítica como aquela que contém a essência das ideias 

de Jung, concebidas empiricamente por meio de uma vivência genuína com o 

inconsciente (BOECHAT, 2014; HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; 

SHAMDASANI, 2015). Shamdasani (2015), inclusive, assinala que simplesmente não 

há condições de se entender a gênese da obra junguiana, assim como compreender de 

forma plena aquilo que o teórico estava procurando realizar, sem o estudo de sua 

autoexperimentação. Ressaltando ter sido um trabalho que abrangeu entrelaçamentos de 

objetivos e metas de seu autor, pode ser entendido como: 

 

[...] uma tentativa de compreender-se a si mesmo e de integrar e desenvolver 

os vários componentes de sua personalidade; uma tentativa de compreender a 

estrutura da personalidade humana em geral; uma tentativa de compreender a 

relação do indivíduo com a sociedade de hoje e com a comunidade dos 

mortos; uma tentativa de compreender os efeitos psicológicos e históricos do 

cristianismo; e uma tentativa de compreender a futura evolução religiosa do 

Ocidente (p. 43). 

 

A obra, em si, foi organizada, segundo o historiador, como um manuscrito 

medieval. Pintado em tempura (cal e cola) e escrito com tinta, o material apresenta-se 
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dividido em capítulos que se iniciam com fantasias visuais dramáticas. Deparando-se 

com diversos personagens, em variados contextos, nessas fantasias Jung passa a 

estabelecer um diálogo com elas, confrontando-se com acontecimentos inesperados e 

afirmações chocantes (BOECHAT, 2014; HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; 

SHAMDASANI, 2015). Em seguida, como uma forma de elaboração, “ele tenta 

compreender o que aconteceu e formular o significado desses eventos e afirmações em 

concepções e máximas psicológicas gerais” (SHAMDASANI, 2015, p. 44). 

Apoiando nestes pressupostos, portanto, o Livro Vermelho seria uma espécie de 

fonte geradora, responsável por toda a gênese de conceitos que compõem a obra 

junguiana, não escapando sequer alguma ideia que nele não esteja contida e que 

futuramente seria conceituada, em uma linguagem acadêmico-científica, sob a forma de 

uma teoria fundamentada. Nesse sentido e, não obstante, as obras coligidas podem ser 

consideradas, em parte, um comentário indireto de Líber Novus. O próprio teórico, por 

vezes, confirma esta hipótese por meio de relatos que apontam sua autoexperimentação 

como a semente do porvir de sua obra como um todo (JUNG, 2006; BOECHAT, 2014; 

HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; SHAMDASANI, 2015). 

 

Os anos durante os quais me detive nessas imagens interiores constituíram a 

época mais importante da minha vida e neles todas as coisas essenciais se 

decidiram. Foi então que tudo teve início e os detalhes posteriores foram 

apenas complementos e elucidações. Toda minha atividade ulterior consistiu 

em elaborar o que jorrava do inconsciente naqueles anos e que inicialmente 

me inundara: era a matéria-prima para a obra de uma vida inteira (JUNG, 

2006, p. 237). 

 

Por outro lado, a obra também representa a forma como Jung encontrou para 

lidar com os sonhos e, consequentemente, com o sentimento de perplexidade e uma 

pressão interna do momento que estava vivendo. Nesse sentido, é possível visualizá-la 

como a única maneira adotada pelo teórico de escapar ao efeito esmagador e 

dissociativo da psique inconsciente. Como os momentos de introspecção, dedicados às 

revisões de sua vida passada em seus pormenores, principalmente as lembranças de 

infância, se mostraram infrutíferos em relação a lhe indicar algo que pudesse ser a causa 

de uma possível perturbação, decidiu-se por ignorar tudo a ponto de, simplesmente, 

responder àquilo que lhe ocorria (JUNG, 2006; BOECHAT, 2014; HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015; SHAMDASANI, 2015). 
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Abandonando-se conscientemente aos impulsos do inconsciente, este lhe trouxe 

lembranças de brincadeiras da infância, acompanhadas de certa emoção. Decidido a 

vivenciar novamente essas brincadeiras, passou a entregar-se a uma atividade de 

construir casinhas, castelos e cidades com pedrinhas que trazia da beira do lago. Como 

relata no livro de memórias, sempre que possível, “‘brincava’ até o momento em que os 

doentes começavam a chegar” (JUNG, 2006, p. 209), de modo que esta experiência 

auxiliava-o a apreender mais precisamente as fantasias que lhe sobressaltavam, assim 

como a tornar mais claro seus pensamentos a respeito delas. 

Questionando-se constantemente à respeito daquilo que estava fazendo, sem 

obter respostas precisas, pressentia que ao menos trilhava um caminho que o levaria à 

compreensão de sua própria história, sendo a brincadeira de construção apenas o início 

de um processo. Assim, sempre que situações enigmáticas se repetiam e, quando ele se 

sentia de certa forma bloqueado, recorria a pinturas e trabalhos de lapidações em pedras, 

como uma forma de refletir sobre as ideias e fantasias que lhe surgiam. Como o próprio 

Jung (2006) chega a ressaltar, “tratava-se sempre de um rite d’entrée que trazia 

pensamentos e trabalhos” (p. 210). 

As vivências, portanto, que precederam a experiência com o chamado Líber 

Novus, foram cada vez mais se intensificando, até tronarem-se um imperativo sobre 

Jung, com o objetivo essencial de busca por compreensão do que estava ocorrendo. Foi 

assim que em 1913, passou a ser acometido por visões17 que lhe davam uma impressão 

intensa de que algo exteriormente, fora de sua situação psíquica, estivesse prestes a 

acontecer. Jung (2006) ressalta que se questionava sobre o que esses conteúdos 

tentavam aludir, como uma espécie de visões premonitórias, mas sendo imagens muito 

imprecisas, concluiu que só poderiam dizer respeito à sua integridade psíquica, 

supondo, por fim, que estava sendo ameaçado por uma psicose. 

Somente no fim de julho de 1914 e início de agosto, quando foi convidado pela 

British Medical Association a realizar uma conferência sobre “A significação do 

inconsciente na psicopatologia”, é que sentiu clarear definitivamente o significado de 

tais fantasias. A princípio, esperava que algo psiquicamente grave poderia acontecer-

lhe, devido inclusive ao tema que estava destinado a palestrar, somado às visões e 

sonhos que estava tendo. Para ele, as aparentes coincidências se afiguravam como sinais 

                                                           
17 Trata-se das visões pré Guerra Mundial, de uma catástrofe que atingia todos os países da planície 

setentrional, situados entre o Mar do Norte e os Alpes, de modo que o mar se transformara em torrentes 

de sangue. Para mais detalhes, consultar Memórias, Sonhos, Reflexões, capítulo “Confronto com o 

inconsciente”, editora Nova Fronteira, páginas 210-211 (JUNG, 2006). 
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do destino: “No estado de espírito daquele momento, e em razão das apreensões que 

nutria, parecia-me desígnio do destino que eu devesse falar naquela ocasião 

precisamente acerca do significado do inconsciente” (JUNG, 2006, p. 211). No dia 1º de 

agosto, entretanto, com o estouro da Guerra Mundial e a similaridade do ocorrido com 

as imagens que lhe acometiam, acabou por perceber que deveria compreender o que se 

passava na coletividade e em qual medida esse evento estaria ligado às suas próprias 

experiências oníricas. 

A necessidade, portanto, de refletir sobre tudo isso que se passava consigo 

mesmo assumiu um primeiro plano, assim como uma atividade de anotar as fantasias 

que haviam lhe ocorrido durante todo o período em que estivera entregue às 

brincadeiras de construção. Em Memórias, Sonhos, Reflexões, ressalta que esta 

atividade desencadeou uma onda incessante de fantasias, as quais era preciso fazer 

grande esforço para não perder a orientação, em busca de um caminho. Via-se como que 

mergulhado, sem ajuda, num mundo totalmente estranho, onde tudo era 

incompreensível e de uma tensão extrema. “Resistir” àquilo tornou-se uma difícil e 

indispensável tarefa, sendo que, na medida em que percebia traduzir as emoções que 

sentia em imagens, como uma espécie de expressão daquilo que se ocultava nas 

emoções, readquiria o que chamou de paz interior. 

 

Sentia-me muitas vezes de tal forma agitado que recorri a exercícios de ioga 

para desligar-me das emoções. Mas como o meu intuito era fazer a 

experiência do que se passava em mim, só me entregava a tais exercícios para 

recobrar a calma, a fim de retomar o trabalho com o inconsciente. Quando 

readquiria o sentimento de mim mesmo, abandonava o controle e cedia a 

palavra às imagens e vozes interiores (JUNG, 2006, p. 212). 

 

Como relata em sua autobiografia, esta experiência mostrou a ele o quanto era 

importante, do ponto de vista terapêutico, “tornar conscientes as imagens que residem 

por detrás das emoções” (JUNG, 2006, p. 213). A princípio, fixava as fantasias que 

emergiam, anotando-as e se esforçando para exprimir as condições psíquicas em que 

apareciam. Posteriormente, como um meio de elaboração, refletia sobre o material, 

buscando compreender o que tais conteúdos representavam. Chamando a atenção, 

porém, à “linguagem enfática” e desajeitada – por vezes patética e empolada – pelas 

quais as fantasias se exprimiam, ressalta que sua única tarefa era adotar esse estilo que o 

inconsciente elegera e anotar tudo o que podia. 
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Jung (2006) encarou, desde o início, o confronto com o inconsciente como uma 

experiência científica consigo mesmo, cujo interesse no resultado era vital. Encontrou 

as maiores dificuldades em suportar os seus sentimentos negativos, assim como as 

emoções que não podia aprovar, pois esbarrava em fantasias que frequentemente 

suscitavam insensatez e provocavam resistências. No entanto, percebendo que enquanto 

não compreendesse suas significações elas continuariam a parecer uma mistura infernal 

de elementos considerados solenes e ridículos, acabou por se decidir a vivenciar aquilo 

que pretendia propor aos seus doentes e não se tornar apenas um suposto guia munido 

de preconceitos teóricos de valor duvidoso. Com isso, dava início a uma longa e 

desgastante autoexperimentação, caracterizada como uma atividade empírica com o 

inconsciente (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; SHAMDASANI, 2014, 2015). 

Em Lamento dos Mortos: a psicologia depois de O Livro Vermelho de Jung, um 

livro em formato de diálogos entre o historiador da psicologia analítica Sonu 

Shamdasani e o analista americano James Hillman, os autores relatam que, quando da 

produção do Livro Vermelho, as figuras que emergiam à consciência de Jung traziam 

consigo uma linguagem que, de certa forma, exercia uma influência significativa no 

modo como o próprio teórico se expressava para dizer aquilo que ele desejava dizer. 

Concordando, inclusive, que estas figuras incendiavam a imaginação de Jung, 

emprestando-lhe um modo ritual de expressão, ou de fantasiar de um jeito mítico e 

épico, ressaltam que, a princípio, era como se essa linguagem o houvesse intoxicado. 

Shamdasani afirma: 

 

Era uma linguagem apropriada para o que emergia. E, em determinadas 

vezes, conforme ele indicou mais tarde, ele se sentia desconfortável. Foi algo 

que se impôs a ele. Essa não era a sua fala normal. Mas ele era forçado a se 

expressar de um jeito específico que era adequado à tarefa. Não havia outra 

linguagem que fosse apropriada (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015, p. 14). 

 

Assim, em Memórias, Sonhos, Reflexões, Jung (2006) vai falar do período de 

seu confronto com o inconsciente como uma época em que se via diante de situações 

delicadas, relativas a decisões em que ele precisava escolher entre continuar sua carreira 

universitária, ou seguir na tarefa de sua autoexperimentação. Como desfecho, concluiu 

que só poderia estabelecer contato com o mundo exterior, ou seja, com a vida 

acadêmica universitária, se se esforçasse por mostrar que os conteúdos da experiência 

psíquica, pela qual estava passando, não eram apenas vivências pessoais, mas da ordem 
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coletiva, podendo repetir-se em outros indivíduos. Esta foi a tarefa em que se dedicou 

por toda sua vida, pois sentia que se não conseguisse mostrar a validade de suas 

experiências para além do pessoal, não estaria contribuindo para algo válido no domínio 

da ciência à qual se devotava, estando condenado, nesse sentido, a uma solidão 

profunda. 

 

Para apreender as fantasias que me agitavam de maneira subterrânea, era 

necessário descer a elas. Mas quanto a isto, eu tinha não só uma série de 

resistências como também sentia, expressamente, angústia. Temia perder o 

autocontrole, tornando-me presa do inconsciente e, como psiquiatra, sabia 

claramente o que isto significava. No entanto, era necessário ousar e tentar 

apoderar-me dessas imagens. Se não o fizesse corria o risco de ser tomado 

por elas. Um motivo importante na apreciação desses riscos era minha 

convicção de que não poderia esperar de meus doentes que tentassem aquilo 

que eu mesmo não ousara fazer (JUNG, 2006, p. 214). 

 

Sendo assim, em dezembro de 1913, por fim, decidiu tentar aquilo a que chamou 

de “um passo decisivo” de sua empreitada. Entregando-se a uma onda de fantasias 

temerosas, permitiu o desenrolar de uma imagem que emergira, revelando uma visão18 a 

qual, apesar de certa resistência, veio representar o então conhecido mito do herói, além 

de um mito solar. Excetuando um “jato de sangue” que apareceu em meio a imagem, 

todo o resto exprimia a ideia de morte e renovação, sendo esta última, inclusive, 

acentuada pela figura de um escaravelho que remetia ao renascimento na cultura egípcia 

(JUNG, 2006). 

Doravante, seguido desta visão, Jung (2006) teve um sonho19 que também trazia 

em seu contexto a ideia da morte do herói, acompanhado, após desperto, de uma voz 

                                                           
18 “Foi no ano de 1913 que decidi tentar o passo decisivo – no dia 12 de dezembro. Sentado em meu 

escritório, considerei mais uma vez os temores que sentia, depois me abandonei à queda. O solo pareceu 

ceder a meus pés e fui como que precipitado numa profundidade obscura. Não pude evitar um sentimento 

de pânico. Mas, de repente, sem que ainda tivesse atingido uma grande profundidade, encontrei-me – com 

grande alívio – de pé, numa massa mole e viscosa. A escuridão era quase total; pouco a pouco meus olhos 

se habituaram a ela, que parecia um crepúsculo sombrio. Diante de mim estava a entrada de uma caverna 

obscura; um anão ali permanecia de pé. Parecia feito de couro, como se estivesse mumificado. Tive que 

me esgueirar, quase roçando nele, a fim de entrar pela passagem estreita e fui patinando, a água gelada 

alcançando-me os joelhos, até o outro lado da caverna. Percebi então que numa saliência da rocha 

cintilava um cristal vermelho. Ergui a pedra e embaixo havia um espaço vazio. A princípio nada distingui 

nele; depois percebi, no fundo, um curso d’água. Passou um cadáver flutuando na corrente: era um 

adolescente de cabelos louros, ferido na cabeça. Seguiu-o um enorme escaravelho negro e então surgiu, 

do fundo das águas, um rubro sol nascente. Ofuscado pela luz, tentei repor a pedra no orifício, mas nesse 

momento um líquido fez pressão e ecoou através da brecha. Era sangue! Um jato espesso jorrou e senti 

náusea. Tive impressão de que isto se prolongou intolerantemente. Afinal o jato de sangue estancou, 

terminando a visão” (JUNG, 2006, p. 214-215). Para mais detalhes, consultar Memórias, Sonhos, 

Reflexões, da editora Nova Fronteira (2006), capítulo “Confronto com o inconsciente”. 
19 “[...] encontrava-me numa montanha solitária e rochosa, com um adolescente desconhecido, um 

selvagem de pele escura. Antes da aurora: o céu, no oriente, já estava claro e as estrelas começavam a 



45 
 

reflexiva e imperativa que lhe dizia para compreender o sonho imediatamente. Esta voz 

expressava uma espécie de crescente impulso interior para compreender a obscuridade 

daquilo que as imagens oníricas tentavam representar, tendo Jung de vencer o medo de 

uma ameaça de autoextermínio caso fracassasse neste objetivo. 

Pondo-se, portanto, a refletir intensamente sobre o conteúdo, clareou-se, para 

ele, o sentido que o sonho revelava, expressando que a atitude encarnada pela imagem 

do herói – a saber, uma imposição heroica da própria vontade – não correspondia mais 

ao que ele almejava e, portanto, não condizia mais com ele mesmo, sendo necessário 

que este fosse abatido. Seguir uma identificação com o herói, nesta ocasião, seria 

sacrificar suas ideias e seguir uma espécie de “papel que lhe estava predestinado” a 

assumir. 

 

Isto exprimia minha identidade secreta com o herói, e também com o 

sofrimento do homem que é obrigado a fazer uma experiência que o 

constrange e sacrifica seu ideal e sua atitude consciente. No entanto, era 

preciso pôr um termo a essa identidade com o ideal do herói, pois há valores 

mais altos que a vontade do eu aos quais precisamos nos submeter (JUNG, 

2006, p. 216). 

 

Não obstante, após esta primeira “entrega” a uma onda de imagens, Jung (2006) 

começou a utilizar desta alternativa como uma espécie de método de apreender 

fantasias, para em seguida trabalhar com elas, compreendendo-as por meio de reflexões 

e elaborações. Desta forma, percebia o quão significativo eram as personagens que lhe 

apareciam, representando “expressões de processos que se desenrolavam no fundo do 

inconsciente” (p. 218). 

Passou a anotar as fantasias, primeiramente, em pequenos cadernos revestidos 

em couro negro, os quais, totalizando seis volumes, compunham o(s) chamado(s) 

Livro(s) Negro(s). Mais tarde, a estas anotações foram incluídas imagens ornadas, 

originando o chamado Livro Vermelho ou Líber Novus (Livro Novo) que, a princípio, 

                                                                                                                                                                                     
apagar-se. Sobre as montanhas ecoou a trompa de Siegfried e compreendi então que precisávamos matá-

lo. Estávamos armados com fuzis e ficamos de emboscada num caminho estreito. / Súbito, Siegfried 

apareceu ao longe, no cume da montanha, ao primeiro raio do sol nascente. Desceu em louca disparada 

pelo flanco rochoso, num carro feito de ossos. Ao subir numa volta, atiramos contra ele e o abatemos, 

caindo mortalmente ferido. / Cheio de desgosto e de remorsos de haver destruído algo tão belo, preparei-

me para fugir, impelido pelo medo de que o crime pudesse ser descoberto. Desabou então uma violenta e 

copiosa chuva que, eu sabia, faria desaparecer todos os vestígios do atentado. Eu escapara do perigo de 

ser descoberto, a vida podia continuar, mas persistia em mim um sentimento intolerável de culpabilidade” 

(JUNG, 2006, p. 215). Para mais detalhes, consultar o sonho sobre o assassinato de Siegfried, em 

Memórias, Sonhos, Reflexões, da editora Nova Fronteira (2006), capítulo “Confronto com o 

inconsciente”. 
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foi sendo constituído desta forma, isto é, sendo ilustrado a partir das anotações prévias 

até, posteriormente, se tornar uma espécie de livro expressivo por imagens, contendo 

elaborações que complementavam as figuras. 

Na introdução da versão sem ilustrações do Livro Vermelho, Shamdasani (2015) 

esclarece que o Líber Novus, como inicialmente foi chamado por Jung, recebeu esse 

nome pelo fato de conter o núcleo dos trabalhos tardios do autor, sendo como que a 

chave para a compreensão da gênese de sua obra como um todo. Boechat (2014) 

compartilha da mesma ideia ao acentuar que a publicação de O Livro Vermelho para o 

público acadêmico, faz parte de um movimento que busca concepções mais reais sobre 

a história de Jung e sua teoria20, justamente por guardar as premissas básicas da 

psicologia analítica. Sobre esse aspecto afirma: 

 

Sabe-se que a organização do Livro Vermelho em sua cópia caligráfica final 

era feita a partir de anotações de experiências do inconsciente feitas a partir 

de vivências anotadas nos chamados Livros Negros. Os Livros Negros foram 

então a base a partir da qual se organizaram os escritos definitivos do Livro 

Vermelho. O primeiro Livro Negro continha anotações de sonhos e fantasias 

de Jung até 1902. Sabemos que ao retomar os Livros Negros em 1913, 

quando começa a anotar suas intensas fantasias e sonhos da época, Jung 

estava também revendo seus sonhos de infância (BOECHAT, 2014, p. 36-

37). 

 

E complementa: 

 

Podemos concluir então que o Líber Novus é uma obra gestada desde a 

infância de Jung, um produto simbólico de seu próprio processo de 

desenvolvimento pessoal. [...] A emergência do Livro Vermelho é um 

momento existencial central para Jung, vindo de suas experiências passadas e 

continuando no futuro de sua vida e de suas formulações científicas 

(BOECHAT, 2014, p. 39). 

 

Nesse sentido, o livro conta com aproximadamente cinquenta por cento de 

material que foi retirado direto dos Livros Negros, contendo cerca de trinta e cinco 

novas seções de comentários. Por meio destes, Jung tenta extrair princípios psicológicos 

gerais das fantasias, para compreender até que ponto o contexto descrito por elas 

                                                           
20 Além do mais, Boechat (2014) expõe uma opinião de que a gênese da produção do Liber Novus pode 

ser demarcada com os sonhos de infância de Jung. Nesse sentido, está sugerindo que por detrás de todas 

as pesquisas que levaram ao fatídico encontro e divergência com a teoria freudiana, somadas às questões 

levantadas em sua obra que assinala uma ruptura, deveríamos buscar entender a gênese da obra não por 

uma ótica de crises – sejam elas de meia idade pela qual Jung passava ou no sentido de divergências de 

ideias e rupturas –, mas dentro de uma perspectiva de progresso e de desenvolvimento psicológico do 

próprio Jung. 
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corresponderiam simbolicamente a desenvolvimentos que iriam acontecer no mundo 

(SHAMDASANI, 2015). 

Ademais, em 1916, o teórico suíço viria a experimentar uma impressionante 

série de eventos parapsicológicos em sua casa, os quais deram origem aos Septem 

sermones ad mortos (Sete sermões aos mortos), vivenciando aquilo que foi o ponto 

culminante de suas fantasias nesta época. Com esse texto, estabelece uma analogia do 

inconsciente como o mítico país dos mortos, isto é, um mundo dos antepassados 

representando, justamente, uma psique inconsciente da humanidade (HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015; SHAMDASANI, 2015). 

Vale ressaltar, contudo, que enquanto trabalhou como comandante da Região 

Inglesa dos Internados de Guerra, em Chânteau-d’OEx, Jung (2006), com frequência, 

também passou a fazer pequenos desenhos em forma redonda21 em um caderno de 

notas, percebendo que tais desenhos, de certa forma, expressavam o fluxo das 

transformações psíquicas operando em si próprio. Em outras palavras, chegou à 

conclusão de que essas figuras eram criptogramas comunicados acerca do estado da 

totalidade de sua personalidade. 

Apesar de, nesse momento, perceber e explicar todo esse processo apenas de 

modo intuitivo, ou seja, sem que pudesse comprovar a veracidade, ou apresentar uma 

fundamentação precisa a respeito dessas conclusões, passou a guardar esses desenhos 

que surgiam como “pérolas raras”. Com o pressentimento de que diziam algo de central, 

tinha claro para si que se tratavam da representação viva de si mesmo: como a mônada 

que era e que também era seu mundo, correspondendo à natureza microcósmica da alma 

(JUNG, 2006). 

Posteriormente, próximo ao fim da guerra, entre 1918-1919, Jung (2006) viria a 

compreender que tais figuras constituíam parte de sua vivência interior, caracterizando-

se como mandalas22. Pintou o primeiro mandala logo depois de escrever os Sete 

                                                           
21 Segundo Shamdasani (2015), alguns desses desenhos foram posteriormente incluídos em O Livro 

Vermelho. 
22 Mandalas são imagens que correspondem a uma quadratura circular, tidas como produções espontâneas 

da psique inconsciente e que geralmente surgem em momentos de necessidade de formação, 

transformação e organização da psique. De agosto a setembro de 1917, Jung produziu uma série de vinte 

e sete mandalas a lápis, em seu caderno, enquanto estava no serviço militar, como comandante dos 

prisioneiros de guerra ingleses. Conservou esses mandalas e, mesmo sem entender a que destinavam, 

sentia que eram muito significativos. Tempos depois os mandalas seriam reproduzidos em Líber Novus, 

pois caracterizaram a primeira vez em que fora lhe apresentado uma ideia viva do Si-mesmo, 

representando, assim, a meta de um processo, conceituado mais tarde de processo de individuação. Os 

anos de 1920 trariam uma compreensão mais aprofundada a Jung à respeito do mandala 

(SHAMDASANI, 2015). 
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sermões e cunhando-o, mais tarde, de “Systema Munditotius”, veio a compreender que 

ele correspondia a uma cosmologia pictórica dos Sermões. 

Não obstante, a concepção do mandala como expressão do desenvolvimento 

psíquico tornou-se cada vez mais clara a Jung (2006) e, compreender este fato, foi 

decisivo para reforçar suas ideias a respeito da dinâmica da psique, assim como para 

estabelecer uma nova forma de lidar com os conteúdos inconscientes. Ao expressar a 

ideia de totalidade por meio do mandala, em que a referência a um ponto central se 

tornava evidente e um fator crucial, diferentemente de um sentido unilateral e retilíneo, 

a confirmação de suas reflexões sobre uma deambulação em torno do centro ganhava 

força. 

Para Shamdasani (2015), o que Jung faz em sua autoexperimentação é retomar a 

escrita dos Livros Negros com uma nova série de fantasias, esboçando as duas primeiras 

partes completas do Líber Novus: Líber Prímus e Líber Secundus. Acrescidas dos Sete 

sermões aos mortos, um novo manuscrito, intitulado Aprofundamentos, completa todo o 

esboço23. O Livro Vermelho, portanto, seria em si, como que uma “tentativa de se 

encontrar um caminho para se relacionar com os mortos” (HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015, p. 11). 

Segundo esta perspectiva, “relacionar com os mortos” traz uma conotação de 

“dar ouvido”, ou enfoque, ao mundo do inconsciente, tendo em vista que tudo aquilo 

que desaparece da vida consciente, se retira para o inconsciente, onde ganhará uma 

vivificação secreta, reclamando posteriormente uma possibilidade de manifestar-se. 

Nesse sentido, a imagem “dos mortos” surge como porta-voz daquilo que diz respeito à 

psique da humanidade que, de certa forma, ainda não encontrou expressão, resposta, 

solução, remissão e compreensão na vida consciente (HILLMAN e SHAMDASANI, 

2015; SHAMDASANI, 2015). 

Os mortos, portanto, seriam questões da humanidade não respondidas, 

encontrando-se fora da esfera consciente, sem, no entanto, deixarem de existir. Pelo 

contrário, querem ser ouvidas, exercendo influências sobre a vida psíquica consciente 

que, por sua vez e, em grande parte, é uma derivação destas questões. Relacionar-se 

                                                           
23 Com este recorte presente na introdução de O Livro Vermelho, Shamdasani (2015) esclarece que 

Aprofundamentos forma, efetivamente, a terceira parte da obra e esboça a sequência completa de Líber 

Novus, composta por Líber Prímus: “O caminho daquele que virá”; Líber Secundus: “As imagens do 

errante”; e Líber Tertius: “Aprofundamentos”. Sobre este último, ressalta que “nele, transcreveu fantasias 

de abril de 1913 até junho de 1916. Como nos dois primeiros livros de Líber Novus, Jung entremeou as 

fantasias com comentários interpretativos. Ele incluiu os Sermones nesse material, e então adicionou os 

comentários de Filêmon a cada sermão” (p. 41). 
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com os mortos, significaria, pois, uma descida ao mundo do inconsciente coletivo, à 

ancestralidade humana, caracterizando um diálogo com um fluxo anônimo de questões 

não resolvidas na história da humanidade (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; 

SHAMDASANI, 2015). 

Para Jung (2006), os Sete sermões constituíram um prelúdio ao que ele devia 

comunicar acerca do inconsciente, como “uma espécie de esquema ordenador e uma 

interpretação dos conteúdos gerais do inconsciente” (p. 228). Foi como que tomado por 

um sentimento de que tais conteúdos não pertenciam somente a ele mesmo, tendo de 

assumir, assim, um papel de transmitir para o terreno da realidade externa e coletiva, 

aquilo que ia descobrindo por meio de suas experiências subjetivas e que, não obstante, 

também pertenciam à coletividade humana. 

 

Ele não tenta interpretar suas fantasias redutivamente, mas as vê descrevendo 

o funcionamento de princípios psicológicos gerais nele (tais como a relação 

entre introversão e extroversão, pensamento e prazer, etc.), e descrevendo 

eventos literais ou simbólicos que estão para acontecer. Assim, a segunda 

camada do Esboço representa a primeira extensa tentativa de 

desenvolvimento e aplicação de seu novo método construtivo. A “segunda 

camada” é em si mesma um experimento hermenêutico. Num sentido crítico, 

Líber Novus não requer interpretação suplementar, pois contém sua própria 

interpretação (SHAMDASANI, 2015, p. 28). 

 

Segundo Shamdasani (2015), Jung estava assumindo uma pretensão de 

interpretar suas fantasias subjetivas em um nível “coletivo”, semelhante ao modo 

descrito em Transformações e símbolos da libido sobre a dinâmica do pensamento-

fantasia, desta feita por um caminho inverso. Assim sendo, o que se buscava era uma 

descrição do funcionamento de princípios psicológicos gerais, agindo sobre a psique do 

próprio Jung, de modo que este fato reforçava sua ideia de uma camada inconsciente da 

humanidade. 

O Livro Vermelho torna-se, portanto, uma espécie de retomada de histórias 

inacabadas, no sentido de que não se trata apenas de um passado puramente pessoal. 

Hillman chega mesmo a dizer que se trata da história da alma e, sendo assim, Jung teria 

encontrado uma forma não só de falar sobre a alma, mas com ela (HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015). Do mesmo modo, Shamdasani (2014) ressalta que o “Líber 

Novus surgira de uma crise da linguagem e de uma busca paralela por encontrar 

expressão adequada para falar à e sobre a alma” (p. 130). Complementando, diz que a 

obra em si assume o caráter dúbio de um trabalho pessoal, destinado a orientar o 
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coletivo: “paradoxalmente, é uma jornada para fora. Mas para ir para fora, ele precisa ir 

para dentro” (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015, p. 33), já que não existe um 

caminho direto para o mundo que não passe pela interioridade e solidão individuais, 

tornando um possível reconectar-se com o viver. 

A esse respeito, é importante ressaltar que por todo o trabalho com Livro 

Vermelho, perpassa um aparente aspecto de uma cosmologia pessoal. De certa forma, 

Líber Novus caracteriza-se como a apresentação de um modelo para se reencontrar com 

uma orientação e um sentido de vida, sendo uma tentativa de demonstrar que os 

processos descritos no livro não eram únicos e pessoalmente exclusivos, mas 

concepções aplicáveis a outros (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; SHAMDASANI, 

2015). 

Segundo Shamdasani, Jung “não estava satisfeito em encontrar uma solução para 

si mesmo, mas desejava entregar um meio de compreensão que pudesse ser 

terapeuticamente benéfico para os outros” (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015, p. 66), 

como um modo de “fornecer algo para os outros que desse a eles orientação quando 

estivessem encarando a noite escura e seus próprios mundos das trevas” (HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015, p.19). Dito de outra forma, existia uma pretensão de capacitar 

outras pessoas a encontrarem suas próprias cosmologias pessoais, seus próprios mitos. 

Outra faceta que Shamdasani e Hillman atribuem na discussão sobre O Livro 

Vermelho, é o fato de que esta obra é uma espécie de “livro herético em formato 

cristão” de Jung. Nesse sentido, segundo Shamdasani, “ele lidou com dois milênios de 

efeitos do cristianismo sobre a alma” (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015, p. 124), na 

medida em que tenta recuperar uma profundidade e alcance da formação individual de 

símbolos24, através de um fluxo de imagens que correspondem à base de qualquer 

religião. 

                                                           
24 Segundo Jung (1995), o “símbolo não é alegoria nem um semeion (sinal), mas a imagem de um 

conteúdo em sua maior parte transcendental ao consciente” (p. 67). Nesse sentido, como aponta o teórico, 

o símbolo, visto pelo ponto de vista do realismo, não se trata de uma verdade concreta, isto é, literal, mas 

contém em si uma verdade psicológica, na medida em que busca expressar um conteúdo significativo. Em 

Tipos psicológicos (CW 6), Jung (2013a) vai dizer que o símbolo, em essência, “consiste em apresentar 

uma situação que não é totalmente compreensível em si e só aponta instintivamente para seu possível 

significado” (p. 62), sendo que sua compreensão “exige uma certa intuição que capta, aproximadamente, 

o sentido” (p. 62), incorporando-o à consciência. Nesse caso, o teórico distingue seu conceito de símbolo 

daquilo que ele concebe como sinal, sendo este último de natureza semiótica, isto é, algo explicado como 

analogia ou designação abreviada. Em contrapartida, o símbolo se caracteriza por uma expressão de algo 

apenas pressentido e ainda não clarificado conscientemente, isto é, uma expressão de algo desconhecido; 

“é sempre um produto de natureza altamente complexa, pois se compõe de dados de todas as funções 

psíquicas. Portanto, não é de natureza racional e nem irracional. Possui um lado que fala à razão e outro 
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Sendo assim, o historiador salienta que Jung revivifica, para si, o cristianismo ao 

“se aproximar das experiências que estão na base de várias tradições religiosas” 

(HILLMAN e SHAMDASANI, 2015, p. 127) – incluindo aqui, neste caso, a própria 

religião cristã – mesmo que sua autoexperimentação não compartilhasse de um 

pressuposto dogma religioso. Há, portanto, uma valorização da experiência individual, 

em todas as suas particularidades, em lugar de uma tradição específica: “Como uma 

expressão da religiosidade individual, o livro constitui a encarnação da alma na matéria, 

numa união de forma e conteúdo” (SHAMDASANI, 2014, p. 121). Hillman destaca: 

 

Sua própria religião estava se formando em O Livro Vermelho. Sua velha 

religião estava sendo destruída, ou seja, a herança do cristianismo que ele 

sentia ser muito opressiva, se é que estou certo. E, ao mesmo tempo, uma 

nova visão, ou uma nova compreensão da religião, sua verdadeira religião, 

que ele desenvolveu em trabalhos mais tarde, e que estava sendo dada a ele, 

ou com a qual ele estava lutando em O Livro Vermelho. Essa é, ao mesmo 

tempo, uma luta religiosa que ele estava atravessando (HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015, p. 130). 

 

Jung, portanto, não estaria tentando superar o cristianismo, livrando-se da 

estrutura cristã, mas ao contrário, tentando encontrar seu próprio caminho de volta a 

esta estrutura, reconhecendo suas faltas para poder revivificar uma essência religiosa 

para si. Como ressalta Sonu Shamdasani, “a questão ao longo de todo o trabalho é: ‘o 

que significa ser cristão? Como alguém pode entender a imitação de Cristo hoje e será 

que isso tem algum sentido?’ É a tentativa de Jung de recuperar uma experiência 

genuína de ser cristão” (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015, p. 212-213). Nesse caso, 

o historiador destaca uma forte presença da figura de Cristo em Líber Novus, sendo a 

compreensão da Imitação de Cristo, assim como a maneira que esta poderia ser vivida 

hoje, um dos temas centrais: “Como Jung a via, a tarefa não consistia em emular a 

Cristo, mas em viver a própria vida tão plenamente como ele viveu a sua” 

(SHAMDASANI, 2014, p. 209). 

Apesar de um aspecto profético que esta característica acaba por denotar, o que 

Jung propunha com O Livro Vermelho, entretanto, não era que se transformasse em um 

manual, como uma espécie de Bíblia, em que se poderia encontrar ensinamentos e 

instruções. Tratava-se, contudo, de uma tentativa de encontrar princípios gerais que 

apontam para um caminho que tem de ser percorrido, por assim dizer, de um modo 

                                                                                                                                                                                     
inacessível à razão, pois não se constitui apenas de dados racionais, mas também de dados irracionais 

fornecidos pela simples percepção interna e externa” (p. 491).      
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próprio e individual. Como ressalta Shamdasani, “de alguma forma o que aconteceu a 

ele foi totalmente individual, mas, por outro lado, era universalmente humano, e isso 

gerou o seu projeto de estudos comparativos do processo de individuação” (HILLMAN 

e SHAMDASANI, 2015, p. 27). 

Nesse sentido, Hillman destaca um aspecto vivencial e não dogmático, ou 

teológico, da obra, acentuando que aquilo que surge como produto em O Livro 

Vermelho é algo que diz da experiência de Jung, relativo ao contexto em que ele se 

encontrava. O livro, em si, não se configura numa mensagem para todos, ou como um 

dogma, mas como a representação de um caminho que deve ser percorrido 

individualmente, ou ainda, “uma prática de tentar lidar com as coisas com menos 

pressuposições e incrustações” (HILLMAN e SHAMADASANI, 2015, p. 224). 

Desse modo, ao relatar sobre a maneira como Jung praticava sua psicologia, 

Shamdasani pontua o fato de que ele sempre elaborava “algo que permitiria a alguém a 

olhar para sua experiência, espelhá-la, de um jeito particular” (HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015, p. 96). Sendo, esse, o papel desempenhado pelo conceito de 

amplificação, segundo o qual há o estabelecimento de um paralelo que permite 

reflexões e comparações significativas de sentido, Jung estaria buscando uma forma de 

proporcionar que sua própria história se conectasse com a história de outras pessoas, 

possibilitando tirá-las de um solipsismo. 

Como assinala o historiador, a tarefa que se assemelhava a um trabalho profético 

de anunciação da verdade, transforma-se em um auxílio para que outras pessoas 

pudessem encontrar algo – não necessariamente da mesma forma como ele encontrou – 

que lhes possibilitasse experimentar uma autoridade para elas mesmas e que não pesasse 

sobre os outros. É uma busca pela prática da imagem inconsciente, cada qual a seu 

modo, desde que essa alternativa leve a uma autoexperimentação de si mesmo. 

Percebendo, portanto, que o caráter de centralidade dessa vivência, presente 

também no contexto de sonhos, apontava para uma meta, terminou por concluir que esta 

correspondia ao desenvolvimento do Si-mesmo. Este último, por sua vez, caracterizaria 

um princípio estrutural, chamado de arquétipo25, com a função de orientar e 

                                                           
25 Jung (1936) define, sucintamente, o conceito de arquétipo como determinadas formas típicas na psique, 

como uma espécie de padrões estruturais que ganham expressão por meio de conteúdo correspondente 

aos “motivos” ou “temas” arquetípicos. Tratam-se, pois, de formas primordiais e universais, que existem 

desde os tempos mais remotos, como uma espécie de imagens impressas na psique humana (JUNG, 

1954). Como consta no capítulo de Tipos psicológicos (CW 6), referente a apresentar algumas definições 

terminológicas da teoria junguiana, o que se pode entender por estrutura arquetípica, sempre esteve 

presente nas pesquisas de Jung – por vezes ocupando o centro destas –, sendo a formulação definitiva do 
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proporcionar um sentido à vida de qualquer indivíduo. Além do mais, a percepção de 

que a figuração de mandalas também apareciam em sonhos, apresentou-lhe a 

possibilidade de elaborar suas ideias e impressões com a objetividade de que tanto 

necessitava. 

Esta confirmação, no entanto, se deu com o envio de um manuscrito chinês, em 

1927-1928, pelo sinólogo alemão Richard Wilhelm, que representava um paralelo 

vivo26 com todas estas descobertas que Jung (2006) vinha adquirindo. Com o 

inesperado e estranho parentesco apresentado pelo conteúdo do texto chinês e as 

reflexões que vinha fazendo sobre o mandala, bem como a circumambulação em torno 

de um fator central, sentiu que sua solidão estaria, enfim, rompida. Esta coincidência, 

chamada posteriormente pelo teórico suíço de “sincronicidade”27, estabelecia um marco 

                                                                                                                                                                                     
conceito em si somente foi cunhada no decorrer do tempo (JUNG, 2013a). De qualquer forma, segundo 

aponta Hopcke (2012), o termo arquétipo não se trata de uma criação de Jung – que tem sua origem nos 

escritos patrísticos de Platão –, sendo a única contribuição do suíço a utilização da ideia arquetípica “num 

sentido psicológico com referência às pessoas contemporâneas” (p. 23), na medida em que se 

configuravam para o teórico como “padrões de percepção e compreensão psíquicas comuns a todos os 

seres humanos como membros da raça humana” (p. 23). Os arquétipos, portanto, podem ser 

genericamente encarados como “padrões da percepção psíquica, comuns a toda a humanidade” (p. 24). 

Samuels, Shorter e Plaut (1988) o define como “padrões de estruturação do desempenho psicológico 

ligado ao instinto; uma entidade hipotética irrepresentável em si mesma e evidente somente através de 

suas manifestações” (p. 38) e Jaffé (1989) ressalta que a palavra, derivando do grego e significando “a 

cunhagem original”, para a psicologia junguiana, seriam representações de padrões da natureza humana, 

caracterizando “a especificidade humana do homem”. 
26 A respeito da tradução de Wilhelm, Jung ressalta: “Na minha opinião, sua obra possui um inestimável 

valor; ela me esclareceu muito, comprovando aquilo que eu havia experimentado, desejado, pensado e 

feito no sentido de aliviar o sofrimento psíquico dos europeus. Para mim, foi uma experiência muito 

intensa ouvir através de suas palavras, numa linguagem lúcida e clara, o que eu obscuramente vislumbrara 

acerca do turbilhão do inconsciente europeu. Sinto-me, na verdade, tão enriquecido, que tenho a 

impressão de ter recebido dele mais do que qualquer outra pessoa” (JUNG e WILHELM, 2013, p. 20). 
27 O conceito de sincronicidade foi cunhado por Jung para designar, dentre as mais comuns definições, 

um princípio não-causal de conexão entre determinados eventos e as leis de tempo e espaço. “Referindo-

se a eventos que coincidem no tempo e no espaço mas que também podem ser julgados como tendo 

conexões psicológicas significativas” (SALMUELS, SHORTER e PLAUT, 1988, p. 202), aproxima-se de 

uma coincidência a-causal de ligação entre os mundos psíquico e material. No comentário psicológico em 

O Segredo da Flor de Ouro, ao dissertar em memória de Richard Wilhelm, Jung fala sobre o princípio da 

sincronicidade como uma via de esclarecimento para certos fenômenos da psicologia profunda, quando o 

usual princípio da causalidade parece insuficiente. A esse respeito, afirma: “Minhas pesquisas no campo 

da psicologia dos processos inconscientes levaram-me a procurar outras explicações para o 

esclarecimento de certos fenômenos da psicologia profunda, uma vez que o princípio da causalidade me 

parecia insuficiente. Descobri, inicialmente, que existem manifestações psicológicas paralelas que não se 

relacionam absolutamente de modo causal, mas apresentam uma forma de correlação totalmente 

diferente. Tal conexão parecia basear-se essencialmente na relativa simultaneidade dos eventos, daí o 

termo ‘sincronicidade’. Longe de ser uma abstração, o tempo se apresenta como continuidade concreta, 

contendo qualidades e condições básicas que podem se manifestar em locais diferentes com relativa 

simultaneidade, num paralelismo que não se explica de forma causal; por exemplo, na ocorrência 

simultânea de pensamentos, símbolos ou estados psíquicos similares” (JUNG e WILHELM, 2013, p. 14). 

Walter Melo (2015) ressalta que esse princípio de conexão acausal, considerados acontecimentos 

psíquicos e objetivos que fogem completamente de conexões causais – e que tanto impressionam as 

pessoas –, passou a ser um dos campos de pesquisa privilegiados do suíço. 
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para o desenvolvimento de uma psicologia própria, fazendo justiça às pesquisas que 

durante muito tempo28 vinha realizando. 

É certo que muitas outras concepções à respeito do Livro Vermelho podem ser 

estabelecidas como temáticas implícitas, dentre as quais o autoconhecimento, relação 

entre pensar e sentir, os tipos psicológicos, a união dos opostos, a solidão, a natureza da 

alma, a loucura, a relação entre magia e razão, para citar apenas algumas. Além do mais, 

Shamdasani alerta para a existência de dois momentos, ou de duas maneiras de se 

perceber a teoria junguiana, ao se tomar por base a produção de Líber Novus e a 

posterior conceituação teórica das obras coligidas (SHAMDASANI, 2015; HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015). 

Se, por um lado, O Livro Vermelho acentua um aspecto vivencial e prático, com 

uma linguagem que não se prende a termos conceituais, por outro, as obras coligidas 

apontam para um aspecto científico-acadêmico, em que a linguagem pauta por uma 

tentativa de explicar, conhecer e compreender todo o conteúdo como processo. Nesse 

sentido, segundo o historiador, a linguagem conceitual é posterior e surge com uma 

utilidade assegurada de emoldurar processos anímicos, por meio de reflexão, 

compreensão e descrição, existindo como parte do empreendimento científico 

(HILLMAN e SHAMDASANI, 2015). 

Para Hillman, o que é feito em O Livro Vermelho é um não pensar 

conceitualmente, sendo aquilo que ele julga ser necessário retomar na psicologia. É o 

que ele vai chamar de sensibilidade para a linguagem, em que se torna preciso escrever 

evocando a base poética da mente, não desviando a psique de seu modo natural de falar, 

captando-se o sentido que as palavras trazem, insinuam e sugerem: cada indivíduo 

torna-se um poeta de sua própria psique, tendo de utilizar uma linguagem que expresse 

esta mesma psique. A esse respeito, Shamdasani (2014) destaca que Jung assimilava um 

grande artista ao médium “que dava voz e expressão adequada a imagens primordiais” 

(p. 143). 

Em contrapartida, o historiador também ressalta que o trabalho de conceituar, 

em Jung, acontece porque ele vê nisso a “oferta de um caminho seguro para aqueles que 

seriam incapazes de encontrar a si mesmos sem isso” (HILLMAN e SHAMDASANI, 

2015, p. 77). O historiador, portanto, acentua que a conceituação assume uma 

                                                           
28 Jung (2006), em Memórias, Sonhos, Reflexões, chega a ressaltar que foram necessários 45 anos para 

elaborar e inscrever toda esta vivência no quadro de sua obra científica. 



55 
 

funcionalidade de ponte – aproximando essencialmente do conceito de amplificação – 

para que os indivíduos articularem suas próprias experiências. 

 

Enquanto o Líber Novus fora uma tentativa de apresentar o sentido da 

revelação, Jung precisava agora retornar do lado humano – a saber, a ciência. 

O custo foi considerável, e ele literalmente sentiu que havia pago com sua 

vida. [...] Neste aspecto, vê-se que as obras posteriores de Jung não seguiram 

uma evolução francamente linear – a primeira publicação não coincidia 

necessariamente com a primeira concepção (SHAMDASANI, 2014, p. 202). 

 

De qualquer forma, O Livro Vermelho representa um trabalho empírico de busca 

por compreensão dos significados de uma série de imaginações ativas29 a que Jung se 

submeteu. Assemelhando-se ao Zaratustra de Nietzsche e a Commedia de Dante, Líber 

Novus simboliza o renascimento de Deus na alma e a descida de Jung ao Inferno, 

respectivamente, em que o aspecto de uma cosmologia pessoal se torna marcante. O 

tema geral, segundo Shamdasani (2015, p. 43), “é como Jung recupera sua alma e 

supera o mal-estar contemporâneo da alienação espiritual” e, nesse sentido, Líber Novus 

se torna o protótipo de uma forma universal para auxiliar o desenvolvimento 

psicológico individual: uma concepção junguiana cunhada de processo de individuação. 

Segundo a concepção supracitada, a tarefa da individuação seria a de estabelecer 

um diálogo com os conteúdos do inconsciente coletivo – que aparecem como as 

personagens da fantasia em Líber Novus –, integrando-os à consciência. Acreditando 

que o significado das fantasias eram alcançados por meio da imaginação mitopoética30, 

perdida na época moderna, a tarefa também propunha uma recuperação desta, o que 

tornaria possível reconciliar o espírito da época com o espírito das profundezas. Como 

aponta Shamdasani (2015, p. 44), “esta tarefa iria constituir um leitmotif de sua obra 

erudita posterior”. 

                                                           
29 Imaginação ativa é uma técnica, desenvolvida por Jung, que assemelha-se a um “sonhar acordado”. Tal 

técnica será abordada com mais clareza no decorrer desta pesquisa, em capítulos posteriores. 
30 Segundo Price-Williams (1999), em seu artigo In Search of Mythopoetic Thought (Em Busca do 

Pensamento Mitopoético), o pensamento mitopoético já foi descrito de diversas formas na antropologia, 

como pensamento mágico e mentalidade primitiva. Sobre sua definição, o autor ressalta que “se deveria 

notar que foi um estudioso clássico, Frederick Myers, que cunhou o termo ‘função mitopoética’ no final 

do século passado para se referir a uma espécie de função autônoma da mente para tecer fantasias” (p. 25 

– tradução nossa), sendo que “seu termo abriu a porta para uma investigação mais sistemática dos usos 

das imagens espontâneas” (p. 25 – tradução nossa). Na mesma linha de raciocínio, Price-Williams destaca 

também Ernst Cassirer e sua profunda elaboração sobre a noção de pensamento mítico, como uma espécie 

de estado de espírito pairando entre o mundo da realidade objetiva e o mundo dos sonhos, assim como o 

pensamento de outros pensadores que, em sua base, encaram o termo mitopoético como a descrição de 

pensamentos que significam, em última instancia, uma equivalência ao emprego de analogias e sínteses. 
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1.3. O comentário psicológico de O Segredo da Flor de Ouro: uma amplificação 

de Líber Novus 

 

“Já me referi à coincidência de meu desenvolvimento interior com o 

envio que me fez Richard Wilhelm de um texto taoísta. Em 1929 

nasceu o livro publicado em colaboração com ele”. 

(C. G. Jung – Memórias, Sonhos, Reflexões) 

 

O ano de 1928 inaugura um novo momento para a psicologia de Carl Gustav 

Jung. Durante anos precedentes tentara encontrar algo que pudesse elevar suas 

pesquisas empíricas com o inconsciente a um patamar objetivamente comprovável no 

âmbito científico. Apesar das visões e sonhos que tivera – entre os anos de 1913 a 1927-

1928 – fornecerem um conteúdo rico de significação, segundo Jung (2013c), esses 

materiais “não só exorbitavam tudo o que era conhecido no campo da psicologia 

‘acadêmica’, como também ultrapassavam os limites da psicologia médica personalista” 

(p. 12). Como o próprio teórico chegou a afirmar, os resultados que havia adquirido, 

“baseados em quinze anos de esforços, pareciam flutuar, sem qualquer possibilidade de 

confronto” (p. 12), já que não encontrava nenhuma segurança, ou apoio, no que se 

refere às categorias e métodos científicos de comprovação dos aspectos questionáveis, 

relativos aos problemas com o inconsciente coletivo dos quais se ocupava. 

Além do mais, ficando impossibilitado de fornecer uma confirmação daquelas 

ideias, sua Psicologia Analítica, sendo essencialmente parte das ciências da natureza, 

somado aos preconceitos e condicionamentos pessoais de qualquer observador, corria 

um sério risco de ser considerada apenas uma teoria especulativa; dependeria, pois, em 

mais alto grau, de documentação comparativa, se quisesse se consolidar como uma 

teoria válida. Sabia, portanto, que se não apresentasse uma prova da prefiguração 

histórica de suas experiências, elas estariam destinadas a se perderem, como algo 

relegado apenas ao subjetivo (JUNG, 2006; 2013c). 

As únicas analogias, até então muito remotas, que conseguia estabelecer entre 

suas pesquisas e algo relacionado ao campo da experiência humana, ele as encontrava 

em relatos dos chamados heresiólogos que estudavam as experiências imediatas da 
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alma, nos sistemas gnósticos. O estudo dos gnósticos já havia se tornado importante 

para Jung (2006), pelo fato dele perceber que estes lidavam, ao seu modo, assim como 

ele mesmo, com o mundo original do inconsciente: “Confrontaram-se com imagens e 

conteúdos que, evidentemente, estavam contaminados pelo mundo dos instintos” (p. 

239). Entretanto, como atesta o próprio teórico suíço, devido à escassez de informações, 

esbarrava na dificuldade de responder à questão de como eles compreendiam esta 

instância psíquica, o que contribuiu para a conclusão de que a tradição entre a gnose e o 

presente estava rompida. 

 

Como possuímos pouquíssimos textos detalhados, a maioria dos quais deriva 

das exposições feitas por adversários cristãos, o conhecimento de que 

dispomos é insuficiente, tanto no que se refere à história como ao conteúdo 

dessa literatura estranha e confusa, difícil de ser abarcada. Parecia-me 

arriscado buscar apoio nesse domínio, principalmente porque cerca de 1700 

ou 1800 anos nos separam dessa época. Além disso, as relações que eu 

encontrara eram em parte de caráter secundário, deixando lacunas no tocante 

aos pontos principais, e assim achei impossível utilizar o material gnóstico 

(JUNG, 2013c, p. 12). 

 

A Alquimia, como será explicitado em capítulo posterior, aparece como este 

precioso elo de ligação, por se constituir o liame histórico capaz de restabelecer a 

continuidade entre o passado e o presente, sendo uma filosofia da natureza que lança 

uma ponte tanto para a gnose, quanto para a moderna psicologia do inconsciente: “a 

alquimia medieval representa o traço de união entre a gnose e os processos do 

inconsciente coletivo que podem ser observados no homem de hoje” (JUNG, 2013c, p. 

13). Baseando-se, portanto, no conceito de instinto para desenvolver a ideia de um 

inconsciente coletivo, a Alquimia se tornaria uma espécie de “doutrina” que confirmaria 

um modo empírico de lidar com os conteúdos da psique irracional, ou instintiva. 

No entanto, foi somente com o texto O Segredo da Flor de Ouro, enviado pelo 

sinólogo alemão Richard Wilhelm, que Jung se aproximou do que chamou de essência 

da Alquimia. Segundo consta no livro de memórias, este acontecimento foi considerado 

pelo teórico como aquele que primeiro rompeu a sensação de solidão que o arrebatava, 

percebendo uma afinidade com o material que lhe permitia estabelecer laços com 

alguém e com algo (JUNG, 2006). 

Pelos seus relatos autobiográficos, o texto da flor de ouro surgiu como um 

paralelo-vivo da autoexperimentação que ele vinha realizando com O Livro Vermelho, 

caracterizando-se, justamente, como um testemunho preciso – ou mesmo um ponto 
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arquimediano – de suas ideias acerca da psique inconsciente e as bases históricas que 

poderiam sustentar os pressupostos teóricos da Psicologia Analítica (JUNG, 2006). 

Segundo Shamdasani (2014), Jung teria ficado impressionado com a similaridade entre 

algumas imagens do texto chinês – enviado pelo sinólogo – e pinturas do Líber Novus – 

em especial um castelo amarelo com uma atmosfera chinesa –, assim como as 

concepções gerais evocadas no manuscrito:  

 

O texto enviado por Wilhelm ajudou-me a sair dessa dificuldade, pois 

continha justamente os aspectos que eu buscara em vão nos gnósticos. Desse 

modo, proporcionou-me a oportunidade feliz de poder publicar, ainda que de 

forma provisória, alguns dos resultados essenciais de minhas pesquisas 

(JUNG, 2013c, p. 12). 

 

A princípio, entretanto, o que fascinou Jung (2006) foi a confirmação que o texto 

da flor de ouro lhe forneceu à respeito de suas descobertas acerca do mandala, assim 

como de uma busca pelo centro, tão característico das vivências que vinha tendo com as 

imagens psíquicas em Líber Novus. O problema da unidade que poderia compensar a 

multiplicidade – questão que ele já vinha trabalhando em Tipos psicológicos (CW 6) – 

somado à concepção de busca pelo centro reforçada pelo texto chinês, lhe renderia a 

ideia de Si-mesmo31 como um conceito essencial de sua teoria. Além do mais, como 

afirma Jung (2006), com a publicação de seu comentário psicológico sobre o texto 

enviado por Wilhelm, no ano de 1929, suas reflexões e pesquisas, que vinham sendo 

desenvolvidas até então, atingiam o ponto central de sua psicologia (JUNG, 2006; 

2013c; JUNG e WILHELM, 2013). 

Não obstante, ao ser requisitado para escrever o comentário psicológico sobre o 

texto da flor de ouro, percebeu que, além de se tratar de uma representação do seu modo 

de lidar com a psique inconsciente, sendo como que uma filosofia de vida milenar, o 

manuscrito também era considerado um tratado alquímico chinês. Este fato, que só pôde 

ser esclarecido após compara-lo com outros tratados de alquimia latina, fez com que 

                                                           
31 Jung (2013a) se refere ao Si-mesmo como um conceito que, empiricamente, designa uma totalidade, ou 

unidade constituída por uma união dos opostos. Dito de outro modo, o Si-mesmo, “como conceito 

empírico, designa o âmbito total de todos os fenômenos psíquicos do homem. Expressa a unidade e 

totalidade da personalidade global” (p. 485). Também chamado de Self, na terminologia junguiana, é 

definido por Samuels, Shorter e Plaut (1988) como uma “imagem arquetípica do potencial mais pleno do 

homem e a unidade da personalidade como um todo. O self, como um princípio unificador dentro da 

psique humana, ocupa a posição central de autoridade com relação à vida psicológica e, portanto, do 

destino do indivíduo” (p. 193). Na presente pesquisa optou-se pela terminologia Si-mesmo, ao invés de 

Self. 
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nascesse em Jung um forte desejo em conhecer os alquimistas. Por fim, vislumbrou nos 

trabalhos realizados por estes, algo que também pudesse, de forma semelhante, 

fundamentar o que vinha praticando como sua autoexperimentação, isto é, uma filosofia 

de vida própria, na antiga acepção do termo. O Segredo da Flor de Ouro, bem como a 

alquimia, representados pelos seus tratados, configuravam-se, pois, como pressupostos 

históricos preciosos não só da obra – fruto de sua autoanálise –, como também de sua 

teoria da psicologia profunda que estava sendo gestada (JUNG, 2006; 2013c; JUNG e 

WILHELM, 2013). 

 

No primeiro momento não dei importância ao fato de O segredo da flor de 

ouro constituir um tratado alquímico, além de ser um texto taoísta da ioga 

chinesa. Um estudo posterior e aprofundado dos tratados latinos me 

esclareceu e demonstrou que o caráter alquímico do texto tinha um 

significado essencial. [...] Quero apenas sublinhar o fato de ter sido o texto da 

flor de ouro que me ajudou a encontrar a via correta (JUNG e WILHELM, 

2013, p. 8). 

 

Ao tomar contato com a tradução de Wilhelm, portanto, Jung (2013c) chega à 

conclusão de que, em sua autoexperimentação, ele seguia um modo de ciência diferente 

daquele assumido pelo espírito ocidental. Com a produção de Líber Novus, ele estava 

adotando, sem o saber, uma forma mais ampla, mais alta e profunda de compreensão 

mediante a vivência, semelhante àquilo que é ensinado no Oriente como uma filosofia 

de vida. Sublinhando que as ideias contidas em O Segredo da Flor de Ouro “não 

representam algo de extraordinário para a mentalidade chinesa, mas são conclusões 

psicológicas inevitáveis” (p. 17), termina por destacar a importância que o texto assume 

para o Ocidente, pelo fato de caracterizar um modelo que lhes falta – e não um manual – 

de um caminho para exprimir verdadeiramente o próprio ser. 

Além do mais, como aponta Shamdasani (2014), o formato de O Segredo da 

Flor de Ouro, enquanto uma obra – ou um documento histórico – se tornou crucial a 

Jung, pelo fato de poder utilizá-la como material alegórico para suas produções teóricas: 

“em vez de revelar os detalhes completos de seu próprio experimento ou dos casos de 

seus pacientes, Jung usou os paralelos com o texto chinês como uma forma indireta de 

falar sobre eles” (p. 153). Este método alegórico, inclusive, se tornaria o modo preferido 

do teórico, que passou a recorrer quase sempre a comentários de práticas esotéricas 

como uma forma indireta, ou simbólica, de escrever à respeito de suas experiências. 
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Sendo assim, segundo Jung (2013c), a questão principal de seu comentário 

psicológico sobre o tratado chinês não foi a de insuflar técnicas orientais de meditação 

ao homem ocidental, a modo de uma trágica e estéril imitação de algo que pertence à 

psicologia do Oriente. Em contrapartida, apoiando no pressuposto de que a psique 

também é constituída de aspectos da natureza humana, chegou à conclusão de que 

“assim como a anatomia do corpo humano é a mesma, apesar das diferenças raciais, 

assim também a psique possui um substrato comum, que ultrapassa todas as diferenças 

de cultura e de consciência” (p. 18). 

Desse modo chamou a atenção para o fato de que o que Wilhelm proporciona, 

com a tradução deste tratado milenar de vida chinesa, é a possibilidade de que o homem 

ocidental crie, ou retome, práticas semelhantes, que o auxilie na busca de uma vida mais 

plena, autêntica e verdadeira consigo mesmo, reconhecendo a própria cultura e contexto 

em que se encontra inserido. Como Jung (2013c) afirma, “não se trata de macaquear o 

que é visceralmente estranho a nós, ou de bancar o missionário, mas de edificar a 

cultura ocidental” (p. 16), levando-se em conta aquilo que chamou de “busca do 

autêntico europeu, em sua trivialidade ocidental, com seus problemas matrimoniais, 

suas neuroses, suas ilusões político-sociais e enfim com sua total desorientação diante 

do mundo” (p. 16). 

Nesse sentido, a psicologia moderna, proposta pela teoria junguiana, encontra 

um paralelo significativo com texto da flor de ouro, na medida em que se baseia numa 

instância psíquica comum a toda a humanidade, constituída de predisposições latentes a 

reações semelhantes, a qual Jung (2013c) denominou inconsciente coletivo. Dessa 

maneira, tem-se a produção de Líber Novus acontecendo e sendo registrado, por assim 

dizer, simbolicamente ou mitologicamente, de forma semelhante ao processo descrito 

em O Segredo da Flor de Ouro, de modo que se torna possível encarar o texto chinês 

como uma amplificação do Livro Vermelho e vice versa. 

A esse respeito, Jung (2013c) assinala que, paralelamente ao modo dos 

ensinamentos de Mestre Lü Dsu, no tratado chinês, a chave que lhe abriu as portas para 

entrar no caminho de sua autoexperimentação, foi deixar as imagens acontecerem 

psiquicamente. Usando uma expressão de mestre Eckhart, a “ação da não ação”, do 

deixar-acontecer, permitiu que a luz, segundo o texto da flor de ouro – 

psicologicamente representando a consciência –, “circulasse de acordo com sua própria 

lei” (p. 24), possibilitando-o registrar sem reservas e fielmente todo conteúdo que 

emergia de sua psique inconsciente, enquanto estava engajado com as fantasias 
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espontâneas. “Deste modo, cria-se uma nova atitude, a qual aceita o irracional e 

incompreensível, simplesmente porque é aquilo que ocorre” (p. 25). 

Como destaca Shamdasani (2015), Jung chegou à concepção de um processo 

inconsciente de desenvolvimento, baseado numa meta que deve ser compreendida como 

um princípio, semelhantemente ao procedimento descrito em O Segredo da Flor de 

Ouro. Neste último, como aponta Jung (2013c), o autor chinês sempre começa a partir 

daquilo que pode ser considerado o ápice, ou ainda um conhecimento mais profundo e 

último a ser obtido, localizado, por assim dizer, como um centro. 

Nesse sentido, a meta, para ambas concepções, não é algo que deve ser 

conquistada, a modo de uma aquisição, pois já se encontra existente em estado 

germinativo no processo, como uma semente que carrega em si o ápice de se tornar uma 

árvore. Tampouco se trata de um processo retilíneo e progressivo, mas de um 

desenvolvimento circular de clarificação daquilo que existe por si mesmo, como será 

visto mais adiante quando o conceito de circumambulação for abordado. 

De qualquer modo, o que cabe destacar aqui é o paralelo existente entre o 

processo realizado por Jung no Livro Vermelho e as características apresentadas pelo 

texto chinês, que representa uma filosofia de vida milenar para o Oriente. Em ambos há 

um método ou caminho consciente, que busca unir aquilo que se encontra separado, 

afim de que se alcance uma vida mais plena de sentido, mais consciente, profunda e 

autêntica: o Tao, psicologicamente traduzido por “sentido”, representa justamente o 

caminho que Jung percorreu – expresso pelo Líber Novus – de um reconhecimento, ou 

de uma conscientização mais ampla de si mesmo. Como ele mesmo destaca, “a meta 

dessa unificação é a obtenção da vida consciente, ou, como dizem os chineses: a 

realização do Tao” (JUNG, 2013c, p. 28). 

Sendo assim, quando Jung estabelece diálogos com as personagens que 

aparecem no Livro Vermelho, está realizando, psicologicamente, uma espécie de 

meditação, segundo o texto chinês. Esta última, por sua vez, pode ser expressa pela 

ideia de “circulação”, de acordo com o manuscrito oriental, e significa uma forma moral 

de vivificar, ou vivenciar, “todas as forças luminosas e obscuras da natureza humana, 

arrastando com elas todos os pares de opostos psicológicos, quaisquer que sejam” 

(JUNG, 2013c, p. 32), a exemplo do que acontece em Líber Novus, expresso pela 

relação com as personificações. 

Essa aparente dissolução ou rebaixamento da consciência que, no texto chinês é 

ilustrada por um sábio em estado de contemplação, com a cabeça circundada de chamas, 
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da qual saem cinco formas humanas que, por sua vez, subdividem-se em vinte cinco 

formas menores, representam justamente o encontro da consciência individual – de 

intensa clareza, mas de limitação estreita – com o inconsciente coletivo e sua extensão. 

Jung (2013c), inclusive, afirma que, assim como ocorreu em sua autoexperimentação, 

essa imagem poderia representar “um processo esquizofrênico se isso fosse uma 

situação permanente” (p. 40), advertindo sobre o claro perigo do efeito dissolvente32 que 

o inconsciente exerce sobre a consciência. No entanto, é justamente a capacidade de se 

destacar de forma consciente desses conteúdos, ilustrado pelos diálogos do teórico com 

as imagens em Líber Novus, aquilo que permite uma separação que evita a dissolução 

da consciência – a consequente perturbação psíquica –, possibilitando compreender 

mais profundamente a si mesmo. 

 

Pela compreensão livramo-nos do domínio do inconsciente. Esta é a meta 

fundamental das instruções do nosso texto. O discípulo é ensinado a 

concentrar-se na luz da região mais profunda, libertando-se de todos os 

encadeamentos externos e internos. Sua vontade dirige-se então para a 

consciência vazia de conteúdos, sem que com isso seja anulada a existência 

de todos os conteúdos (JUNG, 2013c, p. 50). 

 

Ademais, esse caráter de desprendimento da consciência caracteriza um estado 

de “plenificação”, que descreve uma espécie de retirada consciente para um posto 

extramundano (Jung, 2013c). Essa retirada, por sua vez, implicaria num modo de 

suspensão da consciência e, por esse motivo, ela “não é mais dominada por intenções 

compulsivas, passando a contemplar, tal como exprime de um modo tão belo o texto 

chinês” (p. 51), assim como também o método de imaginação ativa proposto pelo 

teórico suíço. 

A imaginação ativa é semelhante ao chamado “método reversivo” do tratado 

chinês e tem por objetivo fazer com que as imagens psíquicas, que surgem de forma 

espontânea do inconsciente, se desenvolvam por meio de uma “atenção dirigida”, em 

que é preciso circundá-la, mantendo-a sob foco, porém deixando com que ela se 

desdobre livremente. Em última instância, o “método reversivo” estaria para o 

“movimento circular da luz”, assim como a imaginação ativa estaria para a chamada 

“ampliação da consciência”, “conscientização” ou “individuação” (JUNG, 2013c). 

                                                           
32 Segundo Jung (2013c), casos desse tipo podem ocorrer pelo fato de sistemas psíquicos parciais, 

manifestados espontaneamente, geralmente despertam efeitos e impressões muito intensos: “eles podem 

ser fixados sob a forma de ideias delirantes e alucinações, que destroem a unidade da personalidade” (p. 

40). 
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Tem-se, assim, um estado propício, de acordo com os pressupostos junguianos, 

de “esvaziar a consciência” para deixar que as fantasias, ou as imagens, surjam 

espontaneamente. Esta “fórmula mágica para viajar à distância”, segundo o texto chinês, 

é o que permite a ocorrência da expressão “ficar com a imagem” empregada por Jung, 

mantendo como que uma atenção passiva, ou suspensa, possibilitando deixar aquilo que 

emerge falar por si só e, a partir daí, estabelecer um diálogo com o conteúdo (JUNG 

2013c; JUNG e WILHELM, 2013). 

 

Tal consciência está ao mesmo tempo vazia e não vazia. Ela não se encontra 

mais preocupada, preenchida com as imagens das coisas, mas apenas as 

contém. A abundância anterior do mundo, imediata e premente, nada perdeu 

de sua riqueza e maravilha, mas não domina mais a consciência. O apelo 

mágico das coisas cessou, porque se desenredou o entrelaçamento originário 

da consciência com o mundo. Não sendo o inconsciente projetado, 

desaparece a participation mystique originária com as coisas (JUNG, 2013c, 

p. 51). 

 

Sendo uma espécie de contemplação que permite o “movimento circular da luz” 

para se atingir o Tao no Segredo da Flor de Ouro, este processo torna-se análogo à 

circuambulação em torno do centro proposto pela teoria junguiana, em que é necessário 

um voltar-se para o Si-mesmo, reconhecendo-o e integrando-o, a fim de se realizar o 

processo de individuação. Chamada de “consciência celeste” no tratado oriental, essa 

instância-meta que é buscada, assemelha-se ao Si-mesmo arquetípico proposto pelo 

teórico suíço, assim como o “espírito originário” e o “espírito consciente” guardam 

íntima similaridade com o “espírito das profundezas” e o “espírito da época”, 

respectivamente, em Líber Novus (JUNG, 2013c; 2014). 
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2. O CONCEITO DE AMPLIFICAÇÃO 

2.1. Modos de amplificação na obra de Jung: mitologia comparada, imagens 

arquetípicas e alquimia 

 

“O homem satisfaz à necessidade da expressão mítica quando possui 

uma representação que explique suficientemente o sentido da 

existência humana no cosmos, representação que provém da 

totalidade da alma, isto é, da cooperação do consciente e do 

inconsciente.” 

(C. G. Jung – Memórias, Sonhos, Reflexões) 

 

A psicologia de Carl Gustav Jung se tornou a referência de diversos termos e 

conceitos amplamente difundidos e reconhecidos, seja no âmbito científico, acadêmico 

ou popular. O conceito de amplificação, apesar de aparentemente discreto, comparado a 

outros mais reconhecidos – como extroversão e introversão, arquétipos, complexos, 

inconsciente coletivo, para citar apenas alguns – guarda uma singular importância 

teórica e prática para a Psicologia Analítica, o que lhe confere uma centralidade dentro 

de toda obra junguiana (SHAMDASANI, 2015). 

Segundo Shamdasani (2015), a amplificação apareceu como um método já no 

extenso estudo de Jung sobre o pensamento de fantasia e a presença contínua de temas 

mitológicos em sonhos. Trata-se das pesquisas publicadas em 1911-1912, que 

compuseram o trabalho intitulado Transformações e símbolos da libido, o derradeiro 

responsável pela divergência de ideias com a teoria freudiana. Tais pesquisas vinham 

sendo desenvolvidas durante o período em que Jung ainda fazia parte do movimento 

psicanalítico e, posteriormente, fora passando por reedições e reformulações33 até em 

1952 ser publicada como um dos principais componentes das obras coligidas: Símbolos 

da transformação (CW 5). 

Não obstante, o estudo supracitado e o rompimento com o pensamento 

psicanalítico demarca uma modificação na forma como Jung passaria a abordar os 

                                                           
33 A esse respeito, remeto o leitor ao trabalho de Fábio Medeiros Massière, referente ao mestrado em 

psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei, no ano de 2016, intitulado “A construção da 

psicologia analítica a partir do livro Símbolos da Transformação: o processo de escrever e reescrever 

uma psicologia”, em que o autor discorre sobre as reedições e reelaborações de Símbolos da 

transformação (CW 5), bem como a importância desta obra para a compreensão do processo de 

construção do projeto de psicologia de Carl Gustav Jung. 
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conteúdos inconscientes. Nesta nova forma, a amplificação começa a ganhar sua 

centralidade, mesmo que ainda não teoricamente conceituada, na medida em que é 

assinalada uma importância dada às associações históricas e paralelos mitológicos. Com 

isso, estes conteúdos passaram a ocupar um papel de destaque na interpretação e 

explicação de determinados materiais irracionais, ao invés da exclusiva interpretação 

personalista freudiana, via sexualidade (SHAMDASANI, 2005; 2015; BOECHAT, 

2014). 

 

O “método da filologia” – estudos comparativos clássicos – tornou-se muito 

literalmente para Jung uma técnica psicoterapêutica, e uma técnica que 

diferenciava notavelmente sua abordagem característica da psicoterapia de 

outras abordagens. A biblioteca de Jung era um complemento essencial de 

seu local de análise, e existem não poucas anedotas que contam como ele se 

aproximava das prateleiras de livros para mostrar algo num livro que 

demonstrava um impressionante paralelo com a fantasia de um paciente 

numa sessão terapêutica. Por um lado, enquanto os conteúdos do inconsciente 

coletivo emergiam espontaneamente, por outro, o psicoterapeuta precisava de 

conhecimento erudito e capacidade para reconhecê-los corretamente 

(SHAMDASANI, 2014, p. 134-135). 

 

Este novo modo de interpretar materiais inconscientes, à luz de paralelos 

históricos e mitológicos presentes na história da humanidade, pode ser definido 

teoricamente como mitologia comparada. O interesse de Jung por essa forma de 

interpretação ganha força em 1909, antes mesmo da produção de Transformações e 

símbolos da libido, período em que ele se desvincula definitivamente do Burghölzli para 

se dedicar aos seus estudos, à prática clínica e aos interesses acadêmicos. Como já foi 

sublinhado no primeiro capítulo da presente pesquisa, Shamdasani (2015) compreende 

este interesse como uma retomada das preocupações culturais e religiosas de Jung, que 

há muito mantinham-se vivas em suas pesquisas, caracterizando um retorno do teórico 

às suas raízes intelectuais. 

 

Até aqui, sua atenção estivera focada na psicologia do indivíduo. Agora, 

extrapolando a “lei biogenética” do biólogo Ernst Haeckel, que afirmava que 

o desenvolvimento individual, ou ontogenia, recapitulava o desenvolvimento 

da espécie, ou filogenia, Jung voltou-se para a história cultural numa tentativa 

de situar a psicologia individual numa base evolucionista. Uma base 

filogenética era necessária se a teoria da neurose quisesse ser colocada num 

nível evolucionista e desenvolvimental (SHAMDASANI, 2014, p. 49). 

 

Ademais, em uma carta a Freud, datando 8 de novembro de 1909, Jung confirma 

abertamente sua aproximação da mitologia e arqueologia, apontando-as como fontes 
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essenciais de seus estudos sobre a história dos símbolos (McGUIRE, 1976). Nesta carta, 

afirma ter encontrado uma mina de material em autores34 como Heródoto, Creuzer e 

Knight, o que fez com que ascendesse, ou manifestasse nele, novamente o interesse, 

latente há anos, pela arqueologia. Não obstante, ressaltou uma hipótese de que nesses 

materiais “se encontram fontes valiosas para a fundamentação filogenética da teoria da 

neurose” (p. 310), sendo esta ideia acolhida com apreço pelo austríaco. Freud, inclusive, 

demonstra reciprocidade pelo interesse, ao afirmar sentir-se ansioso por saber das novas 

descobertas de Jung sobre o assunto, esperando que o suíço compartilhasse da sua 

crença “de que a mitologia, ao que tudo indica, está centrada no mesmo complexo 

nuclear das neuroses” (p. 312). 

A esse respeito, Shamdasani (2014) chama a atenção para o fato de que a 

biologia proporciona uma analogia, ou uma associação, para se entender a importância 

que a história e a mitologia guardam, particularmente, para a psicologia. Nesse sentido, 

o historiador ressalta que o “estudo da mitologia e da história é para a psicologia o que o 

estudo da filogênese e da anatomia comparada é para a biologia” (p. 50), sendo que este 

detalhe seria aquilo que confere à cultura uma importância primordial para a 

possibilidade de uma psicologia científica, tendo como premissa que não se pode haver 

psicologia sem o estudo da história. Nesse caso, o estudo estritamente histórico mostra-

se insuficiente, sendo necessário “mostrar a ligação entre os materiais históricos e a vida 

dos indivíduos contemporâneos” (p. 51). 

Shamdasani (2005) também destaca que, quando da viagem em 1909 à 

Universidade Clark, ocasião em que Jung e Freud compartilhavam análises mútuas de 

seus sonhos, após o suíço ter um sonho com uma casa medieval contendo muitas salas, 

passagens e escadas para andares inferiores35, ele parece ter compreendido que os 

sonhos também revelavam conteúdos culturais na psique, além das recordações 

pessoais. Nesse sentido, “os sonhos poderiam ser considerados a via régia de acesso à 

história cultural”, sendo que “a analogia entre sonho e mito passou a desempenhar um 

papel de destaque” (p. 157) para a interpretação de sonhos. Segundo o historiador, a 

noção de um fator suprapessoal dos materiais oníricos, isto é, de uma fonte geradora 

para além da vida pessoal, acabou por recuperar “as significações religiosa e metafísica 

que tradicionalmente haviam sido atribuídas aos sonhos” (p. 175), servindo a um caráter 

                                                           
34 Segundo Bair (2006a), os autores de mitologia antiga mais utilizados por Jung naquela época eram, 

além dos já citados Friedrich Creuzer e Richard Payne Knight, G. R. S. Mead e Albrecht Dieterich. 
35 Para mais detalhes sobre o sonho, conferir Memórias, Sonhos, Reflexões, editora Nova Fronteira, 

capítulo “Sigmund Freud”, páginas 193 a 197. 
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de desprivatização, ou a uma coletivização destes, nas pesquisas psicológicas que se 

voltavam para a temática em questão. 

Como exemplo das pesquisas supracitadas, Shamdasani (2005) ressalta os 

trabalhos de Franz Riklin (1908)36, que “discutia a noção de que os contos de fada eram 

invenções espontâneas da alma humana primitiva e de sua tendência geral à Realização 

de Desejos” (p. 157); de Karl Abraham (1909)37, descrevendo “os mitos como fantasias 

de um povo” (p. 157), defendendo a ideia de que “os mitos eram remanescentes da 

infância de um povo” (p. 157), contendo fragmentos da vida psíquica e desejos infantis 

pré-históricos, caracterizando-os, por fim, como os sonhos de um povo; de Herbert 

Silberer (1910)38, que estendeu o alcance das pesquisas para além das formulações 

essenciais da psicanálise, ao apresentar a ideia dos sonhos como um modo da alma 

conversar consigo mesma, em que “todas as formas que apareciam nos sonhos eram 

partes da pessoa” (p. 158), sendo os atores do material onírico representações e 

personificações de tendências, opiniões e impulsos; e de Jung com seus alunos Johann 

Honegger, Jan Neiken e Sabina Spielrein, que trabalhavam com a tentativa de aplicar, à 

psicologia individual, o estudo da história cultural e dos mitos. 

 

Em 1911/1912, em Transformações e símbolos da libido, Jung citava uma 

passagem de Nietzsche sobre sonhos, extraída de Humano demais humano 

[...], em defesa de sua opinião de que a lei da biogenética era válida na 

Psicologia, e que o pensamento infantil e o sonho eram simplesmente novos 

ecos do pensamento da Antiguidade. Jung tentava demonstrar que se podiam 

encontrar claros indícios da presença de mitos nos sonhos e, mais ainda, que 

isso acontecia sem que o sujeito tivesse tido contato anterior com os mitos 

em questão (SHAMDASANI, 2005, p. 158). 

 

Podemos notar o quanto a temática sobre os mitos passou a ser difundida no 

âmbito da pesquisa psicológica sobre os sonhos naquela época. Esse fato aponta para 

uma importante constatação de que Jung não se encontrava sozinho nessa empreitada, 

mantendo correspondências com outros pesquisadores acerca de seus trabalhos. 

Shamdasani (2005) ressalta, inclusive, que a partir de 1907 – e após Freud realizar 

alguns paralelos entre a psicologia infantil e a lenda de Édipo –, “muitos psicanalistas 

passaram a se dedicar à interpretação psicológica da história cultural e da mitologia, em 

particular” (p. 157). 

                                                           
36 Realização de desejo e simbolismo nos contos de fada (SHAMDASANI, 2005). 
37 Sonhos e mitos: um estudo de etnopsicologia (SHAMDASANI, 2005). 
38 Fantasia e Mythos (SHAMDASANI, 2005). 
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Entretanto, esse interesse de Jung pelos materiais mitológicos já se mostrava 

vivo desde o período em que ele residia no Burghölzli, por volta de 1906. Segundo 

aponta Shamdasani (2014), a “possibilidade, nos tempos modernos, do ressurgimento 

espontâneo de motivos míticos sem qualquer conhecimento anterior estava no cerne da 

visão de Jung” (p. 53), como pode ser visto no famoso caso, várias vezes citado pelo 

teórico, sobre o Mito do Falo Solar. Naquela ocasião, Jung (1995) deparou com um 

conteúdo psíquico de um doente, chamado Emile Schwyser, que via um membro ereto 

no sol, responsável por originar o vento. No entanto, a suposta “alucinação”, como mais 

tarde veio a saber, encontrava similaridade de significado com uma poesia da liturgia 

Mitra39, a qual seria praticamente impossível o doente ter contato40 (BAIR, 2006a). 

Segundo Bair (2006a), Emile Schwyser foi admitido no Burghölzli em 27 de 

outubro de 1901. A jornalista ressalta que Schwyser foi para lá “quando já tinha quase 

quarenta anos e depois de ter estado hospitalizado durante quase duas décadas em outras 

instituições” (p. 229). Quanto ao seu caso clínico, apresentava um quadro diverso de 

delírios considerados comuns41, em comparação ao histórico de casos do hospital, a não 

ser por um em especial – o Falo Solar – que chamou a atenção de Jung. 

 

Schwyser “achava que era Deus”, e como era “o Senhor”, ficava 

particularmente agitado por sua “obrigação de distribuir seu sêmen, pois do 

contrário o mundo pereceria”. Em geral, acrescentava: “Isto é maluquice!”, e 

depois estourava em riso como se fosse uma piada de que ele e os médicos 

compartilhavam. O que o tornava único para Jung era o delírio claramente 

expresso que seguia os ataques de sêmen/Deus, quando Schwyser insistia que 

                                                           
39 Segundo Jung (1995), a passagem da poesia diz: “Será visível também o assim chamado tubo, a origem 

do vento no cumprimento de sua função. Pois verás como que um tubo pendendo do disco solar” (p. 89). 

Bair (2006a) complementa, destacando que “Dieterich descreveu na liturgia mitraica: ‘Uma espécie de 

tubo, a origem do vento ministrante, [...] dependurado do disco do Sol’. Em pesquisa relacionada, Jung 

descobriu uma pintura feita por um antigo artista alemão anônimo mostrando ‘uma espécie de tubo, ou 

mangueira’ descendo do céu, e onde o Espírito Santo, representado por uma pomba, voa para cima e para 

baixo entre as vestes da Virgem Maria para engravidá-la” (p. 233). 
40 Como ressalta Jung (1995, p. 144): “O paciente era um pequeno comerciário com escolaridade não 

superior ao curso secundário. Criara-se em Zurique e nem com o maior esforço de imaginação consegui 

conceber de onde o paciente teria tirado a imagem do falo solar, do movimento de vaivém da cabeça e da 

origem do vento. Eu mesmo, que estaria em condições bem melhores de conhecer o significado e a 

relação entre estas ideias graças a uma certa cultura geral, de nada sabia, e só quatro anos depois de minha 

primeira observação (1906) descobri o seu paralelo em DIETERICH, Eine Mithrasliturgie”. Bair (2006a) 

também ressalta a hipótese de que seria muito pouco provável que o paciente de Jung tivesse alguma vez 

lido ou tido contato com qualquer edição do texto, “já que estava internado havia uma década antes da 

primeira publicação” (p. 248) do texto de Dieterich. 
41 “À época que foi transferido para o Burghölzli, vinte anos mais tarde, os delírios de Schwyser se 

alternavam entre a megalomania e a perseguição. Às vezes se achava um milionário, o salvador do 

mundo, proprietário do asilo e objeto de interesse de todos os tipos de damas elegantes que vinham vê-lo; 

[...] De acordo com a série de médicos do Burghölzli que tomaram notas do caso durante os trinta e 

poucos anos seguintes, os delírios de Schwyser não eram especialmente incomuns, a não ser por um, 

especialmente grandioso, que atraiu o interesse de Jung em 1901, e que Schwyser repetia com frequência 

para quem quisesse ouvir” (BAIR, 2006a, p. 231). 
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era “capaz de produzir intempéries”. Se lhe perguntavam como, ele respondia 

que o Sol tinha um gigantesco falo, e se ele olhasse para esse falo com os 

olhos semicerrados e mexesse a cabeça de um lado para outro, poderia fazer 

o falo mover-se, criando vento e, por extensão, intempérie. Dizia isso com 

gestos de mão e numa linguagem arcaica particular que não tinha conexão 

com sua vida na Suíça nem com qualquer outra coisa que Jung pudesse 

possivelmente ligar à estada dele na Inglaterra. Jung estava, para dizer o 

mínimo, intrigado (BAIR, 2006a, p. 231). 

 

O texto mitraico de Albrecht Dieterich, segundo os registros de Bair (2006a), foi 

publicado pela primeira vez em 1903, sendo geralmente “considerado a primeira 

discussão da chamada liturgia mitraica e a mais antiga descrição de uma visão de falo 

solar correspondente aos delírios de Schweyser” (p. 247-248). Bair destaca, inclusive, a 

afirmação de Jung que a “ideia bizarra” havia permanecido “incompreensível” até que 

ele tivesse contato com o livro de Dieterich, recentemente publicado em sua segunda 

edição, em 1910, assim como também – quase na mesma época – com o livro de Mead, 

A Mithraic Ritual (Um ritual mitraico). 

Com a extraordinária coincidência desse fato, juntamente a outras experiências 

semelhantes, em que materiais oníricos de indivíduos incultos apresentavam conteúdos 

imbuídos de motivos mitológicos obscuros, Jung, por fim, vislumbrou a oportunidade 

de pesquisar mais a fundo uma suposta hereditariedade na psique humana, como uma 

predisposição funcional de produzir ideias semelhantes. Caracterizando-se como uma 

espécie de orientação, esses tipos de relatos presenciados pelo teórico se tornaram não 

só a semente de suas futuras pesquisas psicológicas sobre mitologia e arqueologia, 

como também responsáveis pela sua posterior conceituação de arquétipos do 

inconsciente coletivo (JUNG, 1995; BAIR, 2006a). 

 

Esta e algumas outras experiências semelhantes foram suficientes para 

orientar-me: não se trata de uma hereditariedade característica de uma 

determinada raça, mas de uma propriedade humana geral. Também não se 

trata, em hipótese alguma, de ideias herdadas, mas de uma predisposição 

funcional para produzir ideias iguais ou semelhantes. Mais tarde denominei 

esta predisposição de arquétipo (JUNG, 1995, p. 91). 

 

Menciono, portanto, o caso citado acima, pelo fato de que, por meio dele, Jung 

(1995) expõe sua ideia da existência de uma camada da psique responsável pela criação 

de fantasias com estruturas universais – arquetípicas –, correspondendo ao conceito 

biológico de pattern of behaviour (padrões de comportamento). Como ressalta o teórico, 
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todo arquétipo possui um efeito numinoso42, isto é, autonomamente fascinante na 

psique, impelindo o sujeito a agir através dele de forma instintiva. Sendo assim, a 

alternativa psíquica do homem de tentar explicá-los por meio de narrativas 

mitologizadas, não seria uma simples alegoria, mas sim “expressões simbólicas do 

drama interno e inconsciente da alma, que a consciência humana não consegue 

apreender através da projeção – isto é, espelhadas nos fenômenos da natureza” (JUNG, 

1954/2000, p. 18). 

Nesse sentido, uma vez criada uma fantasia – como forma de tentar narrar, 

contar e elaborar um fato ou uma vivência –, esta perduraria na psique, como um 

fenômeno conservado na história – représentations collectives43 –, contendo em seu 

bojo um sentido e significados associados a um determinado contexto, na tentativa de 

explicar e compreender a realidade dos fatos vividos. São esses padrões de 

comportamentos, ou ainda, conteúdos que apontam para uma estrutura universal de 

sentido e significados, que compõem uma espécie de “sistema abrangente de 

pensamentos ordenadores do mundo” (JUNG, 1954/2000, p. 20), transformando-se nos 

mitos contados de geração em geração, nas diferentes culturas da humanidade. Como 

aponta Massière (2016, p. 13), “as narrativas míticas seriam uma representação 

simbólica das experiências universais do homem comum à humanidade ao longo de 

toda a sua história”. 

                                                           
42 Jung (1934/2011d; 1951/2000; 1954/2000; 1959/2011a) se refere ao numinoso como tudo aquilo que 

afeta o que existe de indomável no homem, isto é, como todo conteúdo que escapa ao controle e, de certa 

forma, à compreensão da consciência, caracterizando-se como algo importante, mas desconhecido, 

exercendo um efeito fascinante e secreto na consciência. Dito de outra forma, o caráter numinoso de uma 

situação seria aquele em que não se consegue julgar e dominar pela via da lógica, sendo mais forte que a 

compreensão consciente e, em última instância, dominador, por assim dizer, algo superior que fascina o 

eu consciente, sobrepujando-o. Sobre esse aspecto, Jung ressalta que experimenta tudo aquilo que 

ultrapassa o pensamento, atuando como algo insuperável, misterioso e mais forte com o qual se confronta, 

como aquilo a que chama de numinoso, isto é, “uma existência ou um efeito dinâmico não causados por 

um ato arbitrário. Pelo contrário, o efeito se apodera e domina o sujeito humano, mais sua vítima do que 

seu criador” (JUNG, 2011f, p. 19). Segundo a definição estabelecida pelo teórico, portanto: “Qualquer 

que seja a sua causa, o numinoso constitui uma condição do sujeito, e é independente de sua vontade. [...] 

pode ser a propriedade de um objeto visível, ou o influxo de uma presença invisível, que produzem uma 

modificação especial na consciência” (JUNG, 2011f, p. 19). Para Samuels, Shorter e Plaut (1988, p. 136), 

o “numinoso não pode ser conquistado; o indivíduo pode somente abrir-se para ele. Porém, uma 

experiência do numinoso é mais que uma experiência de uma força tremenda e compulsiva; é um 

confronto com uma força que encerra um significado ainda não revelado, atrativo e profético ou fatídico”.      
43 Segundo Jung (1954/2000, p. 17), “o conceito de ‘archetypus’ só se aplica indiretamente às 

représentations collectives, na medida em que designar apenas aqueles conteúdos psíquicos que ainda não 

foram submetidos a qualquer elaboração consciente” e, nesse sentido, representariam um dado anímico 

imediato, ou seja, um conteúdo que ainda não tenha sido elaborado. A esse respeito, Jung ressalta que a 

manifestação imediata de um arquétipo “é muito mais individual, incompreensível e ingênua do que nos 

mitos” (p. 17), sendo uma representação essencialmente inconsciente que irá se modificar por meio da 

conscientização e percepção, “assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na 

qual se manifesta” (p. 17). Nesse sentido, os mitos já seriam expressões mais elaboradas sobre um 

conteúdo de caráter arquetípico. 
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Dessa forma, o teórico chama a atenção para o fato de que não seria possível 

existir qualquer ideia, ou concepção essencial, que não estivesse ligada a antecedentes 

históricos. Estes, por sua vez e em última análise, se fundamentariam em formas 

arquetípicas primordiais, referentes a uma época em que a consciência apenas percebia, 

mas ainda não pensava. Sendo assim, acentua o suíço, as interpretações passariam a 

existir devido ao fato de o homem se deparar com percepções incompreensíveis, 

carecendo de serem significadas (JUNG, 1954/2000). 

 

O pensamento era objeto da percepção interior, não era pensado, mas sentido 

como fenômeno, por assim dizer, visto ou ouvido. O pensamento era 

essencialmente revelação; não era algo inventado, mas imposto ou algo que 

nos convencia por sua realidade imediata. O pensar precede a consciência do 

eu primitivo e esta é mais seu objeto do que sujeito (JUNG, 1954/2000, p. 

43). 

 

Há de se perceber, portanto, que a mitologia comparada surge como 

possibilidade de demonstrar, ou de confirmar, que materiais mitológicos conferem uma 

identidade à expressão de comportamentos humanos, por vezes conflitos elementares, 

que estão para além do tempo e espaço. Nesse sentido, Jung (1995) se apoiou na 

premissa de que, assim como os conhecimentos psicológicos auxiliam na compreensão 

de fatos históricos, estes, por sua vez, também lançariam “nova luz sobre conjunturas 

psicológicas individuais” (p. 5). Dirigindo, pois, sua atenção para o lado histórico da 

humanidade, isto é, para a mitologia, aspirava obter novos conhecimentos a respeito dos 

fundamentos da psicologia ou do funcionamento da psique. 

Sendo assim, o método utilizado por Jung em Transformações e símbolos da 

libido, conhecido na antropologia como método comparativo, consistiu em separar um 

conjunto de mitos que, associados às representações e movimentos típicos da libido, 

corresponderiam ao desenvolvimento etnopsicológico de complexos. Em outras 

palavras, Jung pesquisou e identificou um conjunto de mitos que, por meio de uma 

análise comparativa, corresponderiam simbolicamente a representações de expressões 

da libido44, assim como à forma de se comportar, caracteristicamente, derivadas de 

determinados complexos (JUNG, 1995; SHAMDASANI, 2014; 2015). 

                                                           
44 A libido, segundo Jung (1995, p. 123), “indica um desejo ou um impulso que não é refreado por 

qualquer instância moral ou outra. A libido é um appetitus em seu estado natural. Filogeneticamente são 

as necessidades físicas como fome, sede, sono, sexualidade, e os estados emocionais, os afetos, que 

constituem a natureza da libido”. 
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Defendendo, por conseguinte, uma atemporalidade de ideias, buscou demonstrar 

as concepções teóricas que vinha propondo, apoiando-se na comparação entre as 

espontâneas produções literárias de uma jovem e conteúdos caracterizados como fontes 

simbólicas de representações da energética psíquica45. Dessa forma, utilizou de variados 

paralelos históricos e mitológicos de diferentes culturas, analisando-os e traçando 

significativas analogias entre eles e as fantasias – em parte poéticas – de Miss Frank 

Miller46, para reforçar uma hipótese de que a psique não se constitui apenas por um 

princípio exclusivamente personalista e subjetivo, compreendendo também uma base 

inconsciente coletiva e objetiva, situada para além desta anterior (JUNG, 1995; 

SHAMDASANI, 2015; BOECHAT, 2014; MASSIÈRE, 2015). 

Além do mais, a questão que interessava a Jung (1995), neste estudo, 

concentrava-se em buscar o significado do aparente desvio da libido, expressado pela 

senhorita Miller, caracterizando uma suposta auto-ilusão em forma de soluções 

inconscientes e não naturais para a situação conflituosa pela qual ela havia passado. 

Como destaca Shamdasani (2014): 

 

                                                           
45 “O ponto de vista energético significa a libertação da energia psíquica, numa definição por demais 

estreita. A experiência mostra que processos instintivos de qualquer tipo muitas vezes são enormemente 

aumentados pelo afluxo de energia que pode ser procedente de qualquer parte. Isso não vale só para a 

sexualidade, mas também para a fome ou a sede. Uma esfera instintiva pode ser temporariamente 

despotencializada a favor de uma outra. Isto se aplica a todas as atividades psíquicas em geral. Se 

admitíssemos que seria sempre só a sexualidade que sofresse tais despotencializações, este conceito 

corresponderia a uma espécie de teoria flogística na área da física e da química” (JUNG, 1995, p. 126). 

Assim sendo, a energética psíquica para Jung corresponde à concepção que ele emprega ao conceito de 

libido, ou seja, um significado funcionalmente igual ao conceito de energia no campo da física, em que 

esta não pode ser estritamente definida, ou explicada, visto que se trata de uma energia que adquire 

diferentes formas expressivas. Nesse sentido, a libido, para Jung, não deve ser definida qualitativamente, 

mas quantitativamente. 
46 Jung (1995) fala de Miss Frank Miller como o pseudônimo de uma jovem americana, paciente de 

Théodore Flounoy, a qual não chegou a conhecer, tendo confirmações, de Flournoy e de um colega 

americano – que tratou de um quadro de perturbação esquizofrênica da srta. Miss Miller – sobre seu 

entendimento a respeito da mentalidade da jovem senhora. Segundo Bair (2006a), “Frank Miller não era 

um pseudônimo, como Jung originalmente declarou. A moça era norte-americana, nascida no Alabama 

em 1878, e batizada com o primeiro nome do pai. Ela foi para a Europa por volta da virada do século para 

estudar; em 1899 estava matriculada por um semestre nas universidades de Lausanne, Berlim e Genebra. 

Conheceu Flounoy em 1900, logo depois que começara a confusão com Hélène Smith, e ofereceu as 

próprias fantasias como meio para rebater seus críticos” (p. 279). Após retornar aos Estados Unidos, em 

“1907, sofreu algum tipo de perturbação ou revolta diagnosticada como ‘psicopatia’ e foi internada no 

Danvers State Hospital, em Massachusetts” (p. 279). No entanto, a jornalista acentua que o diagnóstico 

dado à srta. Miller, passado pela apuração de estudiosas feministas, chegou-se à conclusão de que se 

tratava de uma “etiqueta aplicada a jovens mulheres independentes que preferiam não se casar” (p. 279), 

optando pela vida de solteiras, de maneira independentes de suas famílias, sustentando-se a si próprias por 

meio de carreiras ou empregos. Bair ainda ressalta que Jung provavelmente não sabia sobre a 

peculiaridade supracitada da história de Miller, quando escreveu sobre ela, no começo de 1910, além do 

fato de que, até agora, “não se encontrou prova alguma de que ela conhecesse o livro de Jung ou que 

tivesse entrado em contato com ele” (p. 279). 
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Na análise que Jung faz dos textos em Transformações e símbolos da libido, 

a intenção e o contexto do autor não tinham nenhum interesse; ao contrário, 

sua atenção estava concentrada no jogo das imagens primordiais, através das 

culturas e épocas, e na maneira como estas imagens articulavam os avanços e 

retrocessos da libido humana (p. 57). 

 

Dito de outra maneira, o teórico pretendia averiguar quais os objetivos a psique 

de Miss Miller estaria visando ao produzir as determinadas fantasias em formato de 

poesia religiosa. Concluindo, deste modo, que não existiriam processo psíquicos 

“gratuitos”, chegou à hipótese de que os fenômenos psíquicos seriam dirigidos 

essencialmente para um determinado fim (JUNG, 1995). 

Nesse caso, Jung (1995) ressalta que o simples fato de se comprovar episódios 

afetivos negligenciados como supostas fontes de produções espontâneas, não explica e, 

muito menos, responde algo sobre o fim que se busca com tais produções. Chamando a 

atenção, pois, para uma finalidade secreta nestas situações, recorre à possibilidade da 

chamada “repressão”47 como um meio de livrar-se ilegitimamente – e mais ou menos 

conscientemente – de um conflito, fazendo com que a pessoa se iluda sobre a existência 

do mesmo para, a partir daí, projetar o conteúdo reprimido em pessoas ou circunstâncias 

externas: no caso da jovem em questão, surgiu a produção de poesias. 

Jung (1995), portanto, a partir das fantasias de Miss Frank Miller, desencadeadas 

por um aparente e despretensioso flerte, apresenta uma série de conteúdos típicos que, 

paralelos às poesias escritas por ela – O hino ao Criador e O canto da mariposa48 –, 

demonstram como o seu inconsciente continuava trabalhando e produzindo fantasias 

simbólicas, possibilitando que a poetisa elaborasse conscientemente questões que 

estavam sendo reprimidas. Nesse sentido, as impressões supostamente causadas pelo 

flerte, sendo subestimadas e negligenciadas pela jovem, retornavam constantemente por 

meio de suas poesias que, quando comparadas a materiais alegóricos paralelos – da 

história, literatura, mitologia, etc. – revelaram, de forma progressiva, as marcas do 

ocorrido, possibilitando remetê-la ao conteúdo afetivo que precisava ser elaborado 

adequadamente. 

                                                           
47 Segundo Jung (1912/2011h), em Tentativa de apresentação da Teoria Psicanalítica, entende-se por 

“repressão o mecanismo que desloca um conteúdo da consciência para fora do campo consciente. 

Chamamos este campo de inconsciente e o definimos como o psiquismo que não nos é consciente. O 

conceito de repressão se baseia em inúmeras observações de que os neuróticos são capazes, ao que tudo 

indica, de esquecer acontecimentos ou ideias importantes de forma tão radical que até parece que nunca 

existiram” (p. 104). 
48 Para mais detalhes, consultar Símbolos da transformação (CW 5), editora vozes, capítulos IV e V 

respectivamente. 
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Chamando a atenção para a importância das produções espontâneas da autora, 

Jung (1995) enfatiza que, quando determinada libido não é empregada a uma tarefa que 

lhe corresponda de forma adequada, acaba por ser encaminhada ao inconsciente, donde 

poderá retornar sob outra forma de expressão – um tanto quanto deturpada – carregada 

de um sentido libidinoso original. Nesse caso, trata-se  

 

[...] evidentemente de um deslocamento da libido para um objeto simbólico, 

pelo que este último quase se transforma num substitutivo. Trata-se em si de 

uma vivência genuína, mas que, como tudo, pode ser usada para um fim 

inadequado” (p. 46). 

  

Sendo assim, Jung (1995) estaria dizendo que as produções poéticas de Miss 

Miller se tornaram uma outra via para a libido que não foi investida e concretizada no 

fator erótico do flerte. Em outras palavras, sendo subestimado e negligenciado, o afeto 

libidinoso desencadeado, recolheu-se no inconsciente, retornando sob a forma de 

poesias, aparentemente sem ligação alguma com o fator desencadeador das fantasias, 

porém imbuídas simbolicamente de seu sentido afetivo original. 

 

Vemos que em Miss Miller o hino religioso, composto inconscientemente, 

vem ocupar o lugar do problema erótico. Seu material é obtido, em sua maior 

parte, de reminiscências reanimadas pela libido introvertida. Se a “Criação” 

não tivesse acontecido, Miss Miller estaria à mercê da impressão erótica, com 

as consequências habituais, ou com um desfecho negativo, que teria 

substituído a felicidade perdida por uma tristeza proporcionalmente grande 

(JUNG, 1995, p. 49). 

 

Jung (1995), portanto, vai enfatizar a existência de duas formas de pensar que 

caracteriza a atividade psíquica: o pensamento dirigido, responsável pela assimilação 

psíquica, ligada à atividade vital de adaptação; e o pensamento-fantasia, que são 

conteúdos prontos, dirigidos por motivos inconscientes e que não requerem esforço para 

acontecer, surgindo espontaneamente como um pensamento não dirigido ou “apenas 

associativo”. Segundo o autor, “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” (p. 16). Reforçando, Shamdasani 

(2015, p. 12) salienta que “o primeiro era verbal e lógico, enquanto que o segundo era 

passivo, associativo e imagético. O primeiro era exemplificado pela ciência, e o 

segundo, pela mitologia”. 
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Ancorado, sobretudo, na premissa de que a psique humana não poderia ser 

constituída apenas por princípios personalistas, com o desfecho da pesquisa, obteve 

resultados, por meio da chamada mitologia comparada, que chamaram a atenção para a 

importância do pensamento-fantasia na conscientização de conteúdos inconscientes. 

Devido seu caráter objetivo de “ligação do pensamento dirigido com as ‘camadas’ mais 

antigas do espírito humano, que há muito se encontram abaixo do limiar do consciente” 

(JUNG, 1995, p. 25), o pensamento-fantasia seria o responsável por criar imagens 

analógicas que correspondem a modelos, tipicamente preexistentes na psique humana, 

para responder a determinadas situações de busca por compreensão de sentidos lógicos, 

à luz da razão consciente. 

Dito de outra forma, focando não mais apenas na vida pessoal do indivíduo e, 

muito menos, numa interpretação exclusivamente via sexualidade, Jung apontou para a 

existência de uma psique objetiva, pertencente à humanidade e responsável pela 

produção de materiais simbólicos, com o objetivo de auxiliar na compreensão de 

conteúdos psíquicos de caráter obscuro. Chamando a atenção, pois, para uma forma 

inusitada de se abordar sonhos, fantasias, bem como as produções espontâneas da 

psique, acaba por elaborar um novo método de leitura e compreensão do inconsciente, 

baseado na comparação de materiais mitológicos que, por sua vez, expressariam 

analogicamente formas típicas do homem lidar com o mundo e com o irracional. 

Nesta perspectiva, Shamdasani traz, em Lamento dos Mortos: a psicologia 

depois de O Livro Vermelho de Jung, a amplificação como uma habilidade de contar 

histórias. Segundo o historiador, isto é algo que o surpreende nos registros da prática do 

próprio Jung, ou seja, o fato de que “ele era alguém que não tinha necessidade da 

psicodinâmica ou da psicologia desenvolvimentista, porque ele tinha uma riqueza de 

histórias à sua disposição” (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015, p. 95-96). 

Complementando, ressalta que a amplificação seria, pois, em sua essência, “uma troca 

compartilhada de contação de histórias. Um jeito de iluminar aspectos onde alguém se 

conecta com algo que parecia estar isolado” (p. 96). 

Seguindo o raciocínio no diálogo, Hillman se refere à amplificação como o 

caminho do pensamento metafórico, isto é, ao contar uma história paralela, torna-se 

possível revelar um trecho particular que coincida, ou faça sentido, assim como o antigo 

modo de ensinar com parábolas. Com isso, há uma quebra de enredo-chave – 

característico dos monomitos – para dar prioridade à pluralidade de mitos e padrões, que 

fazem da narrativa uma conexão histórica e cultural com a humanidade. Trata-se, pois, 
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de uma ponte para as associações psíquicas, construída a partir de analogias óbvias, 

superficiais, externas e formalmente causais. Desta maneira, pode-se amplificar algo 

referindo-se a histórias subsequentes, histórias conectadas a outras histórias, imagens na 

alquimia, do cinema, ou qualquer material que enriqueça, traga voz e adicione valor a 

um conteúdo obscuro (JUNG, 2011a; HILLMAN e SHAMDASANI, 2015). 

De acordo com estes pressupostos, é interessante notar que, logo após o 

rompimento com Freud, em 1913, Jung (2011h) faz uma alusão a um modo de 

solucionar questões por meio de comparações, na publicação de um trabalho intitulado 

Aspectos gerais da psicanálise. Neste trabalho, ao discorrer sobre os aspectos da teoria 

psicanalítica e ressaltar a atividade que a consciência representa para a adaptação 

psicológica do indivíduo, Jung enfatiza a frequente busca por soluções seguindo-se 

situações semelhantemente vividas no passado. 

Nesse sentido afirma que a psique inconsciente, a exemplo da consciente, 

procura soluções – até mesmo expressões – em analogias de experiências passadas, 

acentuando que, toda vez em que buscamos assimilar algo desconhecido, fazemos por 

meio de analogias49. Esta observação reforça as ideias trabalhadas sobre o pensamento-

fantasia em Símbolos da transformação e traz em si, já inerente, um caráter 

amplificador de busca por significados. 

Posteriormente, em 1916, com A estrutura do inconsciente, texto referente a 

uma conferência ministrada neste mesmo ano, Jung (2013b) vai traçar diferenças 

pontuais entre o que seriam conteúdos pessoais e impessoais, ditos coletivos, nas 

estruturas consciente e inconsciente da psique. Este texto pode ser encarado como uma 

espécie de ilustração conceitual de inconsciente, inconsciente coletivo e individuação, 

assim como uma explanação da forma recomendável de se lidar terapeuticamente com 

tais conceitos no âmbito clínico. 

Nesse sentido, Jung (2013b) esboça um modo ideal para ser aplicado frente à 

integração e interpretação de conteúdos antagônicos na psique, baseando-se na fantasia 

como elemento de unificação dos opostos consciente e inconsciente. Apontando o 

método hermenêutico como uma prática de enfileirar analogias atrás de analogias, a 

partir de uma fantasia, enfatiza que, primeiramente, se toma nota das analogias 

subjetivas do indivíduo e, posteriormente, das analogias objetivas oferecidas pelo 

                                                           
49 Para exemplificar, Jung (1913/2011h) relata sobre como os nativos americanos – à época do 

descobrimento da América – tomaram os cavalos dos conquistadores espanhóis por grandes porcos, pelo 

fato de que só conheciam estes últimos. E complementa: “É sempre deste modo que conhecemos as 

coisas. É este também o fundamento essencial do simbolismo. É um apreender por analogia” (p. 242). 



77 
 

analista, com base em conhecimentos gerais. Disso resulta uma ampliação e 

enriquecimento do material inicial, de modo a se obter um quadro complexo e 

multifacetado de significados. 

Já em Um mito moderno sobre coisas vistas no céu, texto de 1958, Jung (2011b) 

usa o termo abordagem simbólico-histórica, ou amplificadora, para se referir a este 

método de comparar, ou emparelhar, materiais significativos. Segundo essa abordagem, 

as figurações arquetípicas, isto é, os materiais psíquicos de cunho irracional, impessoal 

e de caráter mitológico, podem ser apreendidos através de suas raízes instintivas inatas, 

na medida em que suas formas específicas permitem elaborações de significados para a 

vida consciente do sujeito. 

Chamando a atenção, pois, para a alternativa de emparelhar elementos psíquicos 

obscuros a conteúdos analógicos, buscando esclarecer um significado semelhante, acaba 

por estabelecer uma relação entre o conceito de amplificação com as chamadas imagens 

arquetípicas. A amplificação, doravante, aparece como uma espécie de retradução, 

releitura, ou ainda, uma implementação simbólica destas figurações consideradas 

primitivas, permitindo uma compreensão e apreensão mais clarificada de sentidos, por 

meio de aspectos típicos que elas expressam. Este fato, por sua vez, corresponde ao que 

Jung (1954/2000) denomina de compreensão da experiência primordial por meio da 

“elaboração” do símbolo. 

Neste procedimento, portanto, o que se busca é o caminho contrário àquele 

percorrido pelo especialista que quer conhecer seu objeto nos mínimos detalhes, 

reduzindo-o a uma concepção mais exata e precisa o possível. Com a amplificação o 

objetivo passa a ser o de ampliar possibilidades de significados, por meio da 

comparação de conteúdos aparentemente caóticos e irracionais50, com outros 

                                                           
50 Segundo Jung (1982), podemos entender o caráter irracional de um conteúdo como uma ideia muito 

abrangente e não diretamente acessível à consciência, sendo necessário analogias, imagens e contextos de 

aproximação para que possa ser apreendida em seu sentido. Dessa forma, diante dessa ideia irracional 

abrangente, a consciência “precisa de numerosas e diferentes expressões para poder expor a 

multiplicidade de seus aspectos” (p. 187) e se aproximar daquilo que se pode chamar de significado 

simbólico do material. Ao processo de elencar numerosas e diferentes expressões de significados 

universais é que poderemos chamar de amplificação, pelo fato desses materiais conterem, em si, 

contextos passíveis de associações, proporcionando diferentes sentidos a outros conteúdos. Marco Heleno 

Barreto (2012) ressalta que, para Jung, o irracionalismo não se trata de uma demissão do racional 

(antirracional) e a consequente entrega a um irracionalismo desenfreado, delirante, impermeável às 

ponderações da razão prudente, mas a uma relativização do racionalismo em que a razão é destronada do 

seu papel de tirania absoluta. Nessa perspectiva, conteúdos irracionais podem ser entendidos como todos 

aqueles que ainda não foram captados e interpretados pela razão, para que esta atribua-lhes sentido, isto é, 

o emprego de “irracional” aqui não se trata de algo que escapa à esfera do conhecimento, posto que aquilo 

que é racional está ligado diretamente ao campo do ideal que poderia ser explicado pela razão. Isto 

equivale, também, à atribuição de irracional a todo conteúdo, eventos e atos do espírito, ou pensamento, 
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significativamente reconhecidos pela psique consciente, sendo que as particularidades 

de ambos, quando associadas paralelamente, revelam um sentido ao que antes parecia 

ilógico (JUNG, 2011a). 

É o que Jung (2011e) vai chamar de efeito sincronístico51, em A Vida Simbólica 

(CW 18/2), quando, numa carta de julho de 1955, explica a Michael Fordham algo 

similar ao efeito natural de um arquétipo unir formas adequadas de expressão em torno 

de si. Segundo o teórico suíço, este efeito natural é melhor entendido “quando se imita e 

apoia esta tendência por meio da amplificação” (p. 87), ou seja, por meio de uma 

constante aproximação, apreensão e compreensão de um significado já inerente ao 

material obscuro. De modo semelhante, Verena Kast (2013) diz da amplificação como a 

tentativa de ampliar uma ideia arquetípica que nos ocupa, inserindo-a num contexto de 

significado mais amplo, mediante imagens semelhantes, obtendo-se assim o acesso a 

um conteúdo significante com mais facilidade. 

Como apontado em A fenomenologia do espírito no conto de fadas, este tipo de 

interpretação/leitura que leva em conta uma “abordagem do material como se este 

tivesse um significado interno coerente”, possibilita “um esclarecimento, uma 

generalização e uma aproximação de um conceito mais ou menos geral” (JUNG, 

1948/2000, p. 238). Sendo assim, ao se elevar um dado irracional – material psíquico 

obscuro, de difícil compreensão ou um sonho – a um nível de um conceito geral52, 

consensualmente confirmado pela razão consciente, faz-se com que apareça um 

significado universal do tema, concedendo um sentido para o que antes encontrava-se 

ilógico e incoerente. 

Também em Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico, Jung 

(1946/2011d) discorre sobre a existência de um impulso obscuro, neste trabalho de 

estabelecer comparações significativas, que funciona como um regulador inconsciente, 

levando o material que surge a coincidir com os documentos da atividade do espírito 

                                                                                                                                                                                     
“não dirigido” ou passivo, entendidos como aquilo que se refere ao campo do involuntário e do não 

intencional. Em última análise, trata-se de “um atributo que fala da ignorância da consciência em um 

dado momento, por um lado, e por outro designa um pensamento involuntário, isto é, não determinado 

por reflexão e por um ato de vontade autoconscientes” (p. 18), ficando a própria irracionalidade 

relativizada, conferindo este status a tudo que de alguma forma é inconsciente para a consciência 

empírica. 
51 “Tendência de combinar fatos simultâneos e acausais” (JUNG, 2011e, p. 87). 
52 Para Jung (2011a), esse esclarecimento e aproximação de um conceito mais geral é uma forma de 

colocar o material irracional nos limites do humanamente experimentável e cognoscível, já que estes 

exprimem e fundamentam acontecimentos ligados a expressões míticas e, portanto, apontam para uma 

hipótese arquetípica. Parece que esta hipótese, por si só, já diz de uma tendência amplificadora inerente 

ao material e conduz a uma mudança da irracionalidade do material para o empiricamente constatável. 
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humano geral. Esta coincidência é tida como um paralelo aproximativo de um conteúdo 

consciente conhecido através da tradição e do estudo dos povos ou grupos sociais 

(pesquisa etnológica). 

 

Por sobre todo o processo parece que paira uma precognição obscura, não só 

daquilo que vai tomando forma, mas também de sua significação. A imagem 

e a significação são idênticas, e à medida que a primeira assume contornos 

definidos, a segunda se torna mais clara. A forma assim adquirida, a rigor, 

não precisa de interpretação, pois ela própria descreve o seu sentido. (p. 153) 

 

Trata-se, segundo Jung (1946/2011d, p. 152), de “um a priori inconsciente que 

nos leva a criar formas”, no sentido de que existe um impulso que atua como um 

estimulador da atividade criadora de fantasia – pensamento-fantasia –, provocando o 

surgimento de configurações correspondentes e conscientes – conteúdos arquetípicos 

paralelos, analogias – já existentes, como potencialidades, na psique para este fim. 

 

A existência destes reguladores inconscientes – que eu às vezes chamo 

também de dominantes, por causa de sua maneira de funcionar – parece-me 

tão importante, que baseei sobre eles minha hipótese de um inconsciente 

coletivo, dito impessoal. O aspecto mais notável neste método – assim me 

pareceu – era que ele não implicava uma reductio in primam figuram 

(redução à primeira figura silogística), mas antes uma síntese – sustentada 

por uma atitude voluntariamente assumida e de resto inteiramente natural – 

de material consciente passivo e de influências inconscientes, e, portanto, 

uma espécie de amplificação espontânea dos arquétipos. Não se deve pensar 

que estas imagens se tornem patentes, reduzindo, por exemplo, os conteúdos 

da consciência a seu denominador mais simples, o que seria o caminho direto 

para as imagens primordiais, o qual, como ficou dito anteriormente, 

considero inimagináveis; elas só fazem sua aparição no decorrer da 

amplificação (p. 153). 

 

Não obstante, com as pesquisas sobre a Alquimia, o conceito de amplificação 

atinge um status metodológico para a teoria junguiana. Baseando-se na noção de 

processos/operações alquímicas, em busca de um produto incorruptível – 

imageticamente representado pela pedra filosofal, ou o ouro non vulgi alquímico –, 

Jung (2012b) chega à conclusão de que a Alquimia, por meio dos diversos tratados, 

contendo cada qual procedimentos singulares de realização da obra (opus), representava 

uma espécie de modelo empírico que ilustrava um modo arquetípico de apropriações 

significativas, ou produção de símbolos. 
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Como um fio no labirinto do pensamento alquimista, a repetição de certas 

expressões e circunlóquios nos diversos tratados levaram-no a organizar um dicionário 

de palavras-chave, que o auxiliava a decifrar o que determinados termos queriam dizer. 

Através da busca de significados que essas expressões encerravam, seguindo um 

método puramente filológico de traduzir uma linguagem desconhecida, pouco a pouco 

as diferentes citações alquimistas começaram a ganhar sentidos semelhantes (JUNG, 

2006; 2012b). 

Ao perceber, após um intenso estudo de volumosos tratados alquímicos, que os 

alquimistas falavam por meio de símbolos e que este “modo alegórico” também lhe era 

familiar, concluiu que, sob o ponto de vista psicológico, a Alquimia da Idade Média 

apontava metodologicamente para sua prática analítica de apropriação dos conteúdos 

inconscientes (JUNG, 2006; 2012b). Nas palavras do próprio Jung (2006): 

 

Só descobrindo a alquimia compreendi claramente que o inconsciente é um 

processo e que as relações do ego com os conteúdos do inconsciente 

desencadeiam um desenvolvimento ou uma verdadeira metamorfose da 

psique. Nos casos individuais é possível seguir este processo através de 

sonhos e fantasias. No mundo coletivo, tal processo se encontra inscrito nos 

diferentes sistemas religiosos e na transformação de seus símbolos. Mediante 

o estudo das evoluções individuais e coletivas, e mediante a compreensão da 

simbologia alquimista cheguei ao conceito básico de toda a minha psicologia, 

o “processo de individuação” (p. 248). 

 

2.2. Circumambulação (Circulatio): a amplificação alquímica propriamente 

dita 

 

“Mas para que tal transformação seja possível, é indispensável que 

haja a ‘circumambulatio’ (circum-ambulação), isto é, que haja uma 

concentração exclusiva no centro, lugar de transformação criativa”. 

(C. G. Jung – Psicologia e alquimia) 

 

O conceito de amplificação na obra junguiana, como pode ser visto no decorrer 

desta pesquisa, engloba uma variedade de definições, todas elas relacionadas a um 

modo comparativo e alegórico de estabelecer paralelos significativos aos conteúdos 

obscuros da psique inconsciente. No entanto, dentre todas as definições, talvez a que 
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mais possibilite uma melhor apropriação do termo, seja a conceituação de amplificação 

sob o ponto de vista alquímico, trabalhada intensamente em Psicologia e alquimia (CW 

12). 

Psicologia e alquimia, volume 12 das obras coligidas, pode ser considerada uma 

das maiores referências teóricas de Carl Gustav Jung, principalmente no que tange à 

compreensão da práxis de sua psicologia. Publicado originalmente no ano de 1944, 

caracteriza-se como uma espécie de resultado dos estudos comparativos entre a 

alquimia e os aspectos psicológicos da psique, que o teórico suíço vinha desenvolvendo 

desde 1928. Tornando-se como que um marco no processo de construção da Psicologia 

Analítica, talvez seja a obra que mais demarque uma exclusividade teórica das 

concepções conceituais sobre o processo psicoterapêutico em Jung, no palco da 

psicologia moderna (JUNG, 2006; 2012b). 

Composta por três grandes capítulos, a obra supracitada traz, referente à primeira 

parte, uma introdução ao problema da Alquimia como uma psicologia religiosa, 

coexistindo paralela e compensatoriamente ao cristianismo. Se ocupando, pois, com o 

significado psicológico desta filosofia da Idade Média, Jung (2012b) procura destacar 

qual a sua importância para a história do espírito humano, além de tentar “representar a 

problemática histórico-religiosa e psicológica na qual se insere o tema alquímico” (p. 

35). Segundo o teórico, a Alquimia seria como que uma corrente de pensamento que 

compensa, por meio dos processos psíquicos ocorridos durante os experimentos em 

laboratório, as lacunas deixadas pelo cristianismo, principalmente no tocante à tensão 

que surge da relação de qualquer par de opostos. 

Por meio das considerações de Barreto (2008), sobre o sentido histórico e 

cultural da psicologia de Jung, é possível encarar a Psicologia Analítica – 

principalmente em sua práxis psicoterapêutica – como uma “tentativa de opor ao mal-

estar espiritual engendrado pela modernidade uma forma contemporânea de sabedoria 

prática, que se especifica como uma hermenêutica vivida das imagens simbólicas” (p. 

38-39). Esta perspectiva parece, pois, colocar o que Barreto chama de “sabedoria 

prática”, justamente como um eco daquilo que o teórico suíço apreendeu da empiria dos 

alquimistas, em suas experiências de laboratório registradas nos tratados. 

Jung (2012b) defendia que o mundo cristão acabou elevando a antinomia entre o 

bem e o mal a um problema universal, ocorrendo uma espécie de cisão dogmática dos 

contrários, na psique do homem moderno. Nesse sentido, com esta separação violenta 

dos opostos, teria sido instaurada uma filosofia de vida baseada na incompatibilidade 
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entre duas forças da natureza humana, ocasionando um sofrimento moral ao homem 

ocidental, que se encontra ocupando o papel do protagonista de um conflito ainda 

insolúvel. 

Para Jung (2012b), a imagem de Cristo representando o sumo bem, relegando a 

realidade do mal a um fator externo – o demônio –, acarretou um afastamento da 

vivência dos opostos consciente e inconsciente na psique do homem ocidental. Como 

consequência, pois, a “imitação de Cristo”, seguida como um modelo externo de 

desenvolvimento, levaria o cristão a se tornar impotente diante da tarefa divina de 

extinguir parte de sua natureza, implicando um sofrimento intolerável para a grande 

maioria. Todavia, como ressalta o teórico, por natureza, a meta de desenvolvimento do 

Si-mesmo aponta para a concepção de um ser total, abrangendo a psique consciente e 

inconsciente, sendo que, “sem a vivência dos opostos não há experiência da totalidade e, 

portanto, também não há acesso interior às formas sagradas” (p. 32) que possibilitam a 

individuação. 

 

A essência do consciente é a diferenciação; para ampliar a consciência é 

preciso separar os opostos uns dos outros, e isto contra naturam. Na 

natureza, os opostos se buscam – “les extremes se touchent” – o mesmo se 

dando no inconsciente, sobretudo no arquétipo da unidade, no si-mesmo. 

Neste último, como na divindade, os opostos são abolidos. Mas com a 

manifestação do inconsciente começa a cisão, do mesmo modo que na 

Criação: toda tomada de consciência é um ato criador e desta experiência 

psicológica derivam os múltiplos símbolos cosmogônicos (JUNG, 2012b, p. 

37). 

 

Como segunda parte, Jung (2012b) apresenta uma série de sonhos, que se 

figuram como o material do inconsciente, contendo conteúdos que dizem respeito aos 

símbolos da meta. Nesse sentido, equipara a meta ao centro da totalidade psíquica, ou o 

Si-mesmo, cujos símbolos oníricos utilizados representam uma constatação de seu 

desenvolvimento, equivalente a um processo alquímico de busca pela substância 

incorruptível. Constituindo a prima-materia da opus psíquica, este conteúdo central não 

só confere a necessidade de seu desdobramento simbólico, mediante as amplificações, 

como também determina o sentido a que este centro – o Si-mesmo – está apontando 

como meta. 
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Utilizando em Psicologia e alquimia, portanto, um conjunto de 59 materiais 

oníricos do físico Wolfgang Pauli53, Jung (2012b) procurou mostrar54 que o simbolismo 

da totalidade apareceu precocemente nas produções iniciais e foi se ajustando, ou 

melhor, se desdobrando, no decorrer do material restante. Por último, selecionou alguns 

dos sonhos, em ordem cronológica, que se referiam especialmente ao simbolismo do 

mandala55. 

Chamando a atenção, no entanto, para o fato de que se tratava apenas de 

constatar a presença de símbolos referentes à totalidade, Jung (2012b) destacou que os 

elementos que foram amplificados não se referiam “às múltiplas fases e transformações 

do processo de individuação, mas sim às imagens relacionadas direta e exclusivamente 

com a tomada de consciência do novo centro” (p. 52). Realizando, pois, associações 

analógicas entre o simbolismo dos sonhos individuais do sonhador e a Alquimia, 

procurou demonstrar como essas imagens oníricas possuíam uma natureza arquetípica, 

descrevendo uma busca pela totalidade psíquica, estabelecida como um novo centro da 

personalidade. O capítulo, portanto, apresenta um grande número de materiais 

comparativos, retirados de mitologia, folclore, da psicologia primitiva e, 

principalmente, da Alquimia, para exemplificar como eles exerceram uma função de 

esclarecer contextualmente a consciência em sua orientação diante da obscuridade 

inconsciente. 

Tomando, como regra absoluta, os sonhos como algo desconhecido mas que, 

porém, a partir de séries conectadas entre si, explicitavam um sentido por si mesmo, ou 

                                                           
53 Wolfgang Ernst Pauli, ganhador do prêmio Nobel de Física, acabou por manter uma frutífera relação de 

contribuições mútuas com Jung. O material disposto contava com mais de mil sonhos e impressões 

visuais, tendo sido elaboradas, para o referido estudo, as 400 primeiras produções, num período de dez 

meses (BAIR, 2006a; 2006b; SHAMDASANI, 2005; 2014). 
54 Cabe sublinhar aqui que o método adotado neste estudo pareceu francamente hostil, em relação à 

atitude preconizada por Jung (2012b), ao se interpretar conteúdos oníricos. Segundo destaca, ao se fazer 

uma tentativa de interpretação, é imprescindível que esta aconteça apenas depois de se captar o contexto 

do sonho ou fragmento onírico. Neste caso, como ele não havia tido contato direto com o sonhador, 

acabou por proceder de modo como se ele mesmo tivesse sonhado aqueles conteúdos, estando em 

condições de fornecer-lhes um contexto. Além do mais, segundo Jung, a série por si só representava o 

contexto fornecido pelo próprio sonhador, caracterizando, em sua opinião, um material “inigualável do 

ponto de vista da inteligência, clareza e coerência” (JUNG, 2012b, p. 53). Nas palavras do próprio 

teórico, “este procedimento, aplicado a sonhos isolados de uma pessoa praticamente desconhecida para 

mim, seria um erro profissional grosseiro. Mas não se trata aqui de sonhos isolados, mas de séries 

conectadas entre si, em cujo decorrer o sentido se explicita pouco a pouco por si mesmo. A série 

representa o contexto fornecido pelo próprio sonhador. É como se dispuséssemos não de um único texto, 

mas de muitos, iluminando de todos os lados os termos desconhecidos, de modo que a leitura dos vários 

textos já basta para esclarecer as dificuldades de sentido de cada um deles” (p. 56). 
55 Jung (2012b) destaca que o mandala, que em sânscrito significa círculo, ou círculo mágico, inclui, em 

seu simbolismo, mencionando apenas algumas principais formas encontradas, “todas as figuras dispostas 

concentricamente, circunvoluções em torno de um centro, redondas ou quadradas, e todas as disposições 

radiais ou esféricas” (p. 53). 
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seja, forneciam o contexto no qual se expressavam, passou a aplicar no texto do sonho 

as comparações com materiais analógicos que indicavam correspondências 

significativas. Como resultado, progressivamente as imagens arquetípicas do Si-mesmo 

foram sendo clarificadas, por meio dessas outras fontes já conhecidas pela psique 

consciente, facilitando consideravelmente sua interpretação (JUNG, 2012b). 

Não obstante, compondo a terceira parte da obra, Jung (2012b) apresenta uma 

introdução à simbólica alquímica, relacionando-a com o cristianismo e com o 

gnosticismo. Este capítulo compreende, além das ideias de salvação na alquimia – com 

seus conceitos básicos, as fases do processo alquímico e as concepções gerais da 

natureza psíquica na obra alquímica –, um traçado do paralelo – uma amplificação – 

entre a imagem de Cristo e a pedra filosofal. Como ressalta o teórico, “este paralelo dá 

ensejo de fato a uma comparação entre as representações da meta do ‘opus alchymicum’ 

e as representações cristãs do centro” (p. 45), ambas tendo “um grande significado para 

a compreensão e interpretação das imagens que aparecem nos sonhos, assim como para 

sua atuação psicológica” (p. 45). 

Segundo Jung (2012b), a Alquimia movia-se, do mesmo modo que a astrologia, 

no limite da heresia, representando uma compensação à atual consciência – modelada 

tanto pelo espírito da Igreja como pela ciência – e atuando como ponte de ligação à 

natureza psíquica, entendida como a alma inconsciente. A esse respeito, destaca: 

 

A astrologia reconduzia sempre a consciência ao conhecimento da 

“Heimarmene”, isto é, da dependência do caráter e do destino de certos 

momentos no tempo; por seu lado, a alquimia motivava incessantemente a 

projeção dos arquétipos que não podiam inserir-se sem atrito no processo 

cristão (JUNG, 2012b, p. 46). 

 

Nesse sentido, Jung (2012b) aponta para a aproximação e o distanciamento entre 

as preocupações da Igreja e da obra alquímica. A primeira, moldada pela tradição e 

contando com a imagem de um salvador, oferece um modelo – a chamada imitatio 

Christi (imitação de Cristo) – que liberta o indivíduo, por assim dizer, da 

responsabilidade da transformação de si mesmo; já na Alquimia, o indivíduo, por não 

dispor de um modelo claro e inequívoco de compreensão das transformações da 

natureza, acabava por sucumbir aos pressupostos inconscientes naturais de seu espírito e 

seu ser. 
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Assim, pois, na Alquimia não havia o que se pode entender por uma elaboração, 

seleção, ajuste, ou racionalização dos conteúdos, com o intuito de se encaixar num 

modelo a ser transmitido pela tradição. A experiência, desse modo, era regida por um 

contato imediato com materiais oriundos do inconsciente, produzidos “numa situação 

em que a mente consciente não seguia um programa definido mas apenas perscrutado” 

(VON FRANZ, 1993, p. 11), isto é, investigativo. 

Nesse caso, sempre que o alquimista se deparava, em seus experimentos, com a 

obscuridade dos processos químicos, na tentativa de compreender e explicar o que 

ocorria, ele terminava por projetar conteúdos de sua psique inconsciente na matéria. A 

amplificação, doravante, passa a fazer parte desse processo na medida em que 

possibilitava, ao alquimista, se aproximar de uma explicação satisfatória daquilo que ele 

presenciava como supostas propriedades da matéria, assim como sua transformação, 

utilizando analogias e conteúdos simbólicos. 

Segundo Von Franz (1993), por este motivo, os alquimistas se encontravam em 

situação bem diferente à do cristão. Na medida em que, ao projetarem conteúdos de suas 

próprias psiques inconscientes na matéria, acreditavam estudar os fenômenos 

desconhecidos contidos nestas. Em última instância: 

 

[...] na observação e experimentação dos seus símbolos e em suas descrições 

escritas, trabalharam sem qualquer programa religioso ou científico 

consciente, de modo que suas conclusões são impressões espontâneas e não-

corrigidas do inconsciente com escassa interferência consciente, em contraste 

com outros materiais simbólicos que sempre têm sido revistos (VON 

FRANZ, 1993, p. 28). 

 

Preconizando, além do mais, a busca do conhecimento, em lugar da verdade 

oferecida pela fé, ou seja, preferindo uma experiência originária individual ao invés de 

uma fé legada por uma tradição, estes artifex – como eram chamados os alquimistas – 

entregavam-se, justamente, “ao processo do qual a Igreja pretendia libertá-los” (p. 47). 

Paralelamente, Jung (2012b) afirma ser este o processo que ocorre com o homem 

moderno, cuja mente mais ou menos desperta, já não acredita mais nos dogmas e 

preceitos de uma doutrina religiosa, como a cristã. Havendo uma desagregação desta 

dominante dogmática na vida consciente, isto é, uma diminuição de força da tradição 

religiosa sobre o indivíduo, resta-lhe para seu bem ou para o seu mal, a experiência 

originária com a psique inconsciente. 
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O próprio Dr. Jung abordou o inconsciente de maneira semelhante e, em 

análise, também tentou levar as pessoas a adotarem uma atitude em que o 

inconsciente não fosse abordado de acordo com um programa. Dizemos 

simplesmente, por exemplo, que a situação parece ruim, que a pessoa está 

numa condição insatisfatória, e que deveríamos examinar isso e o fenômeno 

vital a que chamamos o inconsciente, considerando juntos o que isso poderá 

representar ou a que poderá levar. Esse ponto de partida consciente, que tem 

um mínimo de programação, corresponde ao ponto de partida consciente do 

alquimista, de modo que o inconsciente responde de maneira análoga, e é por 

isso que os escritos dos alquimistas são especialmente úteis e proveitosos 

para o entendimento de um material moderno (VON FRANZ, 1993, p. 11). 

 

Com Psicologia e alquimia (CW 12), portanto, Jung (2012b) estabelece um 

paralelo entre o modo do alquimista trabalhar em laboratório e a maneira como a 

psicologia, sob a sua perspectiva teórica, relaciona-se significativamente com o 

inconsciente, sendo a Alquimia uma espécie de “doutrina”, que ilustra um método de se 

lidar e apropriar de conteúdos psíquicos. Baseando-se na noção de interação e 

conjunção de materiais antagônicos, o que possibilita a transformação em um terceiro 

elemento unificado, esta filosofia da Idade Média foi concebida, pelo teórico suíço, 

como uma amplificação do seu modo de acessar e lidar empiricamente com os 

conteúdos desconhecidos da psique. 

Mediante a ideia de projeção, as operações alquímicas passaram a representar 

uma forma metodológica e tipicamente universal de um procedimento que visa a 

compreensão da psique inconsciente em favor da individuação. Ressaltando o fato de 

que o inconsciente não se configura como uma mera oposição da psique consciente, 

Jung (2012b) assinala, assim, que sua atuação acaba por consistir, muitas vezes, em ser 

um parceiro ou adversário que modifica a consciência em maior ou menor grau. 

 

A alquimia agora o presenteava com um método para apresentar suas 

pesquisas de maneira alegórica. Por isso, as obras de Jung sobre a psicologia 

da alquimia tinham dois lados – embora apresentem pesquisa histórica 

original e erudição impressionante, elas não eram de maneira alguma estudos 

puramente acadêmicos, já que, em muitos aspectos, o referente-chave não era 

aquilo em que os alquimistas podiam ou não ter-se empenhado, mas a 

apresentação que Jung faz de sua concepção do processo de individuação e a 

representação deste em símbolos (SHAMDASANI, 2014, p. 202). 

 

De acordo com Jung (2012b), a obra (opus) é a base da Alquimia, sendo esta 

constituída de uma parte prática-operatória (operatio) e uma parte teórica (theoria). A 

primeira era caracterizada pelos experimentos com os corpos químicos em laboratório, 

literalmente o labor do alquimista “operando” elementos em busca de resultados e 
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produtos almejados; a segunda, caracterizada por um sistema de pensamentos autênticos 

e mais ou menos individuais, com o intuito de descobrir, ou criar, uma nomenclatura 

para expressar as transformações das substâncias que ocorriam nos experimentos. Da 

junção destas duas partes, surgiram os inúmeros tratados alquímicos, cada qual com o 

seu procedimento exclusivo e sua linguagem obscura. 

 

A obscuridade profunda que encobre os procedimentos químicos provém do 

fato de o alquimista interessar-se por um lado pelo aspecto químico de seu 

trabalho e por outro pela descoberta de uma nomenclatura que utiliza para 

designar as transformações anímicas que realmente o fascinam. Todo 

alquimista autêntico constrói por assim dizer um sistema de pensamentos de 

vigência mais ou menos individual, que consta dos “dicta” dos filósofos e de 

uma combinação, de analogias com ideias alquímicas básicas, as quais 

provêm de todos os cantos do mundo. Há tratados cujo objetivo é 

praticamente o de fornecer ao artista material analógico (p. 308). 

 

Nesse sentido, Jung (2012b) diz do método da Alquimia como sendo o da 

amplificação ilimitada, devido à multiplicidade de tratados alquímicos, contendo a 

descrição de procedimentos diferentes, utilizando-se de substâncias diversas, porém 

apontando para uma busca semelhante. Segundo o teórico, a amplificação – amplificatio 

– acontecia sempre quando o alquimista se deparava com alguma vivência obscura em 

suas experiências no laboratório – operatio –, carecendo, assim, de compreensão – 

theoria – para o que estava ocorrendo. Por excelência, sua função sempre foi a de 

enriquecer esta vivência obscura, ampliando uma vaga percepção do alquimista, com 

materiais contextualmente associativos e analógicos, sendo este processo cada vez mais 

reforçado até o conteúdo tornar-se inteligível, constituindo a segunda parte da obra 

alquímica. 

 

O método da alquimia, do ponto de vista psicológico, é o da amplificação 

ilimitada. A “amplificatio” é recomendada sempre que se trate de uma 

vivência obscura, cuja vaga insinuação deva ser multiplicada e ampliada 

através de um contexto psicológico a fim de tornar-se compreensível. Por 

isso na psicologia complexa aplicamos a “amplificatio” na interpretação dos 

sonhos. O sonho é uma insinuação demasiado vaga para o entendimento, 

devendo portanto ser enriquecido com o material associativo e analógico e 

reforçado até tornar-se inteligível (JUNG, 2012b, p. 308). 

 

Chamado de circumambulação pelo teórico, este procedimento consiste em uma 

constante aproximação e clarificação significativas de um dado material obscuro – 

imagens, vivências, aspectos, visões, fantasias, sonhos, etc. –, em que o processo se 
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assemelha a um movimento circular em torno desse conteúdo, figurado como um 

centro. Constituindo um caminho cíclico e simbolicamente representada como uma 

espiral, a circuambulação permite a elaboração de um significado, ou um sentido mais 

lógico, na medida em que possibilita olhar para um mesmo material por diversos 

ângulos. Sendo a aproximação e clarificação obtida através de vastas amplificações, 

cada vez mais nítidas do material central, a compreensão deste se dá mediante a 

similaridade do contexto por ele expresso, com o contexto de conteúdos elaborados, 

pertencentes à psique consciente e à história da humanidade (JUNG, 2012b). 

Assim, o próprio material obscuro traz, em germe, o significado daquilo que 

expressa, necessitando apenas de elaborações que o clarifique. A esse respeito, Jung 

(2012b) chama a atenção para o fato de que os alquimistas, frequentemente, repetiam 

que toda a obra provinha da matéria-prima (prima materia), contendo, em si (in 

potentia), a essência da substância incorruptível, representando a meta última de 

qualquer tratado. Não obstante, como eles só conheciam a natureza da matéria por meio 

de alusões, isto é, como prefigurações de imagens que apontavam para uma essência da 

matéria desconhecida, sem no entanto defini-la, ao empreender uma investigação, na 

busca por conhecê-la, acabavam por projetar conteúdos de sua própria psique 

inconsciente. 

Nesse sentido, Jung (2012b) concebe56 que o alquimista, ao mesmo tempo em 

que realizava suas experiências químicas no laboratório, vivenciava situações 

psiquicamente, isto é, era acometido por visões, que se figuravam para ele como 

                                                           
56 Vale ressaltar que Jung (2012b) não chegou à hipótese conclusiva de duas correntes heterogêneas 

atuando na alquimia – “tam ethice quam physice”: tanto eticamente, ou psicologicamente, quanto 

fisicamente –, por mero acaso, ou por simples opinião, mas por meio de várias evidências acumuladas ao 

longo de todas as suas pesquisas, somadas a passagens e relatos inequívocos, em que alquimistas aludiam 

à uma consciência de que o que praticavam não era química comum. “Por um lado, o alquimista declara 

que está ocultando a verdade intencionalmente, de maneira a impedir que os maus ou estultos tomem 

posse do ouro, provocando um desastre. Mas, por outro lado, o mesmo autor assegura-nos que o ouro 

procurado não é – como os tolos supõem – o ouro comum (aurum vulgi), mas o ouro filosófico, ou 

mesmo a pedra maravilhosa, ou o ‘lapis invisibilitatis’ (a pedra da invisibilidade), ou o ‘lapis aethereus’ 

(a pedra etérea), ou finalmente a inconcebível ‘rebis hermafrodita’ e acaba dizendo que todas as receitas 

simplesmente devem ser desprezadas” (JUNG, 2012b, p. 260). Além do mais, Jung também ressalta a 

existência de um antigo texto, com uma versão árabe datada por volta do século X, em que se encontra 

“uma enumeração sistemática dos pontos de correspondência entre o ‘opus alchemicum’ e os processos 

paralelos filosóficos e psicológicos” (p. 284), sendo possível perceber o quanto “os processos químicos 

coincidiam com os fatores espirituais, ou melhor, psíquicos” (p. 284), para os pensadores do tratado. 

Como ressalta o teórico, a semelhança é tamanha que era utilizado o termo “cogitatio” para se referir a 

um procedimento de pensar sobre aquilo que deveria ser extraído da matéria. Tendo em vista, pois, que os 

antigos filósofos suspeitavam da ocorrência de projeções dos aspectos da alma na matéria, existindo uma 

conexão íntima entre o ser humano e o segredo contido nesta, era exigido do alquimista, ou operador, que 

estivesse à altura da tarefa, realizando em si próprio o processo atribuído à matéria. Por este motivo, 

também, era imprescindível ao alquimista “estar presente” na obra. 
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comportamentos específicos do processo químico. Desse modo, a matéria em si, 

formar-se-ia por intermédio da ilusão que, por sua vez, poderia ser caracterizada como 

uma imaginação verdadeira – vera imaginatio –, ou fonte de revelação, contendo o 

“poder de informar”. 

 

Todo desconhecido e vazio é preenchido com projeções psicológicas; é como 

se o próprio fundamento psíquico do investigador se espelhasse na 

obscuridade. O que ele vê ou pensa ver na matéria são principalmente os 

dados de seu próprio inconsciente nela projetados. Em outras palavras, ele 

encontra na matéria, como se pertencessem a ela, certas qualidades e 

significados potenciais de cuja natureza psíquica ele é inteiramente 

inconsciente (JUNG, 2012b, p. 245). 

 

A esse respeito, Jung (2012b) aponta que “devido à projeção há uma identidade 

inconsciente entre a psique do alquimista e a substância arcana ou substância de 

transformação: o espírito cativo dentro da matéria” (p. 285). Sendo assim, segundo o 

teórico, a arte alquímica não ocorria como uma crença por uma correspondência a uma 

teoria, mas se tornava uma teoria das correspondências pelo fato de o alquimista 

vivenciar a presença da ideia na matéria, isto é, por, justamente, projetar a realidade 

inconsciente nos processos alquímicos, como se fossem propriedades da matéria. Jung 

destaca: 

 

Como se tratava de projeções, naturalmente ele não sabia, no nível da 

consciência, que a vivência nada tinha a ver com a matéria propriamente dita 

(isto é, tal como hoje a conhecemos). O alquimista vivenciava sua projeção 

como uma propriedade da matéria; mas o que vivenciava na realidade era o 

seu inconsciente. Deste modo repetia toda a história do conhecimento da 

natureza. [...] Projeções deste tipo repetem-se todas as vezes que o homem 

tenta explorar uma escuridão vazia, preenchendo-a involuntariamente com 

formas vivas (p. 261-262). 

 

Segundo Jung (2012b), muitos tratados expressavam claras opiniões de que o 

segredo essencial da arte alquímica estaria oculto no espírito humano, corroborando a 

hipótese conclusiva do teórico sobre o fator psíquico nos experimentos. Como fica claro 

em suas pesquisas, bem como evidente através de materiais expostos em suas obras 

coligidas, é possível reconhecer a duplicidade de aspectos na Alquimia que, desde os 

tempos mais remotos, era constituída, de um lado, por uma obra prática química no 

laboratório e, de outro, por um processo psicológico. Este último, sendo em parte 

consciente e psíquico, parte inconsciente e projetado, seria a razão pelo qual é 
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praticamente inútil ter a pretensão de definir com exatidão qual é a substância a ser 

manipulada e, principalmente, quais os métodos utilizados para se obter os resultados. 

Desse modo, o teórico ressalta que os alquimistas “começaram a compreender 

que sua obra se achava ligada de algum modo à alma humana e suas funções” (JUNG, 

2012b, p. 275), sendo indispensável uma condição psicológica propícia para a sua 

realização, entendida como uma atitude espiritual para com o opus. Jung chega a 

salientar como alguns relatos aludem, de forma evidente, uma forte dependência a um 

pressuposto espiritual inerente à obra e sua meta. 

Paralelamente, sob o ponto de vista psicoterapêutico, Jung (2012b) enxergou um 

procedimento semelhante acontecendo sempre que o indivíduo se empenhava em 

vivenciar, de forma consciente, o desenvolvimento de sua própria personalidade. 

Nomeado pelo teórico como processo de individuação, este desenvolvimento consiste, 

resumidamente, na integração de aspectos inconscientes da personalidade à consciência 

– a chamada ampliação da consciência –, em que a noção de totalidade do ser, 

conceitualmente conhecido por Si-mesmo, ou Self, é posicionada no centro daquilo que 

pode ser entendido como um procedimento sintético-construtivo57. Realizando, a partir 

daí, uma espécie de movimento de rotação em torno deste centro, a tarefa essencial 

consiste em estabelecer um jogo de associações simbólicas com todo e qualquer aspecto 

desconhecido da própria personalidade, emergido à consciência, com o intuito final de 

um constante autoconhecimento. 

 

A Alquimia gosta de imaginar o seu “opus” como uma circulação, como 

destilação circular ou uroboros, como a serpente que morde a própria cauda, 

e descreveu este processo mediante numerosas imagens. Do mesmo modo 

que a representação central do “lápis philosophorum” significa o si-mesmo, 

como se pode demonstrar, assim também o “opus”, com seus inúmeros 

símbolos, ilustra o processo inconsciente de individuação, isto é, a evolução 

gradativa do si-mesmo de um estado inconsciente a uma tomada de 

consciência. Por este motivo, o “lápis” aparece como designação da matéria 

inicial (matéria prima) tanto no início como no final do processo (JUNG, 

1982, p. 251). 

 

Sendo assim, é possível entender a circumabulação, sob o aspecto psicológico 

na teoria junguiana, como um procedimento de concentração exclusiva ao centro da 

personalidade que, por sua vez, se caracteriza como um foco de transformação criativa. 

                                                           
57 A esse respeito, conferir o capítulo 3 deste presente trabalho, “Amplificação e interpretação na 

Psicologia Analítica”, em que será abordado a temática sobre o método sintético-construtivo de C. G. 

Jung. 
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Jung a descreve, em seu comentário psicológico sobre O Segredo da Flor de Ouro, 

como uma ideia de fixação, tornando aquilo que é periférico e obscuro, subordinado a 

uma ordem que provém de um centro (JUNG, 2012b; 2013c). 

Como um procedimento de concentração exclusiva a uma totalidade do ser, que 

extrapola o eu consciente, caracteriza-se como um ato de perseverança. O processo, 

portanto, se inicia por uma auto-observação e deve ser vivido, intensificado, ou 

executado, em todas as suas instâncias, para ser assimilado à consciência, através da 

melhor compreensão possível de si, daquilo que antes encontrava-se obscuro. Dito de 

uma forma sintetizada, a circumambulação “seria o ato de ‘mover-se em círculo em 

torno de si mesmo’, de modo que todos os lados da personalidade sejam envolvidos” 

(JUNG, 2013c, p. 32) e integrados gradativamente à psique consciente. 

Como o jogo de imagens do inconsciente não reflete o mundo, mas a si mesma, 

as possibilidades representativas fornecidas pelo mundo dos sentidos – a chamada 

amplificação – se faz necessária, a fim de tornar claras as suas imagens. Em outras 

palavras, ao se deparar com aspectos obscuros da própria psique, isto é, conteúdos de 

difícil compreensão e definição imediatas, o indivíduo acaba por carecer de uma 

explicação que traga sentido àquilo, sendo necessário recorrer a todo tipo de materiais 

associativos, reconhecidamente confirmados pela consciência, com o intuito de se 

aproximar gradativamente de um significado satisfatório (JUNG, 2012a; 2012b; 2013b; 

2013c). 

A necessidade, pois, de estabelecer analogias paralelas – amplificações – aos 

conteúdos inconscientes da psique, se dá pelo fato de que as manifestações deste não 

seguem uma linguagem de expressão adaptada e endereçada aos sentidos, como 

acontece com as manifestações conscientes. Sendo estranho, portanto, à consciência na 

qual se exprime, o inconsciente caracteriza-se apenas como um fenômeno psíquico que 

só encontra significados por meio da relação que pode estabelecer entre seus conteúdos 

e os conteúdos conscientes. Daí a importância dada ao contexto em que tais conteúdos 

se exprimem, pois é a partir desse contexto que será possível encontrar conteúdos 

semelhantes, associados significativamente àquilo que se encontra aparentemente sem 

sentido (JUNG, 2012a; 2012b; 2013b; 2013c). 
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2.3. A noção de compromisso estético-ético com as imagens do inconsciente: 

amplificação e imaginação ativa 

 

“Minha linguagem é imperfeita. Não que eu queira brilhar com 

palavras, mas por incapacidade de encontrar aquelas palavras é que 

falo por imagem”. 

(C. G. Jung – O Livro Vermelho) 

 

No tópico que se segue, será abordada uma atitude assumida por Jung, ao entrar 

em contato com o inconsciente, na tentativa de compreender o que dele provém. Em sua 

íntima relação com a amplificação, expressando uma ideia de compromisso estético-

ético com os conteúdos inconscientes, este compromisso pode ser apreendido tendo O 

Livro Vermelho como principal ponto de partida e representação daquilo que ficou 

conhecido, na Psicologia Analítica, como um engajamento ativo com as imagens 

psíquicas. 

Como ponto de partida para se compreender esse tipo de atitude, destaca-se uma 

passagem de Memórias, Sonhos, Reflexões, em que Jung (2006) discorre sobre uma 

conversa estabelecida com uma voz interior, num momento em que se dispunha a 

redigir anotações a respeito de suas fantasias. Nessa passagem, o teórico enfatiza que, 

certo dia, ao realizar a tarefa de redigir, se questionou sobre o que seria aquilo que 

estava se propondo a fazer, já que certamente não se parecia com ciência58. Tendo como 

resposta, provinda de uma “voz nele”, de que o que estava fazendo era arte, sentiu-se 

                                                           
58 É pertinente ressaltar, em concordância com Shamdasani (2005), que Jung apresentava, 

constantemente, uma preocupação em transpor para o campo científico, as pesquisas e vivências que 

realizava, ou se deparava, com os chamados fenômenos obscuros, ou ainda com aquilo que Melo (2015) 

destaca como fenômenos anômalos. Nesse caso, Melo ressalta: “Nesse movimento em direção ao que 

escapa à cientificidade estabelecida (e, por isso mesmo, vai em direção aos fenômenos complexos), Jung 

observa atentamente os acontecimentos que fogem às leis da causalidade, que podem ser reproduzidos, 

como também reduzidos em seus elementos mínimos, ou seja, a sua atenção se volta para tudo o que pode 

ser considerado acaso” (p. 99).  Barreto (2008) também chama a atenção para o fato de que esta 

preocupação em transpor certos fenômenos para o campo científico, se tratava do modo empírico com 

que Jung lidava com essas questões. A esse respeito, sublinha: “Na verdade, Jung sempre reivindicou o 

estatuto de ciência para a psicologia analítica, sendo esse o motivo pelo qual, em várias ocasiões, ele se 

injuriava quando a interpretavam como filosofia, protestando que ele era um ‘empirista’, que não tinha 

um ‘sistema’ nem ‘doutrinas’, limitando-se a analisar os ‘fatos empíricos’ – como se isso estivesse 

excluído da própria filosofia. O que estava em jogo em sua reivindicação era a procura de legitimidade e 

reconhecimento para a psicologia analítica, e, no contexto em que ele desenvolveu seu pensamento, a 

legitimação pela cientificidade impunha-se obrigatoriamente” (p. 40). 
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profundamente surpreendido pelo fato de nunca ter-lhe ocorrido a ideia de que suas 

fantasias se relacionassem com a arte. 

Jung (2006) conta que tinha uma nítida convicção de que essa voz era de uma 

mulher, inclusive reconhecendo-a como sendo de uma paciente dotada de forte poder de 

persuasão59 em seus argumentos. Sentiu-se bastante resistente quanto àquela resposta, 

apesar de não encontrar, a princípio, outra possibilidade de explicação plausível. Por 

fim, relata que se pôs a explicar energicamente à voz que suas fantasias não tinham nada 

a ver com a arte, calando-a por um instante e permitindo que ele continuasse a escrever. 

No entanto, após um “momento de silêncio”, fora interrompido novamente em sua 

escrita, por uma nova investida, repetindo a mesma afirmação de que aquilo que ele 

estava fazendo se tratava de arte, ao passo que ele protesta mais uma vez, afirmando que 

não era arte, mas, ao contrário, natureza. 

Desse embate, por fim, Jung (2006) ressalta ter proposto à voz que se servisse de 

sua linguagem para que pudessem estabelecer um diálogo sobre os pontos de vista em 

voga. Tendo sido aceita a oferta, o teórico afirma, então, que a voz terminou por expor 

seu ponto de vista numa longa dissertação, causando-lhe bastante interesse e surpresa. A 

partir desse fato, pôde chegar à conclusão de que esta voz feminina figurava sua própria 

alma, designada mais tarde pelo conceito de anima60 em suas obras, representando uma 

personificação típica, ou arquetípica, de um conteúdo inconsciente da psique masculina. 

                                                           
59 A esse respeito, Jung (2006, p. 223) relata que “a doente cuja voz falava dentro de mim exercia uma 

influência desastrosa sobre os homens. Conseguira persuadir um de meus colegas de que ele era um 

artista incompreendido e com isso o prejudicara gravemente. Qual a causa deste dano? Meu amigo vivia, 

não em função da consciência que tinha de si mesmo, mas dependendo da apreciação dos outros. Isto é 

perigoso. Perdendo a segurança em si mesmo, ele se tornara permeável às insinuações da anima. 

Entretanto, o que esta diz é muitas vezes de uma grande força de sedução e de uma astúcia sem limites”. 
60 Jung (1982; 1995; 2013b; 2013d) designa por anima uma contraparte feminina, ou a própria 

feminilidade inconsciente, na psique do homem. Exercendo a função de relacionar o homem com seu 

inconsciente, seja como for “que se manifeste: nos sonhos, nas visões e fantasias, ela aparece 

personificada, mostrando deste modo que o fator subjacente a ela possui todas as qualidades 

características de um ser feminino” (JUNG, 1982, p. 26). Jung, inclusive, ressalta que, se tratando de um 

conceito intuitivo, a anima não é uma invenção da consciência, mas uma produção espontânea e 

autônoma da psique inconsciente, responsável por transmitir conteúdo do inconsciente coletivo para a 

consciência. Sendo um arquétipo do feminino na psique masculina, Jung (2011f) chega a dizer que a 

anima talvez “seja uma representação da minoria dos genes femininos presentes no corpo masculino” (p. 

47) que, em última instância, se expressa na consciência por meio de “imagens da mulher” – muitas vezes 

chamada a “mulher inspiradora” ou femme inspiratrice –, enquanto uma ideia que abarca tudo aquilo que 

se designa como aspectos do feminino. Samuels, Shorter e Plaut (1988) se referem à anima como imagem 

da alma, expressando a figura interior da mulher contida num homem, correspondendo a formas 

fundamentais/típicas que subjazem aos aspectos “femininos” do homem. Operando como guia da alma, 

funciona, a partir da psique inconsciente, como um elo necessário entre este último e a consciência. “A 

anima (ou animus, conforme o caso) é um fator que acontece a um indivíduo, um elemento apriorístico de 

disposições, reações, impulsos no homem; de compromissos, crenças, inspirações em uma mulher – e, 

para ambos, algo que induz o indivíduo a tomar conhecimento do que é espontâneo e significativo na vida 

psíquica” (p. 35-36).      
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A esse respeito, Jung (2006) ressalta que sentia-se tímido diante da presença 

invisível desta personificação, mas que, por outro lado, esse fato lhe permitia 

estabelecer um modo de relação com este conteúdo, considerando as anotações que 

vinha fazendo de suas fantasias como cartas dirigidas à voz. Sobre esta relação com a 

voz feminina da psique masculina, Jung (2006, p. 223) destaca que “a anima tem 

também um aspecto positivo. É ela que transmite ao consciente as imagens do 

inconsciente”, sendo isto aquilo que lhe parecia o mais importante. Além do mais, 

segundo o teórico, aquilo que é personificado são conteúdos anímicos autônomos que 

fazem parte de nossa experiência cotidiana, correndo o risco de exercer, quando 

negligenciados, uma ação desintegradora sobre a psique consciente (JUNG, 2006; 

2013c). 

Nesse sentido, sempre que se encontrava com sua afetividade perturbada, 

recorria às conversas com a anima, pois sabia que “nessas ocasiões havia sempre algo 

constelado no inconsciente” (JUNG, 2006, p. 224). Iniciando um interrogatório à voz, 

deste surgia sempre uma imagem, semelhante a um sonho e, assim que esta imagem era 

formada, toda uma agitação, ou tensão, cessava, pois a energia das emoções poderiam 

transformar-se em curiosidade e interesse pelo conteúdo. Deste interesse nascia o 

diálogo com a voz, à respeito das imagens, com o intuito de compreensão, tanto quanto 

possível, das mensagens que a psique inconsciente buscava transmitir. 

 

Escrevia, por assim dizer, a uma parte de mim mesmo, cujo ponto de vista era 

diferente da minha atitude consciente... e recebia para minha grande surpresa 

respostas bastante extraordinárias. Tinha a impressão de ser um paciente em 

análise junto a um espírito feminino! Todas as noites dedicava-me a essas 

notas, pois pensava: se não escrever à anima, ela não compreenderá minhas 

fantasias (JUNG, 2006, p. 222). 

 

O teórico termina por apresentar outro motivo que o levava a empreender esta 

tarefa, destacando uma importância dada à distinção entre suas próprias concepções e os 

conteúdos do inconsciente. Para ele, “uma vez escritas, as coisas não podiam ser 

deformadas pela anima” (JUNG, 2006, p. 222), residindo nisto a diferenciação de seus 

pensamentos, dos conteúdos daquela voz. Deste modo, percebeu que somente ao 

personificar os conteúdos inconscientes, isolando-os, era possível estabelecer com eles, 

a partir da consciência, um contato genuíno e livre de influências autônomas de seu 

poder. Estaria, assim, instaurada uma possibilidade, de fato, para se efetuar uma inter-
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relação com a psique objetiva61, justamente por meio da objetivação de conteúdos 

mentais, com grande intensidade emocional, que surgem espontaneamente à psique 

consciente (BOECHAT, 2014). 

Boechat (2014) aponta que, com este episódio de embate com voz feminina 

interior, é possível perceber a maneira séria de se relacionar com os conteúdos 

inconscientes que, posteriormente, se tornaria um método novo de conciliação entre os 

aspectos conceituais e estéticos da psique. A esse respeito, inclusive, ele ressalta ter sido 

esta busca por conciliação que proporcionou o insight criativo de Jung sobre o conceito 

de função transcendente62, isto é, uma elaboração criativa que surge da tensão de 

opostos, culminando na criação de um terceiro elemento a partir da relação entre 

contrários. 

Ademais, Jung (2006) chama a atenção para o fato de que, se ele tivesse 

encarado suas fantasias inconscientes como uma manifestação artística, não 

estabeleceria com elas aquilo que chamou de um dever moral. Nesse caso elas não 

seriam mais do que um conteúdo relegado a ser contemplado por um olhar interior – ou 

                                                           
61 Sobre este conceito, Boechat (2014, p. 173) destaca: “O complexo conceito de psique objetiva ou 

realidade da alma abre caminho para uma nova epistemologia dos fenômenos mentais: como quer Jung, 

um conteúdo psíquico é verdadeiro na medida mesmo em que existe. Porque a partir de sua existência na 

psique ele opera e é efetivo. Além disso, o conteúdo psicológico tem existência objetiva, não sendo um 

mero epifenômeno da psique consciente”. Nesse sentido, tendo o teórico defendido a ideia do 

inconsciente como um valor em si, autônomo e criativo, portando sentidos, a expressão in-consciente se 

tornaria inapropriada. “Daí a proposta de Jung por uma nova denominação, a de psique objetiva, 

expressão de uma camada do psiquismo universal comum a toda humanidade, possuidora de uma 

objetividade e autonomia próprias, deixando de ser um epifenômeno derivado da consciência, uma partie 

inferieur (Janet) da lúcida razão consciente” (p. 175). 
62 Jung (2013a, 2013b) se refere à função transcendente como uma função mediadora de opostos, a modo 

de uma espécie de caminho futuro possível de conciliação entre conteúdos conflitantes – neste caso 

consciente e inconsciente – caracterizando-se como uma concepção de integração dos contrários, 

proporcionando uma mudança obtida através do confronto com o inconsciente. “Por ‘função 

transcendente’ não se deve entender algo de misterioso e por assim dizer suprassensível ou metafisico, 

mas uma função que, por sua natureza, pode-se comparar com uma função matemática de igual 

denominação, e é uma função de números reais e imaginários. A função psicológica e ‘transcendente’ 

resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes” (JUNG, 1958/2011d, p. 13). Trata-se de uma 

colaboração do inconsciente que, juntando ao trabalho psíquico da consciência, chega-se à eliminação de 

uma influência perturbadora deste primeiro – uma passagem, ou evolução progressiva, para uma nova 

atitude –, cujo teórico denomina como sendo uma relação com o símbolo, ou ainda uma “contínua tomada 

de posição perante a atitude de oposição” (JUNG, 2012c, p. 264) encarnada pelo inconsciente. “Não 

entendo por ‘função’ uma função básica, mas uma função complexa, composta de outras funções; e, por 

‘transcendente’, não uma qualidade metafisica, mas o fato de que por esta função se cria a passagem de 

uma atitude para outra. A matéria-prima elaborada pela tese e antítese e que une os opostos em seu 

processo de formação é o símbolo vivo” (JUNG, 2013a, p. 493). Em Psicologia do inconsciente (CW 

7/1), Jung (2012a) categoricamente define função transcendente por “uma função que, fundada em dados 

reais e imaginários ou racionais e irracionais, lança uma ponte sobre a brecha existente entre o consciente 

e o inconsciente. É um processo natural, uma manifestação de energia produzida pela tensão entre os 

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

visões” (p. 92). Em última instância, trata-se do “processo psíquico da assimilação e da integração” 

(JUNG, 2012c, p. 267).  
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exterior –, isto é, convencendo apenas pela percepção dos sentidos, sem que fosse 

preciso se colocar diante delas para compreendê-las. A esse respeito, ele conclui que “o 

decisivo, em última instância, é sempre o consciente, pois ele é aquele que deve 

compreender as manifestações do inconsciente e tomar posição frente a elas” (p. 223). 

Aquilo, portanto, que se pode entender por dever moral, como exposto acima, 

pode ser encarado como uma “atitude religiosa” para a psicologia de Carl Gustav Jung. 

Baseando-se na etimologia do termo “religião”, do vocábulo latino religiere, Jung 

(2011f) a concebe como uma atitude do espírito humano, qualificada “a modo de uma 

consideração e observação cuidadosas de certos fatores dinâmicos concebidos como 

‘potências’” (p. 20). 

Nesse sentido e de acordo com o emprego originário do termo religio, essa 

“consideração e observação cuidadosas” ocorre dentro de um mundo próprio desses 

fatores dinâmicos – imagens do inconsciente, fenômenos anômalos, situações inusitadas 

– que, por sua vez, exercem uma poderosa atração da psique consciente. Dito de outra 

forma, a ocorrência de certas experiências fascinantes – que se mostram de forma tão 

poderosas e imponentes, por vezes belas e irracionais –, merecendo uma respeitosa 

consideração e, até mesmo, adoração, possibilita a uma mente indagadora assumir um 

temperamento religioso nessas situações, entendido aqui como uma “(re)ligação” 

consciente àquilo que se caracteriza como numinoso. Como destaca Jung (2011f, p. 20), 

na língua inglesa o termo religio diz de “uma pessoa entusiasmaticamente interessada 

por algo qualquer”, acentuando um caráter de dever ou compromisso moral com um 

determinado fator. 

Pois bem, vale notar aqui a semelhança com o procedimento que Jung vai 

sistematizar em A função transcendente, um texto escrito em 1916 mas que seria 

publicado somente quarenta anos mais tarde. No texto supracitado, Jung (1946/2011d) 

discorre sobre uma técnica de fantasiar63, semelhante a uma espécie de “sonhar 

acordado”, a qual denominou de “imaginação ativa”. 

Imaginação ativa, portanto, é o nome cunhado por Jung para designar uma 

técnica de induzir fantasias espontâneas, em estado desperto, com o objetivo de tornar 

mais consciente o possível as imagens e as associações que delas surgem, levando a 

                                                           
63 Walter Boechat (2014), em O Livro Vermelho de C. G. Jung: jornada para profundidades 

desconhecidas, levanta uma questão interessante ao sublinhar que, com a elaboração do Líber Novus, as 

bases de uma terapia dita junguiana, baseada na técnica de imaginação ativa, foram lançadas. Jung teria 

elaborado, portanto, uma forma nova e altamente criativa de trabalho com o inconsciente, a partir de seus 

encontros com personagens interiores presentes no livro, fruto das fantasias na autoexperimentação a qual 

estava vivenciando. 
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uma expressão simbólica do estado anímico do indivíduo. Segundo o teórico, a 

imaginação ativa seria como que uma ajuda artificial para quando se instala um estado 

de ânimo deprimido ou perturbado na psique, devido uma estagnação criativa, ou a uma 

não produção de fantasias. Boechat (2014) acentua essa tomada de consciência como 

uma atitude de “firme posição consciente dotada de crítica” (p. 157) que, de fato, 

representa uma posição ética fundamental na imaginação ativa e componente essencial 

em toda a experiência do Líber Novus (JUNG 1946/2011d; SHAMDASANI, 2015). 

Nesse caso, o indivíduo deveria adotar um estado afetivo inicial, como o ponto 

de partida do procedimento. Tendo, como consequência, uma aproximação do afeto 

inerente à fantasia na consciência, o objetivo seria o de perceber e identificar se a forma 

de expressão da libido estaria sendo a mais adequada em determinada situação, para 

assim redirecioná-la, levando a uma possível compreensão do estado afetivo, gerando 

um efeito vivificante na psique (JUNG, 1946/2011d). 

Para tanto, Jung (1946/2011d) destaca a importância de se tomar consciência do 

estado de ânimo em que se encontra, por meio de um mergulho sem reservas neste, 

seguido de um registro por escrito das associações e fantasias que surgem. Ressalta que, 

nesse ínterim, deve-se permitir uma expansão o mais livre possível da fantasia, sem que 

com isso se perca o foco do afeto que a alimenta. Chamando a atenção para o fato de 

que a tarefa não seria realizar uma interminável cadeia de associações cada vez mais 

ampla – a chamada associação livre –, afirma que é justamente da atenção mantida no 

afeto que irá provir uma expressão um tanto quanto concreta e simbólica de significado 

do conteúdo perturbador, isto é, de seu contexto. A esse respeito Jung (1946/2011d) 

conclui: 

 

O procedimento em questão é uma forma de enriquecimento e ilustração do 

afeto e é por isso que o afeto se aproxima, com seus conteúdos, da 

consciência, tornando-se, ao mesmo tempo, mais perceptível e, 

consequentemente, também mais inteligível. Basta esta atividade para exercer 

uma influência benéfica e vitalizadora. De qualquer modo, ela ocasiona uma 

situação, porque o afeto, anteriormente não relacionado, converte-se em uma 

ideia mais ou menos clara e articulada, graças precisamente ao apoio e à 

cooperação da consciência. Isto representa um começo da função 

transcendente, vale dizer da colaboração de fatores inconscientes e 

conscientes (p. 28). 

 

Não obstante, Jung (1946/2011d) sublinha que, na falta de um estado afetivo 

palpável, que possibilite um ponto de partida definido para as associações dirigidas, 
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seria preciso antes criar este estado por meio de uma introversão da libido64. Desse 

modo faz-se necessário um voltar-se da atenção crítica, energética, para o estado 

subjetivo afim de que se possa captar algum material e, a partir daí, expandi-lo por meio 

de associações, analogias e paralelos, seja pela via visual, auditiva e artesanal, assim 

como por movimentos corporais e até mesmo pela chamada escritura automática. 

 

[...] a consciência põe seus meios de expressão ao dispor do conteúdo 

inconsciente, e, mais do que isto, ela não pode fazer, para não desviar o 

conteúdo no rumo da consciência. Em se tratando de forma e conteúdo, a 

condução do processo deve ser deixada, tanto quanto possível, às ideias e 

associações casuais que ficam ao sabor do inconsciente. Esta situação 

representa uma espécie de retrocesso do ponto de vista consciente, e é sentida 

como algo de penoso. Não é difícil compreendê-la, se nos recordarmos da 

maneira como os conteúdos inconscientes se manifestam, isto é, como coisas 

que, ou são fracas por natureza para conseguir cruzar o limiar da consciência, 

ou são excluídas, por uma variada gama de motivos, como elementos 

incompatíveis. Na maioria dos casos, trata-se de conteúdos irracionais, 

indesejáveis ou inesperados, cuja desconsideração ou repressão é muito fácil 

de entender (JUNG, 1946/2011d, p. 32). 

 

Nesse sentido, Jung (1946/2011d) vai dizer que também é possível expressar o 

distúrbio emocional por meio de outras formas visíveis, em que a dinâmica seria 

praticamente a mesma, mas com a utilização de imagens pintadas, ou desenhadas, ao 

invés de produções intelectualizadas, isto é, registros escritos. Desta feita, haveria, 

assim como no procedimento anteriormente descrito, um produto corporificando um 

material inconsciente e dirigido por um anseio de luz consciente, capaz de lhe captar, ou 

lhe conceber, um significado. 

Walter Boechat (2014) resume a técnica de imaginação ativa pela ideia dos 

quatro verbos, ou estágios, que representariam o processo: esvaziar, deixar acontecer, 

engravidar e confrontar eticamente. De acordo com essa ideia, a mente deve ser 

primeiro esvaziada, o máximo possível, do conteúdo cotidiano, visando o surgimento de 

                                                           
64 Vale ressaltar que introversão da libido, como está sendo utilizada aqui, se refere a uma concentração 

da energia psíquica – libido – em questões internas, a modo de um voltar-se para si mesmo a fim de se 

captar algum conteúdo que emergente. Jung (1995; 2013a) faz referência à introversão da libido como um 

voltar-se desta para dentro, retornando a um passado individual, desviando-a dos objetos externos; ou 

ainda, um retraimento da energia psíquica diante de algum problema, introvertendo-se e reativando no 

inconsciente uma situação primitiva análoga à da consciência, juntamente com um caminho primitivo de 

adaptação. Em outras palavras, seria um dirigir a libido, em sua concepção de energia psíquica, para 

dentro, para o mundo psíquico interno e seus conteúdos – uma abstração do objeto externo –, de modo 

que, ao mergulhar no fundo escuro da psique, a libido encontra como que um conteúdo substitutivo – uma 

imagem – para o mundo externo, antes inconsciente mas que torna-se possível de ser percebido, ou 

captado pela psique consciente. “Esta concentração ou introversão conduz a libido, aos poucos, ao 

inconsciente. E assim é fortalecida a atividade dos conteúdos inconscientes; a alma começa a ‘trabalhar’ e 

produz uma obra que gostaria de passar do inconsciente para a consciência” (2013a, p. 196). 



99 
 

imagens espontâneas provindas do inconsciente. Sendo preciso que haja uma suspensão 

da consciência, evitando interferências nas imagens, o que se busca é deixar que estas 

aconteçam, seguindo seu próprio curso, com seu próprio discurso, independente da 

vontade consciente. Não obstante, com um espaço psicológico adequado para as 

imagens que surgem, isto é, mantendo-se um foco sobre elas, possibilita-se que elas 

cresçam, maturem, adquiram densidade e se tornem relevantes à mente consciente, para 

que, por fim, se possa atuar conscientemente com elas. Nesse sentido, é preciso assumir 

uma posição ética frente ao outro inconsciente, representado pelas imagens, evitando-se 

um possível estado de possessão e identificação com elas, ou ainda a dispersão das 

mesmas. 

Nota-se que, com o termo “anseio de luz” supracitado, há uma espécie de ímpeto 

para o reconhecimento de algo, ou seja, para o reconhecimento de conteúdos 

inconscientes que querem, acima de tudo, aparecer de forma clara. Neste caso, reforça-

se o caráter autônomo de significados emergentes do próprio material, capaz de 

apresentar um sentido já existente, que apenas precisa ser continuamente clarificado. 

Para atingir esse fim é que serão necessárias associações, paralelos e analogias, sem as 

quais não seria possível atribuir uma formulação mais adequada a um conteúdo 

aparentemente desprovido de sentidos, mantidos como que numa irracionalidade 

incompatível com os motivos da razão consciente. 

Como visto no primeiro capítulo da presente dissertação, Jung (2014) 

constantemente utilizava de analogias e comparações, enquanto buscava elaborar e 

interpretar seus diálogos com as figuras que surgiam de seu engajamento com a psique 

inconsciente, em Líber Novus. Estas associações que, como destacou Jung 

(1946/2011d), exercem o papel de esclarecer conteúdos obscuros e imprimir formas 

visíveis aos mesmos, é que irão caracterizar a amplificação em seu modus operandi. 

A técnica de imaginação ativa, portanto, é justamente aquilo que compõe, 

essencialmente, a constituição do Livro Vermelho que, como salienta Boechat (2014), é 

o processo de confrontação com as imagens internas que rege toda a 

autoexperimentação realizada por Jung. Segundo Shamdasani, esse era o fluxo do 

imaginário em que Jung se encontrava no Livro Vermelho e que se caracterizaria como 

uma via régia do seu modo de lidar com os conteúdos irracionais: um compromisso 

ético de se haver com as imagens psíquicas que emergem do inconsciente, como alguém 

que se dispõe a escutar, sem recusa, o que elas tinham a lhe dizer; uma relativização do 

que ocorria, permitindo a emergência espontânea de imagens para, então, tentar 
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acompanhá-las, seguindo o que estava acontecendo (HILLMAN e SHAMDASANI, 

2015). 

Shamdasani (2015) ressalta que Jung começou a produzir o esboço do Líber 

Novus, transcrevendo fielmente várias fantasias contidas nos Livros Negros e 

acrescentando, para cada uma delas, uma seção explicando a significação de cada 

episódio, combinadas a uma elaboração lírica. Depois de completado este esboço, 

mandou datilografá-lo e o editou. A lombada trazia o título de Líber Novus e o volume 

continha um material dividido em capítulos que tiveram alguns títulos alterados, 

acréscimos de outros, assim como mais uma edição65, quando da transcrição para o 

volume em couro vermelho. 

Concluindo, o historiador destaca que Jung passou a ilustrar o material com 

algumas pinturas – iniciais historiadas66, bordaduras ornamentais e margens – que, de 

início, se referiam diretamente ao texto, tornando-se, posteriormente, mais simbólicas, 

não se referindo mais a um conteúdo prévio. Como afirma o próprio Jung (2006, p. 

224), ele tentara de início um “ensaio ineficaz de uma elaboração estética” das fantasias 

que tivera, mas tomando consciência de que não conseguia se expressar numa 

linguagem adequada, renunciou à “estética” para se concentrar seriamente na 

compreensão do que emergia. 

Este movimento denota uma espécie de inversão de sentido das figuras: antes 

como complementos ou derivadas do texto e, depois, como a própria expressão de 

conteúdos irracionais, carecendo de interpretações e elaborações. Resignificando, assim, 

a função da estetização como uma expressão imediata das imagens por meio de 

ilustrações, a tarefa passou a ser a de realizar elaborações literárias, a partir das 

expressões pictóricas, com o intuito de compreensão do sentido e significado que essas 

imagens buscavam transmitir. 

Nesse sentido, Shamdasani ressalta que o que Jung fazia não era mais tirar, ou 

produzir, figuras a partir de um sonho ou registros prévios, mas permitir que tais figuras 

se apresentassem a ele e, a partir disso, estabelecer um engajamento ativo com elas. 

Partindo de uma elaboração estética desse empreendimento, portanto, a importância 

                                                           
65 Não obstante, tais cortes e alterações não ocorreram com o material de fantasia, mas 

predominantemente com a segunda camada, em que aparecem as interpretações e elaborações de Jung 

sobre as imagens, sendo esta camada reelaborada constantemente (SHAMDASANI, 2015). 
66 Iniciais historiadas, como pode ser visto no Livro Vermelho, são as letras iniciais de um capítulo, 

ornamentadas, pintadas e estetizadas a modo de uma produção artística, semelhante às escrituras 

medievais góticas. Para mais detalhes, conferir a versão ilustrada de O Livro Vermelho, editora Vozes, 

primeira parte, referente ao material reproduzido da obra original (JUNG, 2014). 
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deslocou-se para o caráter ético que necessitava manter em relação às imagens 

(HILLMAN e SHAMDASANI, 2015). 

 

Compreendera que tanta imaginação necessitava de um terreno sólido, e que 

eu devia voltar primeiro à realidade humana. Esta, para mim, era a 

compreensão científica. Senti a urgência de tirar conclusões concretas dos 

acontecimentos que o inconsciente me havia transmitido, e isto se 

transformou na tarefa e conteúdo da minha vida (JUNG, 2006, p. 224-225). 

 

Como um imperativo essencial, percebeu que era necessário não só se esforçar 

por compreender o sentido das imagens inconscientes, como também encarar as 

consequências éticas que elas suscitavam. Colocando-se ao serviço da alma, segundo 

suas palavras, estava propondo não só um modo racional de compreender 

cuidadosamente as imagens, como também de realizá-las na vida, configurando aquilo 

que considerou sua busca científica (JUNG 2006; 2014). 

Sendo um confronto imediato com a própria experiência, no entanto, seria 

preciso também estabelecer um compromisso estético com essas imagens, não a modo 

de uma simples aspiração, inspiração e apreciação artística, mas a título de uma fiel 

representação imagética. Tem-se assim, o valor estético desse empreendimento 

caracterizado pela expressão literal de uma imagem, como um registro o mais natural e 

original o possível, para que, num segundo momento, aconteça um trabalho de reflexão, 

elaboração e compreensão. É um engajar-se numa elaboração lírica, numa evocação, 

como uma tentativa de fazer ressoar expressivamente as imagens, personificando-as, 

permitindo que elas se abram e ganhem eco (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015). 

Contudo, vale ressaltar que o estético-ético em relação às imagens, não acontece 

como um processo com fases distintas. Ao contrário do que parece, é um processo 

simultâneo67, em que a noção de estética mantida com as imagens, reflete uma forma 

ética de se lidar com as mesmas, em que a elaboração racional do que se figura 

esteticamente, tenta responder, ou trazer substância compreensiva do sentido que a 

imagem evoca e vice-versa. Além do mais, sendo a escrita posterior à imagem, assim 

como o fato de a amplificação ser utilizada, sugere uma ordenação – mesmo dentro da 

simultaneidade do processo – partindo da estética para a elaboração de um significado, 

                                                           
67 Por esse motivo, inclusive, é que decidiu-se pelo temo estético-ético, separado apenas por um hífen, 

denotando uma junção, quando não uma alternância simultânea, dos dois termos para conceituar um 

único processo. 
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denotando, assim, a ética no lidar com a imagem (JUNG, 2014; HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015; BOECHAT, 2014). 

Boechat (2014) fala desse compromisso estético-ético como um processo de 

constante confrontação dialética de Jung com as imagens que lhe sobrevinham. A 

postura ética, assumida pelo ego consciente, permitiria, pois, que ele se posicionasse 

frente aos conteúdos inconscientes personificados esteticamente nas figuras, evitando, 

assim, uma possível identificação com os mesmos, o que se tornaria patológico68. Nessa 

perspectiva, o compromisso estético-ético também poderia ser compreendido como uma 

capacidade de personificar emoções de forma intensa, dialogando com esses 

sentimentos para, dessa forma, poder conseguir uma orientação nova no cotidiano, 

sendo essas imagens inseridas em seu sistema de crenças. 

No Livro Vermelho, segundo Shamdasani, o compromisso estético com o 

empreendimento foi um modo necessário de apresentar o que as imagens estavam 

trazendo, numa linguagem própria, seguindo uma regra própria. Ressalta, inclusive, que 

as regras foram inventadas conforme era feito o percurso, isto é, enquanto Jung tentava 

encontrar o seu caminho, buscando quais seriam as formas e expressões mais adequadas 

para refletir aquelas fantasias que lhe ocorriam (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015; 

SHAMDASANI, 2015). 

Conforme destaca Boechat (2014), esse emprego de ilustrações como um 

método junguiano, é um aspecto importante que representa uma abordagem pela 

linguagem não verbal dentro da história da psicoterapia. Como aponta o analista, se com 

os primórdios da psicanálise tem-se uma mensagem de que a psicoterapia é uma cura 

pela fala, o método ilustrativo de Jung expressa os caminhos psicoterapêuticos de uma 

cura pela não fala. Enfatizando, pois, o uso de desenhos, pinturas, modelagens, dentre 

outras alternativas, em psicoterapia, Jung e autores da escola junguiana estariam 

empregando um alto valor às técnicas expressivas, ou não verbais, como um modo de 

expressão de conteúdos inconscientes. 

 

Por esse importante insight de que a vida psíquica se desdobra em dois 

aspectos fundamentais, um conceitual, outro estético, Jung abriu caminho 

fundamental de reflexão teórica com grande importância clínica. Na verdade, 

o símbolo psicológico tem um conteúdo predominantemente estético sob a 

                                                           
68 “A loucura é uma possessão por um conteúdo inconsciente que, como tal, não é assimilado pela 

consciência, nem poderia sê-lo, uma vez que se nega tal tipo de conteúdo. A expressão desta situação, em 

termos religiosos, seria: ‘O homem perdeu o temor de Deus e pensa que tudo pode ser julgado de acordo 

com medidas humanas’. Esta hybris, que corresponde a uma estreiteza de consciência, é o caminho mais 

curto para o asilo de loucos” (JUNG, 2013c, p. 43). 
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forma de imagem, além de um núcleo conceitual, uma polissemia de 

sentidos. Quando, no Líber Novus, o autor lança mão de uma linguagem 

estética, imagética, por meio de personagens, símbolos, experiências, além de 

diversas expressões plásticas para expandir uma série de conceitos teóricos, 

ele está fundamentando uma abordagem terapêutica na qual a categoria 

estética da representação ocupará um lugar importante (BOECHAT, 2014, p. 

97). 

 

A esse respeito, Hillman e Shamdasani (2015) ressaltam que, quando da 

produção do Livro Vermelho, Jung mantinha uma tal atitude ética com o processo que, 

apesar da chateação, resistência e todo tipo de reações imediatas evocadas pelas 

imagens nele, buscava captá-las literalmente e reagir a elas como faria em sua vida 

cotidiana. A modo de um respeito às imagens e situações que lhe sobrevinha, mantinha 

uma postura de “não estar certo”, deixando as figuras instruí-lo. 

Nesse ínterim, parte do trabalho crítico, ou ético, de entender com o que se está 

engajado nesta tarefa, é uma constante postura de diferenciar-se das imagens, isto é, 

desidentificar-se delas para, então, poder ser instruído por elas. Não obstante, a meta 

passa a ser de valorização do que está sendo negligenciado, esquecido, negado, ou 

mortificado – como um lamento dos mortos –, ao invés de simplesmente rejeitar, ou 

banalizar, o que surge, como algo que pode ser descartado (HILLMAN e 

SHAMDASANI, 2015). 

Em Psicologia e alquimia (CW 12), ao citar passagens de textos alquímicos, 

Jung (2011b) ressalta afirmações de muitos alquimistas de que, para se iniciar qualquer 

obra, era necessário abordá-la com “espírito livre e vazio”, sendo uma regra importante 

o fato de que o espírito – mens – deveria estar em harmonia com a obra, assim como 

esta deveria estar acima de todas as coisas, isto é, ditando todo o processo.  Destacando 

o fato da psique do artista – como muitas vezes eram chamados os alquimistas – estar 

intimamente ligada à obra, exercendo não só a função de mediar, como também de ser o 

ponto de partida e origem desta, chama a atenção para a atitude mental e psíquica que o 

alquimista precisava apresentar. Enfatiza, portanto, que o adepto da arte alquímica era 

dotado de uma devoção extrema para com a obra, alegando que alguns termos contidos 

nos tratados, como amor perfectissimus ou seria meditatio, caracterizariam uma 

concentração incomum ou um verdadeiro fervor religioso. 

Apoiando-se, pois, nesse modo singular de o alquimista lidar com a obra, assim 

como nos termos meditatio e imaginatio – presentes no Dicionário de Alquimia de 

Ruland (Lexicon Alchemiae), datado de 1612 e apresentados por Jung (2011b) em 
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Psicologia e alquimia – é possível estabelecer um paralelo com o método que o teórico 

empregou em sua autoexperimentação e aquilo que tem sido abordado no presente 

trabalho como um compromisso estético-ético com as imagens da psique inconsciente. 

Segundo Jung, a definição de meditatio no dicionário diz de um diálogo interno com 

alguém invisível, o que se torna familiar à técnica de dialogar com o inconsciente, 

assumida pela sua psicologia. 

Nesse sentido, a meditatio, como postulado pelos alquimistas, se diferenciaria de 

uma simples reflexão por se tratar de uma espécie de relação viva com uma voz interior, 

personificando o “outro” inconsciente em nós. Assim, o conceito de meditação, no caso 

supracitado, “deve ser entendido na acepção alquímica de um diálogo criativo mediante 

o qual as coisas passam de um estado potencial inconsciente para um estado manifesto” 

(JUNG, 2011b, p. 294). Meditar, portanto, estaria intimamente ligado ao fato de manter-

se focado, ou compromissado eticamente, com um conteúdo irracional emergente, de 

modo que seja possível estabelecer uma “relação dialética e viva com certas dominantes 

do inconsciente” (p. 295), tão característico do método junguiano de abordar a psique 

objetiva. 

Doravante, a imaginatio, concebida pelos alquimistas como uma espécie de 

concretismo, isto é, uma forma de encarar a imaginação no homem como algo dotado de 

corpus sutil de natureza semiespiritual – meio espiritual, meio físico –, se caracterizaria 

como “um extrato concentrado das forças vivas do corpo e da alma” (JUNG, 2011b, p. 

298). Nesse sentido, sendo um conceito, segundo Jung (2011b), dos mais importantes – 

senão o mais importante – para a compreensão do opus alquímico, liga-se intimamente 

à noção de compromisso estético com as imagens da psique inconsciente. Na medida 

em que representa o ato de projetar, ou personificar, um conteúdo irracional, 

corporificando o “espírito oculto na matéria”69, permite estabelecer uma relação 

dialética com o mesmo, com o intuito de compreensão e integração. 

 

Assim sendo, a “imaginatio” ou ato de imaginar também é uma atividade 

física que pode ser encaixada no ciclo das mutações materiais; pode ser causa 

das mesmas ou então ser por elas causada. Deste modo, o alquimista estava 

                                                           
69 Sobre o chamado Espírito na Matéria, Jung (2011b) aponta: “Na Antiguidade, o mundo da matéria era 

preenchido pela projeção de um segredo anímico que, desde então, aparecia como o segredo da matéria, 

assim permanecendo até a decadência da alquimia no século XVIII” (p. 315). Entretanto, ressalta que, 

como toda projeção psicológica é um fenômeno que acontece, isto é, atuante apenas enquanto permanece 

inconsciente, a ideia de um espírito que habita a matéria, corresponde a um conteúdo inconsciente, 

projetado na matéria, atuando como um complexo autônomo, possuindo uma vida separada da 

consciência, mas que, de alguma forma, é atraído analogicamente por um fator externo. 
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numa relação não só com o inconsciente, mas diretamente com a matéria que 

ele esperava transformar mediante a imaginação (JUNG, 2011b, p. 298). 

 

Chamando, pois, a atenção para uma linguagem moderna, Jung (2011b) concebe 

a imaginatio como a concretização de conteúdos inconscientes em sua psicologia, 

baseando-se na ideia de representação e realização de algo a priori, de caráter 

arquetípico, que se manifesta na psique consciente. A esse respeito, o teórico ressalta 

que “o lugar ou o meio desta realização não é nem a matéria nem o espírito, mas aquele 

reino intermediário da realidade sutil que só pode ser expresso adequadamente através 

do símbolo” (p. 303), já que este último “não é nem abstrato nem concreto, nem 

racional nem irracional, nem real nem irreal” (p. 303). 

Segundo Walter Boechat (2014), o postulado básico de Jung se encontra no 

modo racional de confrontar as imagens, pois as emoções autônomas exercem um 

grande poder sobre a consciência, podendo mesmo apossar-se dela e dissociá-la. Assim 

sendo, chama a atenção para o fato de que, quando essas emoções são personificadas, a 

exemplo do que acontece em Líber Novus, “a consciência pode entrar em melhor 

diálogo com elas, assumir uma postura dialética e esses conteúdos podem ser mais bem-

integrados” (p. 96). Como indicado por Jung (2013c, p. 41), “os conteúdos do 

inconsciente ativado aparecem primeiro como projeção sobre o mundo externo e, no 

decurso do desenvolvimento espiritual, são gradualmente assimilados pela consciência e 

transformados em ideias conscientes”, possibilitando, assim, serem personificados como 

sistemas anímicos parciais constituintes da personalidade psíquica. 

 

A personificação permite-nos reconhecer a realidade relativa dos sistemas 

parciais autônomos, tornando possível sua assimilação e também 

despotencializando as forças selvagens da vida. Lá onde Deus não é 

reconhecido aparece a mania egocêntrica, e desta provém a doença (JUNG, 

2013c, p. 44). 

 

Para Boechat (2014), o diálogo consciente com as imagens exprime o valor 

terapêutico essencial da personificação psicológica, sendo um dos postulados centrais 

da psicologia junguiana. Presente a todo momento em Líber Novus, a personificação de 

conteúdos psíquicos foi aquilo que favoreceu uma integração de energia do 

inconsciente, evitando uma identificação com os elementos da psique objetiva, ou até 

mesmo uma dissociação da consciência. 
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O Líber Novus evidencia uma forma nova de escrever, um novo tipo de 

comunicação com as imagens interiores, uma densidade filosófica e religiosa 

originalíssima e pessoal. Nele Jung vive de forma intensa o confronto com 

suas imagens internas, e desse confronto deriva a maioria de suas 

formulações posteriores. Não podemos considerar o Livro Vermelho um 

trabalho de psicologia tradicional. É antes uma descrição viva de um desfilar 

de imagens internas poderosas com as quais Jung interage e dialoga de forma 

ativa, procurando com sua curiosidade científica permanente o significado 

mais definitivo, a mensagem mais transformadora, o significado final para o 

ego consciente. O escrever e mesmo o configurar essas experiências em 

forma de imagens coloridas ajudaram-no nesse caminho de desdobramento 

de processos inconscientes e sua gradual integração. Jung sempre dizia que a 

melhor forma de confrontar emoções primitivas internas seria procurar dar 

forma a elas, algum tipo de configuração estética. Nesse livro, esse postulado 

fundamental é expresso a todo momento, pois o Livro Vermelho é um 

constante personificar de conteúdos inconscientes, um diálogo com esses 

conteúdos e uma tentativa de integração (BOECHAT, 2014, p. 45). 

 

Sendo, assim, caracterizado como um pragmatismo, que compreende esse 

aspecto estético-ético do empreendimento, há um engajamento tal com a tarefa em si, 

que as imagens surgem com um peso de responsabilidade: querem ganhar voz e serem 

realizadas na vida. Dito de outra forma, o objetivo torna-se o de estabelecer o 

compromisso ético de confrontar e envolver-se com aquilo que se rejeita na vida que, 

por sua vez, pode ser melhor apreendido por meio da produção, figuração ou 

personificação estética daquilo que surge como uma imagem inconsciente. Como 

ressalta Boechat (2014), esse confronto seria aquilo que expressa a atitude básica de 

Jung para com os fenômenos psicológicos, assumindo o que pode ser chamado de 

respeito pela realidade da alma: “Trata-se de dizer sim a si mesmo, de se tomar como a 

mais séria das tarefas, tornando-se consciente daquilo que se faz e especialmente não 

fechando os olhos à própria dubiedade, tarefa que de fato faz tremer” (JUNG, 2013c, p. 

25). 

No comentário psicológico de O Segredo da Flor de Ouro, Jung (2013c) destaca 

a importância desse tipo de relação com a psique inconsciente, ao acentuar que, chegar a 

uma consciência mais elevada e mais ampla, só se faz possível mediante a assimilação 

daquilo que se encontra desconhecido. Nesse caso, quanto mais a consciência se torna 

poderosa e independente, maior serão as chances dela emancipar-se das influências de 

pura instintividade inconscientes – comum da psique primitiva – caracterizando uma 

autonomia frente às poderosas imagens primordiais da psique objetiva. 
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Em contrapartida, surge o perigo da chamada inflação70, caracterizado como um 

processo de identificação com os conteúdos arquetípicos. Nessas circunstâncias, a 

ligação com a psique objetiva e a possibilidade de assimilação daquilo que precisa ser 

reconhecido, ficará consideravelmente comprometida devido a uma atitude de oposição 

e afastamento desastroso assumido pela razão consciente em relação ao inconsciente, 

bloqueando qualquer possibilidade de compensação e complementaridade que este 

último oferece (JUNG, 2013c). 

Como destaca Boechat (2014), uma das mensagens básicas na teoria de Jung, 

iniciada com a experiência de Líber Novus e ganhando eco em diversas passagens nas 

obras coligidas, é justamente a busca pelo desenvolvimento da consciência menos 

unilateral, mediante a retomada da relação com imagens primordiais (perdidas). Seria 

uma espécie de resgate das raízes mitológicas ancestrais na dinâmica psíquica, sem abrir 

mão de todo o ganho de consciência histórico que a cultura ocidental proporcionou. 

 

A vontade consciente não pode alcançar uma tal unidade simbólica, uma vez 

que a consciência, nesse caso, é apenas uma das partes. Seu opositor é o 

inconsciente coletivo, que não compreende a linguagem da consciência. É 

necessário contar com a magia dos símbolos atuantes, portadores das 

analogias primitivas que falam ao inconsciente. Só através do símbolo o 

inconsciente pode ser atingido e expresso; este é o motivo pelo qual a 

individuação não pode, de forma alguma, prescindir do símbolo. Este, por um 

lado, representa uma expressão primitiva do inconsciente e, por outro, é uma 

ideia que corresponde ao mais alto pressentimento da consciência (JUNG, 

2013c, p. 35). 

 

Segundo Jung (2013c), todo afastamento em demasia das imagens primordiais 

caracteriza uma consciência intelectual exaltada e unilateral, culminando, em última 

instância, num colapso psíquico. Como salienta, esses casos de unilateralidade 

“constituem uma boa parte da clientela atual dos psiquiatras; tudo por causa da 

                                                           
70 Jung (2012a) fala da inflação como “uma espécie de força primordial que se apodera da psique e a 

impele a transpor os limites do humano” (p. 82) ocasionando em excessos e presunção. Esta definição, 

segundo o teórico, implica numa certa expansão da personalidade – uma extensão ilegítima –, no sentido 

de que, em tal estado, a pessoa “ocupa um espaço que não pode preencher” (JUNG, 2013b, p. 31), sendo 

acometida, ou tomada, por conteúdos e qualidades psíquicas autônomos que ultrapassam os limites de sua 

personalidade. Em última instância, esta ocorrência manifestada pela inflação, “sufoca a autoconfiança ou 

intensifica a importância do ego, levando-o eventualmente a uma patológica vontade de poder” (p. 36); 

em outras palavras, o eu se apropria de algo – conteúdos e qualidades psíquicas – que não lhe pertence. 

Jung (1950/2000) chega mesmo a afirmar que o grande perigo psíquico envolvido no processo de 

desenvolvimento da personalidade – a individuação – encontra-se na possibilidade de dissolução da 

consciência, provocada pela identificação desta com o Si-mesmo. A inflação, por conseguinte, se 

assemelha ao estado de megalomania ou de profunda inferioridade – em seu estado negativo –, ambas 

correspondendo a uma pretensão exagerada e convicta de que se é algo especial, ou de uma 

impossibilidade em satisfazer uma pretensão, como prova de grande inferioridade (JUNG, 1951/2000). 
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supervalorização da vontade consciente” (p. 20). O mais aconselhável, pois, seria a 

busca pela justa medida de encarar os conteúdos inconscientes, sem ser subjugado por 

eles – o que levaria a uma identificação – e nem se opor à sua existência; acolher o que 

surge, considerando-o como objeto, para então poder engajar-se com ele, ampliando, ou 

elevando, constantemente o nível de consciência de si. 

Para Jung, segundo Shamdasani, se há uma rejeição de parte da existência, 

então, de certa forma, há uma rejeição de toda ela. Engajar-se com as imagens, portanto, 

seria uma tentativa de se chegar a uma afirmação da completude da vida, ou ainda, de 

perceber que, constantemente, somos animados pelo “mundo dos mortos”. Nesse 

sentido, é preciso que se estabeleça “uma relação mais adequada, que não seja de 

subserviência” (p. 35) com o inconsciente, mas de um reconhecimento de suas 

demandas, para sermos capazes de nos distinguirmos delas, reconquistando uma 

independência (HILLMAN e SHAMDASANI, 2015). 
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3. AMPLIFICAÇÃO E IDEIA DE CONCEITO PRÁTICO 

3.1. Amplificação e interpretação na Psicologia Analítica: o método sintético-

construtivo de Jung 

 

“Em primeiro lugar, tive de me convencer profundamente de que a 

‘análise’, na medida em que se restringe à decomposição, deve ser 

necessariamente seguida por uma síntese”. 

(C. G. Jung – Psicologia do inconsciente) 

 

Até agora, na presente pesquisa, a amplificação tem sido abordada em suas 

várias concepções dentro da teoria junguiana, ilustrando as diversas facetas pelas quais 

pode ser compreendida no âmbito da psicologia analítica. No entanto, como um 

conceito que abrange tanto aspectos teóricos quanto práticos, sendo um componente 

essencial para a chamada práxis analítica, torna-se difícil defini-la de forma distinta, 

sem incluí-la numa visão metodológica, abordada neste capítulo como uma ideia de 

conceito prático71. 

Para Andrew Samuels, Bani Shorter e Fred Plaut (1988), a amplificação é 

considerada parte do método junguiano de interpretação72, particularmente no que se 

refere aos materiais oníricos. Isto porque exerce uma função de ligação com imagens 

arquetípicas, propiciando ao sujeito abandonar uma atitude meramente pessoal e 

individualista das imagens nos sonhos, em favor de uma interpretação metafórica, de 

caráter coletivo. Sendo assim, recorrer à amplificação seria permitir o “uso de 

                                                           
71 Minayo (1994) fala sobre três funções que podem ser atribuídas ao conceito, estabelecendo, assim, três 

categorias conceituais: a função cognitiva, a função pragmática e a função comunicativa. Na função 

cognitiva o conceito assume um aspecto delimitador e, nesse sentido, tornando-se “valorativos, os 

conceitos determinam com que conotações o pesquisador vai trabalhar” (p. 20), isto é, delimitando que 

corrente teórica o pesquisador adotará para pesquisar o objeto que deseja. Já na função pragmática, o 

conceito assume um aspecto operativo, ou seja, precisa “ser capaz de permitir ao investigador trabalhar 

com ele no campo” (p. 20). E em sua função comunicativa, “o conceito deve ser de tal forma claro, 

específico e abrangente que permita sua compreensão pelos interlocutores participantes da mesma área de 

interesse” (p. 20-21). Para a presente pesquisa, ressalta-se que o que é chamado de conceito prático se 

alia ao que Minayo destaca como função pragmática, ou conceito operativo. 
72 Há de se ressaltar aqui que, toda vez em que o termo interpretação for empregado, este deverá ser 

entendido como uma leitura, um modo de se buscar compreender o contexto presente no conteúdo que se 

pretende interpretar, no sentido de que a compreensão precisa estar de acordo com a leitura empregada. 

Nesse sentido, interpretar não significa opinar de forma rigidamente preconcebida, à maneira de uma 

inflexibilidade do sentido – ou a modo do que Jung chamaria de mortificação do símbolo –, isto é, 

opiniões que encerram significados hegemônicos, ao modo de desconsideração pelo contexto e sentido 

inerente ao objeto; é, antes, uma dentre outras possibilidades de se captar um sentido do conteúdo 

acessado (JUNG, 1981; 1985; 2013a). 
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paralelismos míticos, históricos e culturais afim de esclarecer e ampliar o conteúdo 

metafórico do simbolismo onírico” (p. 26). 

Também, segundo os autores supracitados, a amplificação encerra uma 

possibilidade adicional, não especificamente formulada por Jung, de levar o sujeito a 

experimentar conscientemente a si mesmo. Nessa perspectiva, sendo praticamente a 

base do método sintético-construtivo da Psicologia Analítica, tem por objetivo tornar 

aquilo que é revelado pelo inconsciente – de caráter obscuro e a princípio sem sentido – 

em algo cada vez mais explícito e amplo, por meio de aproximações associativas de 

significação universal, formando uma síntese de padrões pessoais e coletivos no 

indivíduo (SAMUELS, SHORTER e PLAUT, 1988). 

De acordo com a concepção supracitada, o método sintético-construtivo, 

forçosamente, ganha um contorno individualista e intuitivo, devendo assim ser, por 

conceber o desenvolvimento de uma futura atitude coletiva a partir do indivíduo e 

também por poder ser aplicado de forma direta sobre os materiais subjetivos deste. 

Nesse caso, o que o método visa é a elaboração do sentido geral de um produto do 

inconsciente que diz do próprio sujeito, de modo que, por meio de um encadeamento 

associativo de materiais diversos, esse produto é enriquecido simbolicamente, 

alcançando uma clareza e significação suficientes para a sua compreensão e integração 

na psique consciente. 

Para Jung (2013c), este enriquecimento de expressão simbólica, acontece, pois, 

mediante uma rede de conexões gerais, isto é, por aproximações a contextos de produtos 

da psique coletiva, podendo ser então assimilado como algo coerente e que faça sentido. 

Segundo Shamdasani (2005) aquilo que Jung chamava de método sintético-construtivo 

pode ser definido, portanto, como um modo de utilizar a chamada interpretação 

simbólica, ou amplificação, em que “a única maneira de realmente elucidar o sentido 

das imagens oníricas era refazendo seu percurso, mediante analogias que remetiam à 

mitologia e à religião comparadas” (p. 167). 

Foi no ano de 1917, entretanto, que o teórico, sucintamente e pela primeira vez 

utilizou o termo amplificação, para se referir a um modo de confirmar e ampliar 

significados de materiais psíquicos decompostos por um processo redutivo de análise. 

Com a publicação de Psicologia do inconsciente – trabalho referente ao volume 7/1 das 

obras coligidas –, Jung expôs um breve histórico do pensamento psicanalítico, fazendo 

uma distinção entre a teoria da sexualidade (freudiana) e a teoria da vontade de poder 
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(adleriana), para apresentar o seu próprio ponto de vista construtivo sobre o modo de 

análise do inconsciente. 

 

A perspectiva construtiva rejeita absolutamente a visão segundo a qual o 

processo de formação das fantasias é simplesmente o desejo infantil 

simbolicamente velado, ou a preservação obstinada e patológica da ficção da 

própria superioridade, na medida em que esta compreensão pretende ser uma 

explicação definitiva (JUNG, 2011c, p. 208). 

 

Familiarizando, pois, o leitor sobre o seu método de lidar com a psique objetiva, 

no texto supracitado Jung (2012a) estabelece a diferença entre o modo analítico-

redutivo (causal) e sintético-construtivo (prospectivo) de interpretação, ou leitura, de 

conteúdos psíquicos obscuros que emergem à consciência. Esclarece, portanto, que no 

método redutivo, apoiado numa orientação exclusivamente personalista, os conteúdos 

inconscientes – como os sonhos – vão sendo decompostos em reminiscências pessoais 

da vida do indivíduo, buscando-se como que um evento causador – princípio de 

causalidade73 – de tais conteúdos na psique do sujeito. 

Segundo o teórico, neste modo redutivo, o investigador descobre o sentido 

daquilo que se encontra obscuro, apenas por meio de aspectos gerais do humano, não 

exigindo qualquer outra explicação a não ser o que reduz o desconhecido ao conhecido 

e o complexo ao simples. Chamando, pois, este tipo de compreensão de compreensão 

retrospectiva, acentua que esta análise, no entanto, tende a reduzir as possibilidades de 

significados do material, deixando-o praticamente desprovido de um sentido, quando 

visto de forma isolada do contexto em que emerge, priorizando uma significação literal 

e pessoal das imagens (JUNG, 2011c; 2012a). 

Em contrapartida, no método sintético, é realçado um caráter de junção dos 

vários elementos decompostos, buscando-se uma síntese de todo o material, levando-se 

em conta o contexto em que aparecem. Seria aquilo a que Jung (2011c) se refere como 

manter-se fiel à natureza do conteúdo obscuro, ressaltando uma necessidade de se 

ajustar às pistas fornecidas pelo próprio material e que, consequentemente, o 

contextualiza. Nessa perspectiva, “como a análise decompõe o material simbólico da 

fantasia em seus componentes, o processo sintético integra-o numa expressão conjunta e 

coerente” (JUNG, 2012a, p. 93), porém com uma ampliação de significados. 

                                                           
73 Segundo Jung (2011c) o princípio de causalidade diz respeito ao pensamento que embasa a explicação 

científica da atualidade, em que “temos naturalmente a tendência de explicar e compreender de maneira 

causal e apenas considerar uma coisa explicada quando esta é reduzida analiticamente a um princípio de 

ordem geral, à sua causa” (p. 202). 
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Apesar desse modo aparentemente também se caracterizar como uma “redução”, 

esta simbolização só poderá ser entendida dessa forma redutiva, na medida em que 

significar uma redução a tipos gerais, como formações típicas que servem a uma 

ampliação da base sobre a qual se funda a elaboração de significados. Como um auxílio 

para uma comunicação objetiva, esta base acaba por edificar uma estrutura inteligível 

que possibilita penetrar e compreender a singularidade da linguagem e do pensamento 

em cada caso particular (JUNG, 2012a; 2011c). 

Nesse sentido, Jung (2012a) defende que elementos derivados de uma 

decomposição permitem uma vasta possibilidade de sentidos, quando comparados a 

conteúdos referentes à humanidade como um todo e que ultrapassam a esfera pessoal do 

indivíduo. É quando, a um material psíquico de difícil compreensão, emparelha-se uma 

série de conteúdos associativos, com plenitude de sentidos confirmados e ampliados 

pela consciência coletiva, buscando-se, com isso, uma aproximação de um significado 

que estabeleça um sentido, tendo em vista o contexto em que este material é 

apresentado. Doravante, as associações livres relacionadas ao produto inconsciente “são 

consideradas mais no sentido de sua orientação finalista e não tanto sob o aspecto de sua 

procedência” (JUNG, 2013c, p. 441). 

Concluindo, o teórico afirma que utiliza-se da chamada amplificação para 

acionar esta plenitude de sentidos dos materiais supostamente ilógicos, confirmando e 

ampliando-os conscientemente por meio de paralelos e analogias históricas e 

mitológicas. Tais conteúdos, ditos simbólicos, são justamente aqueles que exercem a 

função de sintetizar e significar materiais aparentemente sem sentido, ou de difícil 

compreensão, obscuros e ocultos. 

A amplificação, portanto, estaria essencialmente imbuída ao modo sintético de 

interpretação, na medida em que possibilita justamente a ampliação de dados e materiais 

paralelos associativos. Proporcionando ao indivíduo comparar seu material onírico a 

conteúdos aproximativos que, por sua vez, acabam por emprestar significados ao 

conjunto de elementos aparentemente sem sentido e desconexos da psique, permitem-no 

compreender todo aquele conteúdo como algo que diz dele próprio, bem como ao seu 

modo de pensar, se relacionar e se comportar perante o coletivo (JUNG, 2012a). 

Caracterizado como um modo de se realizar leituras simbólicas, portanto, neste 

método torna-se indispensável a busca por estabelecer associações paralelas, 

metafóricas e analógicas, como possibilidade de se encontrar sentidos para os conteúdos 

psíquicos obscuros. Desta forma, devido a um caráter de reflexividade, a amplificação 
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aponta para uma ideia de engajamento com fantasias, materiais oníricos e inconscientes, 

tornando-se uma via aconselhável de captação, compreensão e integração de 

significados (SAMUELS, SHORTER e PLAUT, 1988; HILLMAN e SHAMDASANI, 

2015). 

Ao contrário de uma redução da imagem, portanto, com a amplificação há uma 

elevação de dados ao nível de conceito geral, com o intuito de que apareça um 

significado universal do tema, encorajando a mente indagadora a meditar, seriamente, 

diferentes argumentos. A esse respeito, o teórico ressalta que, ao se deparar com a 

psique objetiva, isto é, com o inconsciente, torna-se necessário proceder de forma 

semelhante à tradução de um texto fragmentário, levando-se em consideração o 

contexto psicológico como o tecido de associações em que determinadas expressões 

obscuras, naturalmente, se encontram incluídas (JUNG, 2012a). 

A tarefa, então, consiste em um debruçar-se sobre as imagens, refletindo sobre o 

material geral para captar o contexto em que ele se apresenta e, a partir daí, ampliar as 

possibilidades de significados daquilo que se encontra obscuro, sem perder de vista o 

contexto que rege todo o conteúdo. “Só deste modo o sentido das conexões 

inconscientes pode ser elaborado a partir delas mesmas, contrariamente àquelas 

interpretações dedutivas, derivadas de uma teoria preconcebida” (JUNG, 1948/2000, p. 

238). 

Não obstante, Jung (2012a) contextualiza o método sintético-construtivo, no 

referido volume 7/1 de suas obras coligidas, por meio do relato de um sonho contado 

por uma paciente. Seguindo a descrição do sonho, aponta duas formas geralmente 

usadas para se interpretar o conteúdo onírico apresentado, sendo uma delas a 

interpretação ao nível do objeto e, a outra, a interpretação ao nível do sujeito. 

Em relação à primeira, chamada por ele de analítica (causal-redutiva), salienta 

que a tendência interpretativa é a de desvalorizar as ideias subjetivas da própria 

sonhadora sobre os elementos que compõem o sonho, já que a leitura destes preza pela 

identificação com os objetos reais e a um conjunto de informações que se referem a 

situações externas ao indivíduo em si. Neste caso, o que ocorre é uma espécie de 

redução interpretativa a significados literais dos componentes oníricos, em que cada 

elemento do material é tido como uma representação quase fiel dos objetos externos à 

sonhadora. A interpretação, nesse caso, geralmente leva a um entendimento objetivo da 

relação do sujeito com os elementos que aparecem no sonho (JUNG, 2012a). 
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Na reedição ampliada de O conteúdo da psicose, texto referente a uma 

conferência realizada em janeiro de 1908 e contido em Psicogênese das doenças 

mentais (CW 3), Jung (1914/2011g) discorre sobre o “entendimento objetivo” como 

todo esclarecimento de algo segundo o princípio de causalidade. Nesse sentido, atribui-

se uma qualidade de “objetivo”74 ao processo de explicação pela via causal, conferindo 

um caráter científico a esse tipo de entendimento, mediante sua validade universal e 

simples de elucidação. Segundo o teórico, no entanto, a busca por entender 

objetivamente qualquer objeto, sobretudo se tratando de conteúdos psíquicos, seria 

 

[...] semelhante ao homem que procura entender uma catedral gótica – para 

dar um exemplo drástico – a partir de uma perspectiva histórica, técnica e, 

por fim, mineralógica. Contudo em que repousa o sentido desta obra 

maravilhosa? Onde se encontra a resposta à questão mais fundamental, ou 

seja, que fim salvífico o homem gótico vislumbra em sua obra, e como 

devemos entendê-la subjetivamente, em nós e por nós? Para o espírito 

científico, esta pergunta parece inútil ou, pelo menos, que nada tem a ver com 

a ciência. E isso, sobretudo, porque entra em choque com o princípio de 

causalidade, pois sua intenção é claramente especulativa e construtiva 

(JUNG, 2011c, p. 203). 

 

Já no segundo modo, chamado pelo teórico de sintético (construtivo), a 

tendência é que todo o material passe a ser concebido como símbolos de conteúdos 

subjetivos da própria sonhadora, passíveis de serem conscientemente reconhecidos e 

integrados. Neste caso, há uma possibilidade de ampliação de significados aos 

elementos oníricos e a leitura interpretativa adota um caráter metafórico e analógico 

sobre os componentes do sonho, em que as ideias subjetivas da sonhadora, assim como 

outros conteúdos associativos paralelos, passam a um primeiro plano (JUNG, 2012a). 

Não obstante, a interpretação deixa de ser literal ao objeto, para se tornar 

simbólica na relação do sujeito com os elementos oníricos. A orientação, por 

conseguinte, assume uma atitude subjetiva, “em que o objeto significa apenas um 

indício das tendências do sujeito” (JUNG, 2013c, p. 441): desligando as associações dos 

elementos oníricos, das representações externas a que estão ligados, interpreta-os como 

tendências ou conteúdos psíquicos do próprio sujeito, possibilitando que este os 

(re)incorpore (JUNG, 2012a). 

                                                           
74 Jung (2011c), inclusive, salienta que, sendo o entendimento sempre um processo subjetivo, ao qual 

atribuímos a qualidade de objetivo para distingui-lo de outro tipo de entendimento, esta identificação seria 

uma questão que mereceria ser necessariamente discutida, principalmente no campo da psicologia. 

Segundo o teórico, o ponto de vista objetivo “pode ser sem dúvida correto quando não se trata do 

processo psicológico, ou seja, quando diz respeito às ciências que não são propriamente psicologia” (p. 

203), entendida, aqui, em seus aspectos clínicos. 
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O método analítico-redutivo possui a vantagem de ser bem mais simples do 

que o método construtivo. O primeiro reduz o fenômeno aos fundamentos 

universais, já conhecidos, que são de natureza muito simples. O segundo 

deve trabalhar um material altamente complexo no sentido de um objetivo 

que se desconhece. Esse trabalho obriga o investigador a considerar todas as 

forças operantes na psique humana. As necessidades religiosas e filosóficas 

da humanidade, que o método redutivo tenta decompor ao mais elementar, 

segundo o princípio do “nada mais do que”, são aceitas como tais e 

consideradas elementos indispensáveis para quem considere a essência do 

impulso psíquico como algo construtivo. Pertence à natureza da psique 

humana ir além dos conceitos empíricos, pois o homem jamais se contentou 

com a simples experiência. O desenvolvimento espiritual da humanidade 

ocorreu graças à especulação e não por se restringir à pura experiência 

(JUNG, 2011c, p. 214). 

 

Segundo Jung (2011c), o mundo não pode ser concebido de forma puramente 

objetiva, se constituindo também pela forma como nós o vemos. Sendo assim, quando se 

pretende conhecer mais profundamente sobre algo, é preciso ter em mente que todo 

conhecimento será, em última instância, condicionado pela subjetividade. Chamando a 

esse modo de compreensão prospectiva, destaca sua função construtiva, ou simbólica, 

na elaboração de significados a um objeto que precisa ser entendido, em que o aspecto 

de finalidade se torna a preocupação principal. 

Nessa perspectiva, todo produto do inconsciente, segundo a concepção 

construtiva junguiana, deve ser considerado como uma expressão simbólica de algo que 

orienta para um fim, isto é, que aponta para um objetivo ou procura elucidar uma 

finalidade. Não obstante, com o método construtivo a intenção se torna, pois, a de 

“estabelecer um sentido do produto inconsciente em vista da virtude futura do sujeito” 

(JUNG, 2013c, 441), indicando à consciência uma maneira de se posicionar 

corretamente a fim de que se consiga uma coerência do agir. 

 

Enquanto o método causal chega aos princípios universais da psicologia 

humana através da análise e da redução, dos acontecimentos individuais, o 

método construtivo alcança os objetivos universais por meio da síntese de 

tendências individuais. Como a psique é o ponto de interseção, ela precisa ser 

definida tendo em vista ambos os aspectos. De um lado, ela oferece um 

quadro de tudo o que se passou e, na medida em que a própria alma gera o 

futuro, ela apresenta também um quadro do conhecimento do germe de tudo 

o que está por vir. (JUNG, 2011c, p. 206) 

 

Dito de outra forma, enquanto na compreensão retrospectiva se considera a 

psique humana como consequência do passado e, desse modo, sujeito apenas a um 

entendimento sob o ponto de vista causal, na compreensão prospectiva a psique humana 
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se caracteriza como um devir, assumindo um aspecto criativo que aponta para o futuro. 

Sendo assim, no princípio de causalidade investiga-se “apenas de que maneira essa 

psique se tornou o que é agora, tal como ela se apresenta. A perspectiva construtiva, ao 

contrário, pergunta como se pode construir uma ponte entre esta psique e o seu futuro” 

(JUNG, 2011c, p. 204). 

Por esse motivo, segundo o teórico, a perspectiva construtiva de interpretação 

precisa ser necessariamente especulativa, visto que prima pela elaboração, elevação e 

ampliação de significados, ao passo que a interpretação causalista preza pela redução do 

significado de um fenômeno ao mais simples. A exemplo do que Jung (2011c) mesmo 

aponta, o método construtivo, por seus aspectos, não se enquadraria na chamada teoria 

científica vigente, porém preza pela elaboração de um caminho, como uma linha de 

desenvolvimento psicológico. 

 

Compreender a psique segundo o princípio da causalidade significa 

compreender somente uma metade. A interpretação causalística do Fausto 

pode nos explicar como a obra de arte foi realizada, mas não explica, de 

modo algum, o sentido vigoroso da criação do poeta, que se mantém vivo 

porque o vivenciamos de alguma maneira em nós e através de nós. Na 

medida em que para nós a vida é algo de novo a triunfar constantemente 

sobre todo o passado, devemos buscar o principal valor de uma obra de arte 

não em sua progressão causal, mas no efeito vivo que exerce sobre o nosso 

espírito. Ao considerarmos o Fausto como uma coisa do passado, estamos, na 

verdade, desvalorizando-o; o Fausto apenas poderá ser entendido se for 

interpretado como algo em contínuo devir e sempre de novo vivenciável 

(JUNG, 2011c, p. 204). 

 

Sendo assim, no exemplo anteriormente citado – presente no volume 7/1 das 

obras coligidas de Jung –, a sonhadora relata uma amizade de muitos anos, repleta de 

contornos homossexuais, com uma pessoa muito parecida consigo em determinados 

pontos, tendo a cliente de Jung (2012a) uma personalidade mais forte. Como a amizade 

era de uma intimidade excessiva, as brigas entre elas se tornavam frequentes e violentas, 

já que ambas se mostravam irritadiças. Ao tentarem se abrir uma à outra, em busca de 

uma melhor compreensão mútua, terminavam por se desentenderem ainda mais. 

A paciente não conseguia suportar a dor de não ser compreendida pela a amiga e 

as brigas, durante muito tempo, acabaram se tornando um reflexo do prazer que ambas 

não estavam dispostas a renunciar. Segundo o teórico, essa era uma forma do 

inconsciente de ambas distanciá-las uma da outra, mas que não era percebido por elas. 

Como relata Jung (2012a), sua cliente já havia tido uma relação efusiva e fantasiosa 

com a própria mãe e, após o falecimento desta, terminou por transferir à amiga os seus 
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sentimentos que, por sua vez, alimentavam uma falsa ideia de que aquela amizade se 

transformaria numa relação ideal. 

Ao relatar o caso, portanto, Jung (2012a) ressalta que encontrando-se a paciente 

no limiar da análise de seu inconsciente pessoal e a emergência de conteúdo do 

inconsciente coletivo, apresentou um sonho no qual ela se encontra às margens de um 

rio, querendo passar ao outro lado. Mas como não avista uma ponte por perto, 

descobre uma possível passagem em meio as águas. No entanto, no momento da 

travessia, surge um enorme caranguejo, emergindo de dentro da água, que lhe agarra 

os pés, não a soltando mais. Nesse instante, amedrontada, ela desperta. 

As associações feitas pela paciente, sobre os principais elementos que compõem 

o sonho, se resumiram a comparar o rio com uma fronteira de difícil travessia, a qual ela 

precisava atravessar, transpondo um obstáculo, para chegar ao outro lado. O vau, isto é, 

a possível passagem, seria para ela uma oportunidade de travessia em segurança, mesmo 

o rio sendo largo demais, o que associou à sua terapia como uma possibilidade de 

superação do obstáculo (JUNG, 2012a). 

Por fim, o caranguejo, como algo que ela não tinha previamente visto, posto que 

se encontrava bem escondido dentro da água, seria o obstáculo propriamente dito. No 

entanto, esta figura misteriosa também lhe remeteu a uma doença terrível e incurável, a 

qual ela tinha muito medo, isto é, ao câncer – por aproximação ao signo ilustrado por 

um caranguejo – trazendo à memória o caso de uma conhecida X que havia falecido 

devido a um carcinoma. Além do mais, segundo associou, o caranguejo seria um animal 

que anda para trás e, pelo que o sonho indicava, queria puxá-la para dentro do rio, 

agarrando-a com força, remetendo-a justamente às brigas com a amiga (JUNG, 2012a). 

Doravante, a interpretação analítica, segundo o teórico, se resumiria a expressar 

o desejo inconsciente, da paciente, de que a amiga lhe abraçasse – correspondendo ao 

abraço materno, semelhante ao modo efusivo que sua mãe lhe apertava contra o peito – 

apesar do indicativo onírico de que ela deveria desistir da relação com a amiga, 

transpondo o rio. Tal interpretação se basearia no fato de que, os elementos presentes no 

sonho, tais como o rio, o vau e o caranguejo com suas pinças, representariam 

respectivamente elementos externos à sonhadora, caracterizando de forma literal, a 

relação objetiva que ela estabelecia com a amiga e a mãe (JUNG, 2012a). Jung (2012a) 

acentua que a interpretação global seria assim resumida: 

 



118 
 

[...] não quer separar-se da amiga por causa dos desejos homossexuais 

reprimidos que tem em relação a ela. Como esses desejos são moral e 

esteticamente incompatíveis com a tendência consciente da personalidade, 

são reprimidos e, por isso, mais ou menos inconscientes. O medo 

corresponde ao desejo reprimido. (p. 95) 

 

Desse modo, o rio estaria ligado à relação homossexual com a amiga, o vau ao 

desejo de superar esta relação e o caranguejo à própria amiga/mãe que lhe impede de 

solucionar a situação. Entretanto, como aponta o teórico, esta interpretação desvaloriza 

elementos importantíssimos que também dizem respeito ao contexto de vida da 

sonhadora – como o supremo ideal de amizade –, além de não levar em exata 

consideração as ideias, isto é, algumas associações apontadas pela paciente. Além do 

mais, chama a atenção para o fato de que a escolha específica de um símbolo pelo 

inconsciente, como o caso do caranguejo, deve ser esclarecido da melhor forma o 

possível, podendo residir aí significados essenciais que apontem para um sentido 

diverso do que se espera (JUNG, 2012a). 

Em última instância, Jung (2012a) alerta que no processo causal-redutivo a 

tendência é que se esqueça que todo sonho é um fenômeno subjetivo, sendo preciso, 

portanto, que a interpretação dos elementos do sonho sejam atribuídas principalmente 

ao próprio sujeito, neste caso, à própria sonhadora. Concluindo, destaca que a paciente 

seria, pois, o sonho todo: “ela é o rio, a travessia e o caranguejo, isto é, esses elementos 

específicos são expressões de condições e tendências existentes no inconsciente do 

sujeito” (p. 96). 

De acordo, portanto, com a interpretação sintética-construtiva, o primeiro 

quesito a se elucidar é o contexto geral que o sonho já traz em si, ou seja, a de que existe 

uma zona limítrofe que demarca um obstáculo à continuidade de um processo, apesar da 

possibilidade de superá-lo. Nesse caso, como todos os elementos dizem da própria 

sonhadora, o obstáculo a ser superado, simbolizado pelo caranguejo, seria algo que se 

encontra na própria sonhadora e não a amiga/mãe, como supostamente é deduzido 

(JUNG, 2012a). 

Amplificando, pois, a imagem da “passagem” como a questão prospectiva que o 

sonho aponta, Jung (2012a) ressalta que, assim como em certas línguas primitivas, ao se 

pretender dizer “estou a ponto ir” emprega-se a expressão “estou no lugar da ida”, é 

possível interpretar a “mudança de lugar” correspondendo a uma “mudança de atitude”. 

Assim sendo, como destaca o teórico, o conteúdo onírico “está mostrando à paciente 
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que há algo dentro dela que a impede de transpor a fronteira, isto é, de passar de uma 

atitude para outra” (p. 97) e não necessariamente que algo externo, ou alguém, esteja 

exercendo esse impedimento. 

Por conseguinte, a imagem do caranguejo passa a ocupar um papel de destaque 

para a compreensão sintética de todo o material, já que exerce uma função mediadora na 

dinâmica onírica. Representando coletivamente um animal que, por sua vez, possui 

características peculiares – como um ser que anda para trás e que vive transitoriamente 

na terra e na água –, além de suscitar associações da própria paciente – como um animal 

que se assemelha a uma doença mortal, o câncer – todas, as significações relacionadas à 

figura do caranguejo precisam ser levadas em conta no processo de interpretação, 

juntamente ao contexto onírico anteriormente clarificado (JUNG, 2012a). 

De imediato, é possível perceber que, seja lá o que for o que o caranguejo 

represente, é algo que se manifesta na amiga/mãe, visto que é projetado afetivamente 

nestas duas pessoas. Como, no entanto, é uma qualidade que remete a sonhadora à sua 

relação com a mãe, este fato torna-se um indício de que sejam questões ligadas à 

infância da paciente. Jung (2012a) aponta que o único “segredo” em comum de sua 

cliente com a amiga e com a mãe, seria uma forte exigência por amor, que a subjugava 

inteiramente. 

Amplificando, por conseguinte, a imagem do caranguejo, tem-se no símbolo do 

“animal” uma correspondência de parte da libido que ainda se encontra indiferenciada e 

desumanizada, isto é, ainda infantilizada e não educada ou não domesticada, que 

expressa atitudes impulsivas e coercitivas na relação da paciente com a amiga/mãe. 

Sendo, no entanto, o caranguejo também associado, pela sonhadora, ao câncer que, por 

sua vez, corresponde à enfermidade que levou ao falecimento de uma conhecida da 

paciente – denominada X –, quando esta contava mais ou menos a idade atual da cliente 

de Jung (2012a), o caráter de identificação que surge desta lembrança, aponta também 

para a necessidade de incluir na interpretação as associações referentes a esta pessoa. 

Segundo Jung (2012a, p. 98), “uma identificação só pode produzir-se quando for 

baseada numa semelhança inconsciente, não realizada”. X era, de acordo com a 

paciente, uma moça extremamente jovial que enviuvou cedo, tendo uma série de 

aventuras amorosas – consideradas levianas –, inclusive com um artista de talento, 

conhecido da própria sonhadora, cuja impressão que ela guardava dele era de ser uma 

pessoa esquisita, fascinante e sinistra. 
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Sendo assim, a conclusão tirada pela paciente sobre a doença mortal de X, surgiu 

revestida de um caráter punitivo do destino, devido a vida leviana que esta assumiu. 

Não obstante, este fato acabou por se transformar num obstáculo ao desenvolvimento de 

sua personalidade futura e sadia: “Como castigo, o exemplo de X a fazia recuar agora, 

medrosamente, diante da vida e do seu desenvolvimento evolutivo, torturando-a com a 

sobrecarga de uma amizade inadequada” (p. 99). 

Além do mais, outro fator que se torna clarificado no processo, é a de que a 

identificação com X também estava ligada a dons artísticos que ambas apresentavam. 

Como a imagem do artista exercia um grande fascínio sobre a sonhadora, segundo Jung 

(2012a), “é de se supor que a paciente possui uma disposição semelhante (inconsciente) 

à do artista” (p. 100), o que traz à identificação um contorno masculino. De fato, Jung 

ressalta que 

 

[...] a paciente desempenha um papel masculino em relação à amiga: é ela a 

ativa, a que sempre dá o tom e manda na amiga e, de vez em quando, também 

a obriga a fazer coisas que só ela está desejando. A amiga é declaradamente 

feminina, inclusive na aparência, ao passo que a paciente tem um tipo um 

tanto masculino. Sua voz também é mais forte e mais grossa do que a da 

amiga. 

 

Sendo, portanto, X uma mulher descrita pela sonhadora, como muito feminina, 

semelhante à amiga por sua suavidade e amabilidade, a conclusão que se chega é a de 

que a paciente acaba realizando, inconscientemente, sua veia leviana reprimida nesta 

relação de amizade, assumindo, sem saber, o papel do artista em relação a X, na 

transferência com a amiga. Como salienta Jung (2012a), não vivendo conscientemente 

esse desejo por uma vida considerada leviana, esta termina por ser expressada, ou 

representada, pela tendência inconsciente que possui a sonhadora, fazendo com que ela 

se torne intérprete de seu próprio complexo. 

A identificação, portanto, acrescenta mais uma contribuição à compreensão do 

elemento “animal” no sonho, na medida em que aponta para uma veia leviana da cliente 

de Jung (2012a) – reprimida com avidez –, exprimindo uma ânsia impulsiva e não 

domesticada de se relacionar com homens. Este fator da relação com o sexo oposto, por 

sua vez, leva à compreensão do caráter homossexual na relação com amiga, existindo 

como uma defesa, já que passa a necessitar-se de agarrar a esta, evitando sucumbir à 

tendência, aparentemente mais perigosa, de se entregar aos homens. 
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Sendo assim, a figura do caranguejo ganha uma interpretação, ou uma leitura, 

subjetiva, diferentemente da representação externa ligada à amiga/mãe. Caracterizando, 

pois, uma parte da libido não domada, simboliza os conteúdos inconscientes da própria 

sonhadora, que sempre de novo a comprometem, para que, justamente, possam ser 

compreendidos e integrados. Por isso continuam obstruindo a possibilidade do 

desenvolvimento de uma vida plena – como um animal que anda para trás – 

transformando a relação com a amiga numa doença (JUNG, 2012a). 

Apesar de Jung (2012a), no entanto, ressaltar que esta interpretação ainda 

pertencia ao nível do objeto e, sendo assim, estaria mais ligada ao método analítico-

causal, chegar a determinadas conclusões sobre os elementos do sonho só foi possível 

levando-se em conta o emprego da interpretação ao nível do sujeito e de analogias 

metafóricas. As associações da própria sonhadora, em conjunto a significados que 

também pertencem à psique coletiva – como é o caso de algumas amplificações feitas 

com a passagem, o rio e, principalmente, com o caranguejo – se tornaram essenciais 

para a compreensão sintética daquilo que o sonho expressava. 

Como destaca Jung (2012a), ao se retomar a observação de que o caranguejo se 

encontrava submerso na água, escondido, impedindo assim de ser avistado, tem-se o 

paralelo com o fato de que a sonhadora ainda não percebia as relações inconscientes que 

estavam sendo esclarecidas. Nesse sentido, esse conteúdo inconsciente encontrava-se 

oculto “debaixo da água” que, por também fazer parte do obstáculo a ser superado, é 

simbolizado no sonho pela imagem do rio, juntamente ao caranguejo. Concluindo, pois, 

o teórico ressalta que o obstáculo, de forma geral, era o inconsciente, sendo a imagem 

do rio a inconsciência que precisava ser superada, assim como o caranguejo algo “na 

qualidade de conteúdo dinâmico oculto no inconsciente” (p. 101) que impedia a 

mudança de atitude. 

 

3.2. A Grande Visão do relógio do mundo 

 

“É um mandala tridimensional, que adquire corporeidade e, através 

dela, a realização”. 

(C. G. Jung – Psicologia e alquimia) 
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De modo semelhante ao processo interpretativo ilustrado acima, pode ser visto 

também a interpretação e jogo de associações que são sintetizadas numa impressão 

visual de Wolfgang Pauli, contida em Psicologia e alquimia (CW 12) e Psicologia e 

religião (CW 11/1). Esta impressão, chamada A visão do relógio do mundo, como 

ressalta Jung (2011f; 2012b), não se trata de um último estágio de desenvolvimento da 

psique – individuação –, nem do ponto simbólico mais alto a ser atingido de todo o 

material que foi analisado, mas apresenta uma singularidade que descreve uma síntese 

do progresso de amadurecimento, clarificação, ou cristalização da simbólica do Si-

mesmo – o centro organizador da psique total – no sonhador. 

 

É digno de nota no caso que estamos comentando a sequência lógica naquilo 

que concerne ao símbolo central. Difícil livrar-nos neste caso da impressão 

de que o processo inconsciente como que se move em espiral em torno de um 

centro, do qual o paciente se aproxima lentamente. Neste processo, as 

características do “centro” tornam-se cada vez mais nítidas. Poderíamos 

talvez dizer inversamente que o centro – em si mesmo incongnoscível – age 

como um ímã sobre o material e os processos disparatados do inconsciente, 

capturando-os pouco a pouco em sua teia de cristal (JUNG, 2012b, p. 234). 

 

Nesse sentido, o teórico fala da existência de um “processo nuclear” 

significativo na psique objetiva, isto é, na psique inconsciente, que promove certas 

imagens da meta de desenvolvimento, pertencente à natureza psíquica. Este processo, 

segundo Jung (2011f; 2012b), é orientado para um fim, ou seja, é prospectivo e ocorre 

independentemente de qualquer sugestão externa, funcionando como uma espécie de 

balança reguladora em prol do processo de individuação. 

Sobre esse aspecto, o teórico destaca que, a modo de um material destinado a 

compensar a psique consciente, geralmente uma “imagem que promete ‘curar’ e integrar 

é, à primeira vista, bastante estranha à consciência, de modo que só é aceita com as 

maiores dificuldades” (JUNG, 2012b, p. 238). No entanto, se encarada como expressão 

simbólica daquilo que precisa ser integrado, tende a ampliar a psique consciente e, 

consequentemente, aproximar o sujeito do reconhecimento de seu Si-mesmo. 

No caso que aqui está sendo abordado, o sonhador apresentou uma série de 

conteúdos oníricos e impressões visuais que, aos poucos, foram se desdobrando até 

chegar à visão do relógio do mundo supracitado. Vale destacar, contudo, que a presente 

dissertação não encerra a pretensão de explicar detalhadamente todo o percurso 
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interpretativo75 que foi realizado no referido volume 12. Não obstante, a proposta aqui 

se limita a apontar, de forma geral, alguns elementos essenciais que, no decorrer dos 

sonhos e impressões visuais, precedem significativamente a chamada Grande Visão. 

Sendo assim, tem-se em todo esse material, de certa forma, a presença de imagens que 

remetem ao centro, por vezes em formas mandálicas, sendo que o conjunto dessas 

imagens reforça a hipótese de um fator inconsciente e arquetípico ditando um processo 

prospectivo de realização de um Si-mesmo enquanto totalidade psíquica (JUNG, 2011f ; 

2012b). 

Jung (2011f; 2012b), inclusive, alerta para a peculiar constância de clarificação e 

diferenciação que caracterizou esse processo, ressaltando não só a autonomia do 

inconsciente, como também o caráter criativo que este apresenta. Nesse sentido, sinaliza 

que, no que diz respeito à origem de tais imagens do centro, elas já se encontravam 

presentes, não sendo algo criado gradativamente no decorrer dos sonhos e impressões 

visuais, como uma observação superficial haveria de supor. 

 

A hipótese mais plausível, que explica melhor os dados da observação, é que 

as formas mandálicas e suas manifestações mais claras e frequentes no 

decorrer da série onírica correspondem a uma percepção cada vez mais nítida 

de um “tipo” existente a priori. Isto é mais provável que a suposição de que 

as formas mandálicas vão sendo criadas apenas no decorrer da série de 

sonhos (JUNG, 2012b, p. 239). 

 

Desse modo, no compilado de 58 sonhos e impressões visuais que antecedem a 

Grande Visão do relógio do mundo, é possível perceber, desde o início, imagens que 

simbolizam um ponto central que se desdobra, apontando para um sentido de realização. 

As imagens que representam esse ponto central, por sua vez, são encaradas como 

conteúdos portadores e realizadores individuais de vida, já que exercem a função de 

empregar sentidos e orientações válidas ao processo de vir-a-ser do indivíduo. 

Entretanto, a atitude consciente com essas imagens, isto é, a intervenção ativa do 

intelecto no decorrer dos sonhos e impressões visuais, foi o que proporcionou ao 

sonhador atingir como que uma nova fase de seu processo de confronto com o 

                                                           
75 Para mais detalhes, remeto o leitor ao capítulo II de Psicologia e alquimia (CW 12), “Símbolos oníricos 

do processo de individuação”, tópico 2: “Os sonhos iniciais”, onde Jung (2012b) estabelece 

detalhadamente uma série de comparações e analogias com os materiais oníricos expostos, ilustrando de 

forma clara todo o jogo de associações que permitiram o desenrolar interpretativo-simbólico satisfatório 

dos sonhos e impressões visuais; e também ao capítulo 3 de Psicologia e religião (CW 11/1), “História e 

psicologia de um símbolo natural”, onde Jung (2011f) novamente discorrerá de forma intensa sobre as 

interpretações da visão do Relógio do Mundo, constituindo esses trabalhos um rico complemento mútuo à 

compreensão do método interpretativo proposto pelo teórico. 
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inconsciente. É neste momento que a simbólica do mandala começa a se tornar mais 

presente, denotando, consequentemente, uma relação mais profunda e intensa com o Si-

mesmo (JUNG, 2012b). 

Tem-se, portanto, no princípio do exemplo aqui exposto, uma imagem do 

sonhador colocando um chapéu que não lhe pertence, simbolizando algo que é 

sobreposto, ou sobrepõe, a cabeça, isto é, a consciência. Sendo o chapéu um formato 

circular, seria também uma primeira alusão à natureza mandálica de que é revestido o 

Si-mesmo enquanto totalidade psíquica que recobre a personalidade. A troca de chapéu 

– o por um chapéu que não é seu –, por sua vez, denota justamente a emergência do 

inconsciente como algo que atua como uma sombra, pressionando, ou tamponando, a 

consciência (JUNG, 2012b). 

Doravante, por meio de imagens de desobstrução, inundação, formas femininas 

sedutoras, bem como uma voz interior que demanda uma separação do Pai, foi possível 

chegar a uma elaboração de que o intelectualismo e racionalismo figuravam-se como 

um obstáculo à relação genuína com o inconsciente. A esse respeito Jung (2012b) 

complementa que “a partir disto é possível concluir que o inconsciente com o qual o 

sonhador está entrando em contato, acha-se em oposição significativa com as tendências 

da consciência” (p. 61), sendo que o sonhador, no entanto, apresentava uma forte 

atração pelo inconsciente, simbolizado pelas sedutoras figuras femininas. 

Com uma primeira impressão visual, entra no contexto uma serpente traçando 

um círculo em volta do sonhador que, por sua vez, se encontra enraizado no chão como 

uma árvore. Em seguida, há uma outra visão, em que uma figura feminina, oculta por 

um véu, se encontra sentada nos degraus de uma escada. Jung (2012b) chama a atenção 

para o fato de que o traçar um círculo em torno de algo é historicamente reconhecido 

como uma forma de realizar uma espécie de ritual protetor, delimitando um espaço 

sagrado contra tudo aquilo que ameace violar a integridade do que está contido no 

círculo. 

Na imagem em questão, o próprio sonhador se encontra no centro do círculo, 

enraizado como uma árvore, simbolizando justamente uma compensação à atitude 

impulsiva racional de fugir do inconsciente. Não obstante, a criação de um espaço 

protegido, pela serpente76, indica que a psique do sonhador o prepara para vivenciar o 

inconsciente, livrando-o de um sentimento aterrador. Já a figura feminina oculta, sendo 

                                                           
76 É importante ressaltar que a serpente também representa em muitas culturas um símbolo de cura 

(JUNG, 2012b). 
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um componente da psique masculina do sonhador e, por isso, representando a 

contraparte da consciência deste, ou sua anima – alma –, personifica a atmosfera 

psíquica que está sendo ativada (JUNG, 2012b). 

Segundo Jung (2012b), toda personificação representa uma atividade autônoma 

do inconsciente, indicando que este está atuando. Neste caso, a mulher na escada que, 

em muitas culturas simboliza movimento ascensional – o subir – aponta para o 

inconsciente e seus conteúdos obscuros que se interpõem no processo, mas que são de 

crucial importância para este último, já que denotam um caráter de regresso à alma 

como um meio de prosseguir. Como afirma o teórico, “o tema dos degraus e das escadas 

indica o processo de transformação anímica e suas peripécias” (p. 73). 

Dando continuidade à impressão visual, a mulher velada, por fim, descobre o 

rosto, que se torna uma luz radiante como o sol. Em outro momento, surgindo a partir 

de um crânio de caveira que se transforma numa bola vermelha, semelhante ao sol 

nascente – antigo símbolo da unidade e divindade do Si-mesmo –, a cabeça de uma 

mulher que emite luz reforça, novamente, a alusão ao caráter inconsciente do conteúdo. 

Com esse desfecho, portanto, Jung (2012b) ressalta que “esta representação, por assim 

dizer mística, está em oposição extrema à atitude racional da consciência, a qual 

reconhece apenas a visão intelectual como forma suprema da compreensão e do 

conhecimento” (p. 67). Nesse sentido, o teórico acentua que a luz radiante como o sol 

evidencia uma preparação do inconsciente para esclarecer algo à consciência, 

assumindo um caráter mais de iluminação do que a convencional explicação racional. 

Não obstante, posteriormente, em outros sonhos e visões, esta mesma figura 

feminina torna-se como que uma guia que indica caminhos, configurando-se cada vez 

mais como um psicopompo mediador entre a consciência e o inconsciente do sonhador. 

Quanto às imagens que remetem ao elemento central, estas também vão se desdobrando, 

ora na forma de um ás de paus que simboliza início e fim – o mais baixo e o mais alto 

contido no mesmo elemento –, ora como flor, sendo um elemento da natureza que 

desabrocha para o sonhador, além de remeter àquilo que também traz em germe um 

desenvolver-se. 

Por conseguinte e de forma a cada vez mais caracterizar um sistema quaternário 

do material onírico, ou uma certa quadratura do círculo – quadratura circuli – que rege 

a natureza dos mandalas, as imagens vão aparecendo de modo a descrever, 

simbolicamente, a tomada de consciência do sonhador em relação a um centro de sua 

própria personalidade que ultrapassa seu eu consciente. Deste modo, as imagens 
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progressivamente emergem como uma corrida em círculo; um relógio com os ponteiros 

que se movem em círculo, ligados a um ponto central; um novo método de orientação 

naval, em que há um mapa contendo um círculo desenhado que, por sua vez, possui um 

centro, além da lembrança que este conteúdo evoca de um sonho contendo um alvo, 

também figurado como um círculo com um centro; um relógio pendular, cujos ponteiros 

avançam ininterruptamente, caracterizando um “perpetuum mobile”, ou um eterno 

movimento circular77; uma praça bem delimitada, configurando uma espécie de 

temenos78, em que o sonhador e mais três personalidades – uma delas a mulher 

desconhecida – encontram-se contidos neste espaço circular total, formando uma 

quaternidade; uma bola de croqué – simbolizando o redondo, uma totalidade – 

estilhaçando um espelho de navegação – simbolizando o intelecto com suas percepções 

espelhantes – e derrubando o avião que transporta o sonhador e mais três 

personalidades, incluindo a mulher desconhecida (JUNG, 2012b). 

Passando às imagens do sonhador na companhia do pai, da mãe e da irmã, 

formando novamente uma quaternidade; um tesouro, um belo jardim com uma fonte no 

meio, que se encontra no fundo do mar, em cuja profundidade se encontra também um 

companheiro; o sonhador que, na companhia do pai, adentra uma farmácia em que há 

baixas ofertas por uma água especial – alusão à água da vida – e, em seguida, atravessa 

um pequeno curso de água que corre para o mar, chamado Rubicão; o sonhador e mais 

três personalidades, incluindo a mulher desconhecida, que descem rio abaixo; muitas 

pessoas que caminham da direita para a esquerda, em torno de um quadrado, onde será 

reconstruído um macaco gibão79, estando o sonhador num dos lados da quadratura; uma 

                                                           
77 Jung (2012b) ressalta que a imagem do relógio apresenta um atributo “metafísico” e que por isso a 

mensagem do sonho, de certa forma, perturbou os critérios científicos do sonhador, sendo justamente isso 

aquilo que confere ao mandala seu significado peculiar. A esse respeito o teórico destaca que “coisas 

importantíssimas não são aceitas por contradizerem aparentemente a razão, submetendo esta última a uma 

nova prova demasiadamente árdua. O movimento perpétuo, por não haver perda pelo atrito, indica que o 

relógio é cósmico e até mesmo transcendente. Em todo caso, a questão aqui levantada é a de saber se o 

fenômeno psíquico expresso no mandala está sujeito às leis espaçotemporais ou não. Isto denota uma 

diferença frente ao eu empírico, difícil de ser resolvida; em outras palavras, o outro centro da 

personalidade encontra-se num plano diferente do plano do eu, pois, contrariamente a este, possui o 

atributo da eternidade, ou seja, de uma relativa intemporalidade” (p. 115-116). 
78 Segundo Jung (2011f; 2012b) temenos é o termo utilizado para representar uma delimitação de espaço, 

o recinto de um templo, ou qualquer lugar considerado sagrado e isolado. Também chamado de círculo 

mágico protetor, o símbolo do temenos expressa uma área tabu, destinada à proteção contra a cisão da 

personalidade.  
79 Sobre a amplificação da imagem do macaco gibão, remeto o leitor à Psicologia e alquimia (CW 12), 

páginas 135 a 150, em que Jung (2012b) expõe uma série de paralelos históricos em relação às 

associações sobre o macaco e sua afinidade com o divino. No que concerne ao presente trabalho, basta 

destacar: “O gibão pertence à categoria dos antropoides e, em razão de seu parentesco com o homem, é 

um símbolo adequado para exprimir a parte da psique que desce às esferas subumanas. Além disso, no 

exemplo do cinocéfalo (babuíno) associado a Thoth-Hermes e que era o macaco hierarquicamente 
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espécie de peça, ou rito, que será celebrado num espaço sagrado, como uma igreja; 

cerimônias de transformação e renovação celebradas por meio de circuambulação num 

espaço quadrado; uma esfera transparente grande, contendo várias outras esferas 

pequenas, com o crescimento de uma planta verde acima; um elevador que leva o 

sonhador ao terceiro ou quarto andar, assim como ao sétimo ou oitavo andar, 

correspondendo à ascensão de conteúdos inconscientes à consciência, sendo o impasse 

do três e quatro – ou sete e oito – uma alusão à temática alquímica do um que se junta 

ao três como quarto, configurando a síntese quaternária que caracteriza a unidade; um 

espaço quadrado em que o sonhador vê e pinta o retrato da mulher desconhecida, 

desenhando no lugar de seu rosto um trevo de três folhas com quatro cores; duas 

pessoas que conversam sobre cristais, em especial sobre um diamante, uma alusão ao 

“tesouro difícil de se obter” (JUNG, 2012b). 

Continuando em sonhos que ilustram a imagem da construção de um ponto 

central e a formação de uma figura simetricamente espelhada deste ponto; uma conversa 

de bar sobre a contradição entre direita e esquerda, assim como a sensação de unificação 

que existe na tentativa de conciliação reflexiva de ambas; um círculo contendo em seu 

centro uma árvore verde, cuja presença não é notada pelos selvagens que batalham 

furiosamente ali; um círculo contendo degraus que levam a um andar superior, onde se 

encontra um reservatório cujo interior revela uma fonte; um ramo de rosas, depois um 

sinal não muito claro para árvore que, no entanto, deveria ser um sinal para uma flor 

dividida em oito partes; o sonhador sentado em uma mesa redonda com a mulher escura 

e desconhecida; o sonhador sentado em uma mesa redonda, na companhia de um 

homem de qualidades negativas, tendo sobre a mesa um copo cheio de massa amorfa e 

gelatinosa; uma carta da mulher desconhecida, dizendo que ela sofre de dores uterinas, 

contendo um desenho circular espiralado e um outro, semelhante a um traçado 

serpenteado; uma conversa com um amigo, em que o sonhador diz ter de perseverar 

diante do Cristo ensanguentado para continuar a trabalhar em sua salvação; um ator que 

atira o chapéu contra a parede, formando este uma figura circular, dividida em oito 

partes, com um centro escuro; um centro escuro em cujo redor aparecem curvas 

delineadas por uma luz, seguida de uma caminhada por uma caverna escura – local de 

luta entre o bem e o mal – onde há um príncipe onisciente que oferece ao sonhador um 

                                                                                                                                                                                     
superior aos outros, no Antigo Egito, vimos como sua afinidade com o divino o tornou um símbolo 

adequado para exprimir a parte do inconsciente que ultrapassa o nível da consciência” (p. 149). No caso 

em questão, vale ressaltar que a figura do sonhador no sonho não se encontra no centro do quadrado, 

denotando justamente que o eu consciente não ocupa a posição relativamente central. 
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anel de diamante, colocado no quarto dedo de sua mão esquerda; uma mesa circular 

com quatro cadeiras ao redor, todas elas vazias; uma queda no precipício, o encontro 

com um urso com quatro olhos de quatro cores que se transformam em luzes, a 

passagem por um escuro corredor em cujo fim brilha uma luz, guardando um tesouro 

com o anel de diamante, sendo o anel uma espécie de passaporte para um lugar distante, 

no Oriente; o sonhador sendo guiado pela mulher desconhecida, para descobrir o polo, 

arriscando a própria vida em extremo (JUNG, 2012b). 

Intensificando por meio das imagens de esferas amarelas que rolam em círculo 

para a esquerda; uma mancha vermelha e iluminada, apontada por um antigo mestre; 

uma luz amarela como o sol, turva, de cujo centro partem oito raios e que aparece numa 

neblina; o sonhador num espaço quadrado, que é uma espécie de prisão para crianças 

que circulam a periferia da quadratura; uma tropa que se prepara para a guerra, 

formando uma estrela de oito raios girando para a esquerda; um velho sábio aponta para 

o sonhador um lugar na Terra, assinalado de uma maneira especial; um prêmio a uma 

pessoa conhecida que encontrou um torno80 de cerâmica enterrado; a imagem de uma 

estrela em rotação, cujos pontos cardeais do círculo contém figuras que representam as 

estações do ano; um homem desconhecido que entrega ao sonhador uma pedra preciosa, 

sendo que este em seguida é atacado por apaches, conseguindo fugir, apesar de ser 

advertido pela mulher desconhecida de que chegará o dia em que ele deverá resistir ao 

invés de fugir (JUNG, 2012b). 

Culminando nas imagens de uma tensão reinante, com numerosas pessoas que 

circulam em torno de um grande retângulo central contendo no centro uma estrela de 

oito raios, assim como quatro pequenos retângulos laterais contendo cada qual um 

recipiente com águas de quatro cores diferentes, cuja circulação do retângulo maior é 

para a esquerda e dos menores para a direita, além da rotação das águas também dar-se 

para esquerda; um baile num salão retangular, onde todos se deslocam na periferia da 

direita para a esquerda para, em seguida, receberem um comando para dirigirem-se ao 

centro; um espaço quadrado, vazio e em rotação, onde o sonhador se encontra; uma casa 

especial, chamada “Casa da Concentração”, onde é realizado uma espécie de 

recolhimento interior e que uma voz disserta sobre a religião como um complemento 

das atividades da alma; uma fruteira de prata com quatro nozes quebradas localizadas 

                                                           
80 Segundo Jung (2012b, p. 206): “O torno, por ser redondo, alude ao si-mesmo e à sua atividade criadora, 

na qual se manifesta. O torno simboliza igualmente a circulação, tema que já apareceu várias vezes” 

durante a sequência onírica. 
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nos pontos cardeais; quatro crianças, que se movimentam em círculo, carregando um 

grande anel escuro; um ovo que surge no centro do anel escuro; e uma águia que sai do 

ovo, carregando o anel, agora de ouro, no bico (JUNG, 2012b). 

Pois bem, a Grande Visão que sucede à toda sequência de imagens oníricas 

supracitadas, chamada de A visão do relógio do mundo, traz a seguinte imagem: 

 

Há um círculo vertical e outro horizontal com um centro comum. É o relógio 

do mundo. Ele é carregado por um pássaro negro. 

O círculo vertical é um disco azul com borda branca, dividida em 32 partes 

(4x8=32). Nele gira um ponteiro. 

O círculo horizontal é constituído de quatro cores. Nele estão de pé quatro 

homenzinhos com pêndulos e ao seu redor o anel escuro e agora de ouro 

(anteriormente fora carregado por quatro crianças). 

O “Relógio” tem três ritmos ou pulsações: 

A pequena pulsação: O ponteiro do disco vertical azul avança de 1/32. 

A média pulsação: Uma volta completa do ponteiro. Ao mesmo tempo, o 

círculo horizontal avança de 1/32. A grande pulsação: 32 pulsações médias 

correspondem a uma volta do anel de ouro (JUNG, 2012b, p. 219).  

 

Como ressalta Jung (2011f; 2012b) esta visão trouxe uma profunda e duradoura 

impressão de “suprema harmonia” no sonhador, segundo seus próprios relatos. Em uma 

carta datada em 15 de outubro de 1938, destinada ao suíço, inclusive, Pauli chega a 

afirmar que a principal fonte do sentimento de harmonia que a visão lhe trouxe foi o 

motivo de permeação do 3 e do 4 que ditam os ritmos, isto é, um caráter de oscilação – 

curvas – que, para ele, representou simbolicamente e com frequência aquilo que compõe 

o que se pode entender por imagens do Si-mesmo. 

 

After a careful and critical appraisal of many experiences and arguments, I 

have come to accept the existence of deeper spiritual layers that cannot be 

adequately defined by the conventional concept of time. The logical 

consequence of this is that the death of the single individual in these layers 

does not have its usual meaning, for they always go beyond personal life. In 

the absence of appropriate terms of reference, these spiritual spheres are 

represented by symbols; in my case, they are particularly often represented by 

wave or oscillation symbols (which still remains to be explained). The 

relationship to these images is strongly affective and connected with a feeling 

that could be described as a mixture of fear and awe. (You will perhaps say 

that the curves are an imago dei)81 (MEIER, 2011, p. 21). 

                                                           
81 “Após uma cuidadosa e crítica avaliação de muitas experiências e argumentos, eu aceitei a existência 

de camadas espirituais mais profundas que não podem ser adequadamente definidas pelo conceito 

convencional de tempo. A consequência lógica disso é que a morte do indivíduo único nessas camadas 

não tem seu significado habitual, pois elas sempre vão além da vida pessoal. Na ausência de termos 
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O que cabe destacar aqui, pois, é que tal imagem, se caracterizando como uma 

espécie de mandala tridimensional, corporifica a realidade psíquica do sonhador82 que 

vinha sendo manifestada por meio de sucessivas e aleatórias, por vezes desconexas, 

imagens oníricas de alusões a um ponto central. Nesse sentido, tais amplificações desse 

ponto central, levaram ao desfecho da imagem do relógio do mundo, como uma espécie 

de Grande Visão organizadora, ou sintetizadora, de um vasto material, na “tentativa de 

chegar a um conjunto significativo, que agora agrupe os símbolos fragmentários de 

antes, caracterizados por círculo, esfera, quadrado, rotação, relógio, estrela, cruz, 

quaternidade, tempo, etc.” (JUNG, 2011f, p. 86), reunindo, de certa forma, todas essas 

imagens indicadas nos sonhos precedentes (JUNG, 2012b). 

A esse respeito, Jung (2012b) ressalta: 

 

Não podemos compreender o porquê da impressão de “suprema harmonia”, a 

não ser que arrisquemos a seguinte hipótese: os elementos disparatados e 

incongruentes se combinaram de um modo feliz, produzindo 

simultaneamente uma configuração que concretiza em alto grau as 

“intenções” do inconsciente. Devemos supor, portanto, que a imagem é uma 

expressão particularmente bem-sucedida de uma realidade psíquica que de 

outro modo seria irreconhecível e que até então só se manifestara através de 

aspectos aparentemente desconexos (p. 220). 

 

Sendo assim, restava saber o motivo dessa configuração causar uma tal 

impressão de harmonia. Nesse caso, esta compreensão só foi possível mediante a 

consideração de material histórico comparativo, revelando uma ideia básica – ou 

contexto geral – que rege a imagem. A visão como um todo, entretanto, seria um 

exemplo de como o inconsciente produz um símbolo natural, isto é, uma imagem 

contendo um significado funcional de mediação entre dois conteúdos consideravelmente 

opostos, como uma forma de conciliação dos contrários (JUNG 2011f; 2012b). 

Esta ideia básica, por sua vez, pôde ser entendida como sendo a interseção de 

dois sistemas heterogêneos, representados pelos dois círculos de natureza diferentes 

                                                                                                                                                                                     
apropriados para referência, essas esferas espirituais são representadas por “símbolos”; no meu caso, 

particularmente, elas são frequentemente representadas por onda de símbolos de oscilação (que ainda 

precisam ser explicados). O relacionamento com essas imagens é fortemente afetivo e conectado a um 

sentimento que pode ser descrito como uma mistura de medo e temor. (Você provavelmente dirá que as 

curvas são uma imago dei)”. – tradução nossa. 
82 Jung (2012b), inclusive, destaca que, comparando-se a Grande Visão com dados biográficos do 

sonhador, o que não foi possível realizar no referido volume das obras coligidas em que o exemplo foi 

exposto – por motivos sigilosos – era possível constatar que a realização que a psique do sonhador 

predestinava, isto é, figurava prospectivamente, se concretizou de fato, levando o homem a tornar-se 

“efetivamente aquilo que faz na vida” (p. 219). 
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contendo um centro comum, denotando a já citada busca pela união dos contrários, 

característico daquilo que compõe o Si-mesmo arquetípico: “O círculo e a quaternidade, 

de um lado, e o ritmo ternário, de outro, se interpenetram, de modo que um se acha 

contido no outro” (JUNG, 2011f, p. 93). Vale ressaltar, nesse caso, que é justamente 

uma tentativa de interação com a psique inconsciente que os sonhos iniciais buscavam 

apontar com frequência ao sonhador, insinuando compensatoriamente que este último 

apresentava uma atitude unilateral de extrema racionalização em relação à psique 

objetiva (JUNG, 2012b). 

Amplificando, pois, a imagem geral dos círculos entrecruzados, suas colorações 

e o contexto expresso pelo termo universo inerente, Jung (2011f) aponta para uma 

hipótese provável de que “o círculo azul simbolize a esfera azul do firmamento, ao 

passo que o horizontal representaria o horizonte com os quatro pontos cardeais, 

personificados pelos quatro homúnculos, e caracterizados pelas quatro cores” (p. 87). 

Além do mais, o aspecto cósmico que a imagem expressa, como relógio do mundo, 

segundo Jung (2011f; 2012b), alude a uma relação de ponte entre a unidade-quaternária 

– o quarto elemento que se junta ao três para formar o um – e o divino, o universal, ou 

ainda à totalidade cósmica, enquanto essência. 

Como aponta o teórico, o número 32, regido pelo ritmo ternário referente às 

pulsações na visão, deriva da multiplicação do quatro e é associado ao divino em 

diversas culturas como atributo daquilo que contém e reúne em si tudo o que existe: “A 

Trindade é a vida, a ‘pulsação’ de todo o sistema, com um ritmo ternário que, no 

entanto, se constrói sobre o número trinta e dois, múltiplo de quatro” (JUNG, 2011f, p. 

93).  Nesse sentido, “o quatro encontrado no centro de um mandala se transforma 

frequentemente em 8, 16, 32, à medida em que vai para a periferia” (JUNG, 2012b, p. 

221), isto é, à medida que se expande ao universo, aludindo justamente à extensão 

unidade-divino, ou microcosmo-macrocosmo, configurando-se como uma espécie de 

sistema cosmológico. 

 

A experiência formulada no mandala moderno é típica do homem que não 

pode mais projetar a imagem divina. Em consequência do abandono e da 

introjeção da imagem, acha-se ele ameaçado pela inflação e pela dissolução 

da personalidade. [...] Assim, o mandala designa e apoia uma concentração 

exclusiva em torno do centro, isto é, em torno do “si-mesmo”. Este estado de 

coisas não é, absolutamente, egocentrista. Pelo contrário, representa uma 

autolimitação sumamente necessária, cuja finalidade é a de evitar a inflação e 

dissolução (JUNG, 2011f, p. 118-119). 
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Segundo Jung (2011f, p. 103), esta configuração de um mandala moderno, 

apresentando uma concentração exclusiva em torno de um centro aparentemente vazio, 

é uma espécie de confissão involuntária da situação espiritual de seu autor: o mandala 

não traz uma divindade, “nem tampouco se alude a uma submissão à divindade ou a 

uma reconciliação com ela” (p. 103), ficando o lugar da divindade ocupado por aquilo 

que remete à totalidade do homem. Nesse sentido, quando se fala do homem, pretende-

se aludir “a uma sua totalidade que não pode ser delimitada e nem é suscetível de 

formulação, só podendo ser expressa por meio de símbolos” (p. 104), como foi o caso 

da visão do relógio do mundo. Designando, pois, a totalidade do homem pela expressão 

Si-mesmo (Selbst), esta corresponderia à somatória dos aspectos conscientes e 

inconscientes da psique. 

Quanto à comparação histórica que é possível estabelecer com o caráter 

mandálico do tema geral da imagem em questão, Jung (2012b) destaca dois aspectos 

amplificadores que auxiliam, de forma considerável, na elaboração, interpretação e 

compreensão da Grande Visão. O primeiro deles é justamente todo o simbolismo do 

mandala presente na cultura de três continentes – europeu, latino e asiático – o qual, por 

sinal, já vinha sendo intensamente trabalhado na série de amplificações feitas com as 

imagens oníricas precedentes ao relógio do mundo; o segundo deles, foi “o simbolismo 

do tempo da mandala, especialmente como é desenvolvido pela astrologia no Ocidente” 

(p. 223). 

Segundo Jung (2011f; 2012b), o horóscopo, por características mandálicas 

óbvias de possuir um centro escuro, circundado por “casas” e graus planetários, 

configura-se também como uma espécie de relógio, lançando luz sobre o aspecto 

temporal na imagem do sonhador. Assim como o relógio do sonhador, o horóscopo 

também é constituído de quatro pontos cardeais e um centro vazio, isto é, um centro 

desprovido de uma figura de destaque, além da singular correspondência de movimento 

rotacional da direita para a esquerda, cuja numeração das doze casas do zodíaco “se 

processa no sentido contrário ao dos ponteiros de um relógio” (2011f, p. 88). Este 

movimento contrário, por sua vez, traz uma conotação temporal que não se refere ao 

tempo comum, mas a um aspecto de eternidade, como o eterno movimento circular que 

outrora já havia aparecido num sonho. 

Estaria, assim, conforme explica Jung (2011f), resolvida a questão da “suprema 

harmonia” evocada pela Grande Visão, já que, como uma representação da quadratura 

do círculo – expresso pelos quatro homenzinhos e as quatro cores – somado ao 
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movimento perpétuo – expresso pela simbólica do tempo – o relógio do mundo 

encerraria duas preocupações do espirito medieval na expressão adequada de um 

mandala tridimensional. Nesse caso, como afirma o teórico, a visão do sonhador se 

tornava uma “resposta simbólica a uma questão que remonta há séculos” (p. 92), sendo 

“esta, talvez, a razão mais profunda pela qual a imagem do relógio do universo nele 

produziu uma impressão de ‘suma harmonia’” (p. 92), já que reuniu a problemática dos 

quatro elementos – não contemplada satisfatoriamente pelo catolicismo ao qual o 

sonhador fora educado – funcionando harmonicamente num mesmo símbolo. Este 

último, portanto, seria “a primeira indicação de uma possível solução para o devastador 

conflito entre matéria e espírito, entre os apetites deste mundo e o amor a Deus” (p. 93), 

que o sonhador vinha apresentando em sua vida como algo perturbador de seu 

desenvolvimento. 

 

Realmente, foi um grande problema para a Idade Média o mistério da 

Trindade, por um lado e por outro o reconhecimento apenas condicional do 

elemento feminino da terra, do corpo e da matéria que, no entanto, sob a 

forma do ventre de Maria, foram a sede sagrada da divindade e o instrumento 

imprescindível da obra divina da redenção. [...] O compromisso pobre e 

ineficaz que se verifica no sonho da Igreja se acha completamente superado 

nesta visão mandálica, na qual se reconciliam todos os opostos fundamentais. 

Se é lícito aludir, neste contexto, à antiga ideia dos pitagóricos, segundo a 

qual a alma é um quadrado, o mandala exprimiria a divindade, mediante o 

ritmo tríplice, e a alma, mediante a quaternidade estática, o círculo dividido 

em quatro cores. Assim, o significado íntimo da visão nada mais seria que a 

união da alma com Deus (JUNG, 2011f, p. 92-93). 

 

Jung (2011f; 2012b) ressalta, pois, que o mandala expresso pela imagem do 

relógio, por ser uma representação abstrata – quase matemática – de um dos principais 

problemas filosóficos cristão da Idade Média já discutidos, seria de difícil percepção em 

relação ao seu vasto enraizamento histórico. Nesse caso, não fosse a ajuda de um 

material, escrito entre 1330 e 1335 por Guillaume de Digulleville – poeta normando 

pouco conhecido do início do século XIV e prior do mosteiro cisterciense de Châlis –, 

intitulado Les Pèlerinages de la Vie Humaine, de l’Âme et de Jésus Christ 

(Peregrinação da Vida Humana, da Alma e de Jesus Cristo), talvez todo esse paralelo e 

significados religiosos de que a imagem se revestiu estariam perdidos, sem uma 

compreensão satisfatória. 

 

Nosso paciente não possuía qualquer conhecimento destes materiais 

históricos. Não sabia nada além do que qualquer pessoa que tenha recebido 

algumas noções de catecismo em sua primeira infância. Ele mesmo não via 
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qualquer relação entre seu relógio do universo e algum simbolismo religioso. 

Isto é fácil de compreender, pois sua visão nada encerrava que, de início, 

lembrasse de alguma forma a religião. Entretanto, esta visão ocorreu pouco 

depois do sonho da “Casa de Concentração” (JUNG, 2011f, p. 95). 

 

Não obstante, é justamente o sonho da “Casa de Concentração” que aponta, ou 

revela, que a resposta adequada à questão que o sonhador carregava, se encontrava na 

atitude religiosa que precisava estabelecer com sua totalidade psíquica, isto é, com o Si-

mesmo. Além do mais, os relatos do próprio sonhador a respeito dos elementos que 

compõem sua visão, também pareciam indicar, pelo menos, um contexto norteador 

sobre o significado que a imagem poderia expressar (JUNG, 2011f; 2012b). 

Desse modo, o relógio do mundo mandálico “parece representar uma ampliação 

desse ponto particular” (JUNG, 2011f, p. 100), servindo como símbolo, em forma 

visível, desse Si-mesmo revestido, não obstante, de aspectos divinatórios. Vale ressaltar, 

sobre este último caráter, o próprio relato de Pauli, anteriormente citado, afirmando 

como tal imagem causou-lhe um forte afeto e um sentimento misto de medo e temor, 

apesar da “suprema harmonia”, tão característico dos sentimentos evocados por uma 

imago dei. 

Em outra carta ao suíço, datada de 3 de Junho de 1940, Pauli, inclusive, parece 

confirmar o aspecto compensatório e integrador apontado por Jung sobre sua visão do 

relógio do mundo, ao afirmar: 

 

 [...] now that I have worked through the 1934 material once again, another 

aspect of the rhythms has become clear to me, especially the “great vision” 

with the world clock published by you in your 1935 lectures. This link has 

already been hinted ate with the world “pulse” and concerns the relationship 

of the rhythm to the heartbeat and to circulation. Unfortunately, I no longer 

have time to compile the relevant material, but I do feel that this relationship 

is a crucial one. The dreams seem to express the idea that an archetypal 

image of the four-beat stands for a permanent, automatic, steady rhythm, 

with self-regulation as the aim of both a physical-biological process as well 

as a purely psychic one (cf. here the “Eternal City”), and that this image of 

the objective psyche also causes, as it were, the circulation of the blood. (The 

four chambers of the heart seem to have a ink with the quaternity of the 

mandala)83 (MEIER, 2011, p. 29).  

                                                           
83 “[...] agora que eu trabalhei com o material de 1934 mais uma vez, outro aspecto dos ritmos se tornou 

claro para mim, sobretudo a “grande visão” com o relógio mundial publicado por você nas suas palestras 

de 1935. Esse link já foi sugerido com a palavra “pulso” e diz respeito à relação do ritmo com o 

batimento cardíaco e a circulação. Infelizmente, eu não tenho mais tempo para compilar o material 

relevante, mas eu realmente sinto que essa relação é crucial. Os sonhos parecem expressar a ideia de que 

uma imagem arquetípica do quatro-batidas representa um permanente, automático, ritmo estável, com 

auto regulação como objetivo de ambos os processos físicos-biológicos bem como um puramente físico 

(aqui a “Cidade Eterna”), e que essa imagem da psique objetiva também causa, por assim dizer, a 
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Sendo assim, as amplificações estabelecidas com o simbolismo do mandala e, 

ainda, com o simbolismo do tempo referente às mandalas-horóscopo, acrescidas de 

outros materiais analógicos – em especial os cânticos84 de Guillaume de Digulleville – 

permitiu a Jung (2011f; 2012b) demonstrar como foi possível atingir uma compreensão 

de um material extremamente obscuro e de um sentido aparentemente impenetrável. 

Dito de outra forma, a amplificação, entendida aqui em sua ideia de conceito prático, 

regendo a práxis analítica, foi aquilo que proporcionou uma ampliação de significados 

aos sonhos e elementos oníricos, empregando sentidos simbólicos ao conjunto de 

materiais que, antes, pareciam ilógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
circulação do sangue. (As quatro câmaras do coração parecem ter um link com a quaternidade da 

mandala)”. – tradução nossa. 
84 Para maiores detalhes, remeto o leitor ao capítulo II de Psicologia e alquimia (CW 12), tópico 3, 

subtópico C, “A visão do relógio do mundo” em que Jung (2012b) discorre sobre o conteúdo de Les 

Pèlerinages de la Vie Humaine, de l’Âme et Jésus Christ, isto é, as três peregrinações compostas por 

Guillaume; e à Psicologia e religião (CW 11/1), capítulo 3, “História e psicologia de um símbolo 

natural”, em que o teórico também explana sobre o mesmo conteúdo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação apresentou como meta uma análise sobre a gênese do 

conceito de amplificação na obra de Carl Gustav Jung. Como todo conceito, sua 

composição pôde ser percebida como uma soma de aspectos – talvez até mesmo 

parciais – que, conjuntamente, possibilitou uma compreensão sintética daquilo que o 

termo busca abarcar. Aproximando, pois, de alguns apontamentos pertinentes sobre a 

definição de conceito, apresentados pelo aluno Victor de Freitas Henriques, em sua 

pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal de São João del-Rei, esta acabou por auxiliar nosso olhar em relação ao 

processo de conceituação na obra junguiana, servindo-nos como um material mediador 

e, por que não, norteador das considerações que se seguem. 

Segundo a pesquisa supracitada, intitulada Considerações acerca do conceito de 

psiquificação na obra de Carl Gustav Jung, a concepção de conceito na obra junguiana 

precisa ser entendida como algo parcial, denotando abertura para a ampliação de 

qualquer significado, renovando e atualizando-se mediante a experiência individual. 

Nesse sentido, qualquer conceito na obra de Carl Gustav Jung deveria ser encarado 

como agentes não restritivos e, portanto, passíveis de diferentes e novas interpretações, 

ao serem investigados como partes do processo de desenvolvimento estrutural teórico 

que compõe a Psicologia Analítica. 

Como bem ressalta Henriques (2015), pelo fato de ser possível afirmar a 

existência de uma conjunção de valores, ideias e suposições relacionadas a um tema que 

o envolve, “a criação de um conceito, desse modo, pode ser comparada de maneira 

inversa a criação de uma sigla” (p. 78). Partindo da premissa de que uma sigla tem 

como objetivo simplificar qualquer expressão, sentença ou nomes, o conceito, por sua 

vez, se caracterizaria por um empenho de transmitir uma mensagem, composta por uma 

gama de informações entrelaçadas, flexíveis e não restritivas, utilizando-se de palavras-

chave para serem apreendidos. 

Esse aspecto se aproxima bastante da concepção de símbolo dada por Jung 

(2013a), sendo este a pressuposição de que uma “expressão escolhida seja a melhor 

designação ou fórmula possível de um fator relativamente desconhecido, mas cuja 

existência é conhecida ou postulada” (p. 487). Isso equivale a dizer que um símbolo, 

assim como um conceito, não é algo fechado e encerrado, compreendendo uma 
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abertura, ou melhor, possibilidades de significados e sentidos. Desse modo, aquilo que 

foi apontado como sigla por Henriques (2015), pode ser encarado como aquilo que Jung 

entende por sinal – ou signo –, isto é, qualquer expressão utilizada para designar, 

simplificar, representar ou resumir algo conhecido, cujo sentido e significado, de certa 

forma, se encerram em determinado termo. 

Não obstante, é possível entender esse empenho por transmitir mensagens de um 

modo flexível, ou essa tentativa de designar algo que é pressentido, característico do 

conceito, como aquilo que Jung (2013a) chama de atitude simbólica, ou seja, uma 

atitude que somente em parte pode ser justificada pela realidade, subordinada pelo 

sentido dos fatos, mas que de outra parte resulta de uma certa cosmovisão que atribui 

sentidos que ultrapassam a pura realidade. Ademais, ressalta Henriques (2015), o 

“encontro entre a narrativa do indivíduo, povoada de símbolos, com as considerações 

advindas da teoria, organizada em conceitos”, é justamente aquilo que possibilita ir 

além da pura realidade dos fatos, bem como compreender o sentido e significado que 

um conceito procura expressar para além de uma simples definição encerrada numa 

palavra ou termo. Conceito e símbolo passariam a ocupar, então, um mesmo patamar na 

medida em que “ambos são aproximações que tentam captar e traduzir vivências” (p. 84). 

 

Todo produto psíquico que tiver sido por algum momento a melhor expressão 

possível de um fato até então desconhecido ou apenas relativamente 

conhecido pode ser considerado um símbolo se aceitarmos que a expressão 

pretende designar o que é apenas pressentido e não está ainda claramente 

consciente. Na medida em que toda teoria científica encerra uma hipótese, 

portanto, é uma descrição antecipada de um fato ainda essencialmente 

desconhecido, ela é um símbolo (JUNG, 2013a, p. 488). 

 

Nesse caso, ao se pensar o conceito como palavras-chave que auxiliam na 

apreensão de uma teoria, o primeiro passo para se compreender determinado conceito 

seria o questionamento da própria teoria. Não obstante, este questionamento se dá no 

sentido de busca por captar qualquer tipo de modificação ocorrida durante o processo de 

criação, ou estruturação, de uma teoria, possibilitando evidenciar o significado que um 

conceito expressa, assim como os motivos que levam à concepção ou ao abandono de 

determinados conceitos (HENRIQUES, 2015). 

Sendo assim, Henriques (2015) nos chama a atenção para o fato de que a 

distinção feita por Jung entre fatos e teorias, seria algo essencial para se compreender as 

conceituações propostas pelo suíço. A esse respeito, ao encarar as teorias como 
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tentativas de “evidenciar um traço comum a partir da sobreposição de diversos fatos 

observados em casos individuais” (p. 84), acaba por caracterizá-las como modelos que 

podem orientar a quem delas se utiliza, já que uma teoria, em suma, seria algo 

secundário à prática, com a capacidade, por conseguinte, de retroagir sobre esta. Nesse 

sentido, aponta para os conceitos como “unidades nas quais estão encerradas o esforço 

da junção entre teoria e prática” (p. 84), levando-se em conta que precisam exercer a 

função de guiar e informar, exigindo, porém, daqueles que almejam a sua compreensão, 

um conhecimento prático mínimo que possibilite “estabelecer um diálogo original e 

fecundo a partir de suas próprias experiências, pois, caso contrário, haveria apenas uma 

repetição e o conceito passaria a funcionar como agente padronizador” (p. 84). 

Em última instância, portanto, a conceituação compreende algo parcial, 

denotando “abertura para transformação e ampliação do significado, sempre renovado e 

atualizado na experiência individual” (HENRIQUES, 2015, p. 89). Nessas 

circunstâncias, é esperado que uma conceituação, por mais que pressuponha uma 

nomeação e identificação de um dado fenômeno, dentro de uma teoria específica, não 

levaria ao impedimento da apropriação de um vocábulo por outra perspectiva ou sistema 

teórico, conservando ou não seu sentido primário. Isso equivale a pressupor que 

qualquer conceito, assim como determinada palavra, pode apontar para o significado de 

algo em um determinado contexto e, por conseguinte, passar a expressar um significado 

diverso em outro contexto, sem no entanto encerrar um sentido dogmático ao termo. 

 

Assim sendo, podemos pensar que o conceito se dirige a um público 

específico que, munido de informações prévias e possuindo certo conforto 

prático e teórico dentro daquele campo, poderia compreendê-lo e utilizá-lo 

com certa margem de segurança. O processo de criação de um conceito talvez 

possa ser melhor compreendido se utilizarmos como analogia os jargões, 

expressões próprias utilizadas por grupos específicos que trazem consigo um 

sentido prático e, ao mesmo tempo, conferem identidade aqueles que os 

utilizam. Porém, a linguagem e também a escrita são processos fluídos 

constantemente apropriados e modificados em direções diversas e com 

finalidades distintas. Desse modo, uma palavra que possuía um significado 

estrito quando utilizado por determinado grupo, pode passar a ser empregada 

com um outro sentido por outras pessoas (HENRIQUES, 2015, p. 78). 

 

Esse aspecto, por sua vez, seria aquilo que caracteriza a ligação existente entre 

teoria, identidade e conceito, na medida em que este último, quando utilizado como 

referência direta a uma personalidade, pode levar a uma falsa ideia de que seria um 

produto exclusivo criado por ela. É o caso, por exemplo, do que acontece, inclusive, 

com termos utilizados por Jung em sua teoria que, muitas vezes, são encarados como 
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“conceitos exclusivos” criados pelo psiquiatra suíço, sem levar em conta que fazem 

parte de um processo de transformação e reformulação conceitual, baseado em termos 

utilizados por outros pesquisadores no decorrer da história (HENRIQUES, 2015; 

SHAMDASANI, 2005). 

Não obstante, segundo assinala Henriques (2015), em concordância com 

Shamdasani (2005), o conceito, além de conferir identidade a um grupo ou a uma 

determinada pessoa, transformando-a numa referência em relação a determinado tema, 

também possui um aspecto político-ideológico. Nesse caso, é configurado um problema 

quando uma nova concepção ou ideia surge em um campo estruturado de forma 

inflexível ao redor de conceituações e posicionamentos teóricos rígidos. Como 

resultado, não bastando a falta de interesse dispensada a uma nova proposta ou modo de 

encarar determinado fenômeno, muitas vezes ocorrem as tentativas de lançar tais ideias 

ao esquecimento por meio de depreciação tanto da teoria quanto do autor. 

Ao que parece, no entanto, este não é um exemplo que a teoria junguiana ilustra, 

já que foi possível constatar como que, frequentemente, Jung referencia-se às ideias e 

concepções de outros pensadores, com quem dialogava teoricamente e que exerceram 

influências direta e indireta nas concepções conceituais que ele propunha. Henriques 

(2015), inclusive, reforça esta afirmação quando destaca que: 

 

Ao buscar a compreensão da psique humana tendo como base não só a 

patologia mas, também, as expressões religiosas e folclóricas que transitavam 

da alquimia à mitologia, o psiquiatra suíço incorporou a seu sistema de 

pensamento conceituações e expressões antigas como a própria noção de 

arquétipo que [...] possui origem na antiguidade clássica ou, ainda, a noção de 

instinto, que fora derivada de diversos autores que variam de médicos a 

filósofos. Desse modo, Jung estava buscando preservar não o sentido estrito 

do conceito, do vocábulo propriamente dito mas, conservar a faceta da 

expressão humana que se encontra encerrada em tais descrições (p. 81). 

 

Além do mais, é pertinente também a observação de que a transposição de um 

conceito de uma teoria para outra, requer uma busca pela gênese da expressão que 

compõe este conceito, em seu contexto de origem, sendo este um procedimento que 

“revela mais uma preocupação com o processo de criação do mesmo no intuito de 

revelar a conjuntura e o momento do pensamento do autor ou autores envolvidos em sua 

elaboração” (HENRIQUES, 2015, p. 80). Desse modo, como bem ressalta Henriques, 

“evitamos utilizar um conceito de modo precário com sentido restrito a determinado 

período e que pode ter sido modificado pelo próprio autor com o passar do tempo” (p. 
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80), além do fato de encarar tal procedimento como algo que não se resuma a uma 

prestação de contas a determinada personalidade – ou mesmo um pedido de permissão – 

para se apropriar de um conceito, sujeito a novas interpretações e significações. 

No que concerne à teoria junguiana, que aqui ocupa o centro de nossas 

considerações, esta pode ser compreendida, em sua construção, como fruto de uma 

capacidade ímpar que Jung apresentava em manter um diálogo interdisciplinar, 

incluindo nesse ato a atualização de conceituações clássicas para proposições que 

culminassem em teorias condizentes com sua época. Embora estivesse empenhado em 

trazer uma certa consistência teórica para suas ideias, Jung se mostrava um pouco 

aversivo à costumeira forma sistemática de se construir uma teoria baseada em 

pensamentos como estruturas rígidas e inflexíveis, ocorrendo, inclusive, em alguns 

momentos, o abandono de algumas concepções que se tornavam insatisfatórias. Nesse 

sentido e em concordância com as considerações de Henriques (2015), o termo 

atualização parece representar bem o processo de criação e utilização de conceitos na 

Psicologia Analítica, se partirmos do pressuposto de que, nas produções de Jung, o que 

se tinha por ideia mais atual, nem sempre substituiria uma concepção mais antiga, 

ocorrendo antes um agrupamento e sobreposições de expressões, denotando “uma 

complementação e não a exclusão de premissas anteriormente defendidas” (p. 81). 

 

O maior exemplo dessa afirmação pode ser encontrada no trabalho de Jung 

com o físico de partículas Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958) com o qual 

desenvolveu a teoria da sincronicidade e modificou o conceito de arquétipo a 

partir de algumas premissas da física quântica. [...] Se pensarmos que as 

categorias apriorísticas de Kant antecedem, e muito, as descobertas de Pauli 

na física quântica mas, ambas compõem a explicação do que vêm a ser o 

arquétipo, podemos dimensionar o modo como Jung manejava suas 

proposições (HENRIQUES, 2015, p. 81). 

 

Compartilhando, pois, das observações supracitadas apontadas por Henriques 

(2015) em sua pesquisa, à respeito da compreensão do que vem a ser um conceito, ao 

que parece, a presente dissertação corrobora suas considerações ao encarar a gênese do 

conceito de amplificação como uma cadeia de sucessivas transformações e adaptações 

conceituais. Se nos reportarmos ao segundo capítulo, é possível confirmar esta 

afirmação por meio da constatação de que o método amplificador da teoria de Jung, a 

princípio, parece ter sido retirado da antropologia, ou até mesmo se caracterizaria como 

uma reformulação de um método utilizado por esta última. 
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Encontrando, nos mitos, uma possibilidade representativa da expressão de 

movimentos típicos da libido, o teórico iniciou um intenso estudo baseado na mitologia 

como um campo que poderia auxiliar na compreensão dos chamados complexos, bem 

como sua atuação na vida do indivíduo. A mitologia comparada, portanto, mostrou-se 

como uma primeira via metodológica para Jung que, vale ressaltar, encontrava-se num 

período de reformulação e reconstrução de suas concepções acerca da psique 

inconsciente e o modo de interpretá-la. Nesse sentido, apesar de ainda se mostrar 

insuficiente para consolidar um método próprio à sua teoria em estado germinal, a 

mitologia ao menos apontava um caminho pelo qual o teórico pressentia precisar 

percorrer. 

Como fora destacado no segundo tópico do capítulo dois, apesar da mitologia 

comparada se apresentar como uma ferramenta útil na interpretação de conteúdos da 

psique inconsciente, os mitos, assim como os programas religiosos, ainda condiziam 

com uma certa estruturação e elaboração consciente. Nesse caso, haveria uma 

interferência considerável nas conclusões que se poderia obter à respeito dos materiais 

irracionais, sendo estes últimos, tendenciados a serem corrigidos para se “encaixarem” 

numa explicação plausível, satisfatória e de acordo com certos parâmetros, perdendo, 

dessa maneira, a espontaneidade das impressões. 

Além do mais, se pensarmos nos mitos como estruturas simbólicas, mas ainda 

sim elaboradas, que correspondem às formas típicas de se comportar, ou que 

representem certas maneiras típicas de agir, poderíamos questionar se seria possível 

encontrar tantos mitos assim para dar conta de representar por completo todas as 

maneiras de agir da espécie. Nesse caso, seríamos, portanto, apenas uma reprodução 

constante no agir? Existiria, de fato, uma singularidade, ou até mesmo uma 

individuação como um processo de vir-a-ser? Haveria realmente um fator criativo na 

psique inconsciente, responsável pela criação da vida consciente? 

De qualquer forma, o caráter comparativo da mitologia foi um fator de crucial 

importância metodológica para Jung, por apontar para um caráter coletivo e objetivo da 

psique inconsciente, corroborando, dessa maneira, com a teoria de uma capacidade 

criativa inerente à natureza psíquica da espécie. Por meio da hipótese de uma forma de 

pensamento que exerce a função de ligação entre o desconhecido e obscuro, com a 

possibilidade de apreensão e compreensão, os mitos passaram a denotar, ao menos, uma 

capacidade inerente à psique humana de formular, a partir do irracional, um conteúdo 

que busca explicar e compreender aquilo que se apresenta como incognoscível. Nesse 
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sentido, a perspectiva simbólica e criativa que o teórico vinha propondo ao longo de 

seus estudos ganhava força e, possivelmente, uma chance de confirmação empírica 

diante dos achados de suas pesquisas. Ao que parece, portanto, o estudo do mito e sua 

comparação com os conteúdos irracionais da psique ainda não seria um método para 

Jung, mas chegar a uma compreensão de como os mitos seriam possivelmente criados, 

poderia indicar não só o “caminho das pedras” ao teórico, como também apontar uma 

base metodológica firme em que apoiar a sua concepção de interpretação do 

inconsciente, distinta da teoria psicanalítica. 

Ademais, o teórico viria a descobrir na Alquimia, como pôde ser constatado no 

decorrer da dissertação, aquilo que descreveria melhor, ou de forma mais precisa, o seu 

modo de lidar e compreender a psique inconsciente. Por meio de um método que 

apresentava, como uma de suas principais características, um confronto genuíno e 

espontâneo com o inconsciente, percebeu que os alquimistas, não possuindo uma 

estrutura conscientemente elaborada e confirmada pela tradição, seriam como que 

verdadeiros produtores de símbolos. Semelhante, pois, à alternativa psíquica das 

narrativas mitologizadas de busca por expressar simbolicamente um drama interno e 

inconsciente da alma, pra além de uma explicação projetada e espelhada dos fenômenos 

da natureza, os tratados alquímicos se caracterizariam como modelos metodológicos de 

simbolização; em última instância, sendo os mitos símbolos coletivos, Jung encontrava 

na Alquimia, mais precisamente nos tratados alquímicos, a compreensão de como 

seriam criados conteúdos mitologizados, isto é, símbolos espontâneos da psique 

inconsciente. 

Seguindo esta linha de raciocínio, portanto, podemos pressupor que o método 

comparativo para a Psicologia Analítica, não se resumiria a uma busca desenfreada por 

“achar” um mito alegórico que correspondesse a determinada expressão da libido, ou a 

um complexo, apesar de que isso poderia ocorrer. Consistiria, antes, em estabelecer 

paralelos diversos – aí sim retirados da psique coletiva, isto é, da cultura, dos mitos, da 

história, etc. – que aproximassem gradativamente os conteúdos emergentes da psique 

inconsciente de significações satisfatórias. Dito de outra forma e reportando novamente 

ao que o próprio Jung (1954) afirma: antes mesmo de descobrir um mitema85 que 

                                                           
85 Segundo Junito de Souza Brandão (2015), em Mitologia Grega (Vol. I), um mitema corresponde a um 

mito dentro do conjunto de mitos que compõem o que pode ser chamado de mitologia. Nesse sentido, 

esclarece que se “mitologema é a soma dos elementos antigos transmitidos pela tradição e mitema as 

unidades constitutivas desses elementos, mitologia é o ‘movimento’ desse material: algo de estável e 
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represente o conteúdo irracional, o método comparativo na teoria junguiana, cunhado de 

amplificação, configura-se por uma elaboração do símbolo para compreender uma 

experiência, dita, primordial. 

Desse modo, podemos dizer que a possibilidade do surgimento de novos 

mitemas distintos ficariam em aberto a quantos fossem os casos individuais abordados, 

tendo cada qual, entretanto, uma similaridade contextual amplificada pelos materiais 

alegóricos da psique coletiva. Daí o sentido do famoso questionamento que a 

perspectiva de psicologia profunda concebida por Jung lança a todos aqueles que 

almejam uma análise de si mesmo, ou um autoconhecimento: qual o mito em que você 

vive? 

Destaco, pois, o termo elaboração supracitado, pelo fato de que é justamente o 

caráter construtivo, de desenvolvimento ou criação, que representa, de fato, o conceito 

de amplificação na obra de Carl Gustav Jung. Como fora destacado durante toda a 

pesquisa, o fator comum entre todas as definições ou apresentações do termo, sejam elas 

mais teóricas ou práticas, aponta para um processo de estabelecer paralelos alegóricos 

em busca de uma significação, ou um sentido satisfatório para determinados conteúdos 

tidos como obscuros, ilógicos e de difícil compreensão. É possível, inclusive, pressupor 

que uma das palavras-chaves regentes no conceito de amplificação, seja justamente 

construção, dado o seu papel no processo de interpretar um determinado conteúdo 

irracional. Trata-se, pois, do ato de simbolizar ou, como o próprio teórico coloca, 

elaborar o símbolo, sendo este a melhor expressão possível para explicar algo ainda não 

reconhecido pela psique consciente. 

Finalizando, pois, com base na análise sobre a gênese do conceito de 

amplificação, feita no decorrer de todo o trabalho aqui exposto, foi possível destacar 

como o termo foi “ganhando forma” e estruturação metodológica ao longo – e 

simultaneamente – do processo de construção das principais ideias do autor, em sua 

concepção teórica. Em retrospectiva, o conceito esteve intimamente entrelaçado no que 

poderíamos chamar de elaboração dos pressupostos teóricos da Psicologia Analítica, 

inclusive se esta elaboração for tomada como um reflexo da autoexperimentação pela 

qual Jung se inseriu durante anos de sua vida. 

Contudo, ao se deparar com a definição multifacetada que o termo engendra, 

inclusive dentro da obra junguiana, por vezes teremos a amplificação como aquilo que 

                                                                                                                                                                                     
mutável simultaneamente, sujeito, portanto, a transformações. Do ponto de vista etimológico, mitologia é 

o estudo dos mitos concebidos como história verdadeira” (p. 40). 
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literalmente expressa o método de interpretação da Psicologia Analítica e, por outras, 

parte do método, como uma espécie de “técnica” para quando se deparar com um 

material de difícil compreensão. Poderíamos aventar, neste caso, se a amplificação e o 

método sintético-construtivo seriam uma e a mesma coisa, ou se a primeira seria um 

complemento da segunda, como um elemento integrante, exercendo uma função 

específica, dentro de um sistema metodológico mais amplo. Nesse sentido, podemos 

apontar esta nova perspectiva de análise como uma possível extensão de pesquisa acerca 

do conceito de amplificação na obra de C. G. Jung. 
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