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RESUMO 

 

Adentrando nas literaturas que se debruçam com o Inconsciente e o significa, defrontar-se 

com Carl Gustav Jung, por elas, não é surpresa. O grande autor trouxe para os ramos das ciências 

médicas e humanas uma gama de esclarecimentos sobre a natureza da psique humana. Seu percurso 

com Bleuler, Freud, Einstein, Pauli entre outros, não o fez estagnar-se nas grandes teorias destes. 

Jung preferiu escutar as verdades especuladas por suas experiências e as trouxe com brilhantismo 

para o panorama cientifico. Através da revisão de literatura, este artigo tem o objetivo de discernir 

um recorte histórico e teórico que fundamentaram a Psicologia Analítica. A Psicologia Analítica é 

considerada uma abordagem peculiar, caracterizada por trabalhar o possível encontro com o 

arquétipo central: o Self. O processo de individuação é um doloroso resgate de grande valia, o 

maior sentido a se encontrar, a maior riqueza da alma.  
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 INTRODUÇÃO  

 

Carl Gustav Jung (1875-1961) encorpou e concretizou sua Psicologia, primeiramente 

chamada de Psicologia dos Complexos, doravante Psicologia Analítica, a partir de suas 

experiências pessoais e de pesquisas empíricas. Até o fim de sua carreira o psiquiatra suíço afirmou 

ser um cientista, um empirista e não um teórico, metafísico, filósofo, ou como adjetivado, um 

místico (LACHAMAN, 2012). 

Os estudos tangentes à psicologia profunda, no qual Jung se dedicou trouxe novas ideias e 

conhecimentos para o campo científico. O intuito de ajudar o homem frente ao seu vazio 

existencial, foi a causa das neuroses psicopatológicas. O pai da Psicologia Analítica debruçou-se 

em estudos para além ordens já estabelecidas pela ciência e psicanálise. Sua psicologia além de 

expor uma teoria diretamente ligada a personalidade, toca diretamente em temas instigantes e 

muitas vezes mal compreendido (STEIN, 2006).  

Jung discerniu o fenômeno da sincronicidade, no qual fez uma interlocução de saberes com 

o físico Wolfgang Pauli1 e a física quântica. Produziu textos com intermédio do pai da 

parapsicologia Joseph Banks Rhine2. A esteira erudita de Jung abriu caminhos e explicações para 

amiúdes temas como: psicopatologia, Individuação, vidas após morte, religiosidade, 

espiritualidade e seu doutorado teve como cerne o tema da mediunidade, experiência de quase 

morte entre tantos outros (ARGOLLO, 2006).  

Jung não abriu mão de sua erudição na linguagem de seus livros, não obstante, concluído 

suas obras, se preocupou em que as pessoas entendessem realmente sua psicologia (JUNG, 2008). 

Sua teoria foi produzida numa linguagem religiosa, no qual cabe a ressalva da denotação Religare, 

que significa: ligar-se a si mesmo. Para Jung é uma condição ancestral inerente. Embora a 

psicologia científica tradicional, da sua época, ainda arraigada com sua episteme tivera ignorado 

algumas concepções da sua teoria, em 1960 seus livros começaram a serem traduzidos e 

explanados, atualmente estão pulverizados e sendo estudados por profissionais de diversas áreas 

para além do campo científico. 

 

 

JUNG FOI DISCÍPULO DELE MESMO 

                                                 
1 Físico Austríaco, trouxe contribuições para física quântica e teoria do relativismo. 
2Botânico Estadunidense, Fundador da investigação científica parapsicológica. 
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Na compilação e prefácio escrito por sua biógrafa Aniela Jaffé (2001) junto a ele, ambos 

descrevem parte de sua biografia mais significativa em sua vida, onde publicara o livro: Memórias, 

Sonhos e Reflexões, expondo um capítulo exclusivo sobre sua ralação com o pai da psicanálise: 

Freud. O mencionado livro contém escritos factuais trazidos pelo próprio Jung sobre o seu 

defrontamento com a teoria psicanalista e suas objeções à teoria psicanalítica. 

Jung debruçou-se aos vinte e cinco anos com a primeira obra do Freud A Interpretação dos 

Sonhos e não a compreendera bem devido a sua falta de estudos e experiências subjacentes, 

deixando o livro de lado. Passados aproximadamente três anos, o (re)encontro com a obra freudiana 

fascinou Jung, a gama de novas ideias trazidas pela psicanálise, sobre o Inconsciente, fez com ele 

procurasse pelo autor pessoalmente (JUNG, 2001). 

O primeiro encontro com Freud ocorrera em 1907.  Freud e Jung mantiveram um diálogo de 

treze horas quase ininterruptamente. Apesar de muitas analogias de ideias, com o passar do tempo, 

Jung não se satisfez com a limitação da teoria em relação a sexualidade; ele não a descartava, 

porém, não se estagnou na concepção sexual e em muitas vezes evitava questionar o Freud sobre 

outras concepções, por medo de perder a amizade, na qual emergiu uma transferência paterna 

(JUNG, 2001). 

 Jung atestara no livro supracitado que Freud foi prisioneiro de uma “noção biológica 

mesquinha” (JUNG, 2001, p. 139). Ele não aceitava o ponto de vista de Freud, a sexualidade, para 

Jung, não era uma explicação nevrálgica. Em 1909 ambos principiaram de duradoras viagens 

objetivados a participação de conferências internacionais, mesmo assim entre o período de 1909 à 

1912, Jung apresentara implicitamente, nessas conferencias, suas ideias que fugiam do ponto de 

vista Freudiano, o que causava choques emocionais para o Freud. Há relatos de desmaios do Freud 

com as atitudes adversidades de Jung para com a psicanálise. 

Segundo Jung (2001) a monotonia do Freud era notória, sobre um discurso persuasivo de sua 

teoria psicossexual. O pai da Psicanálise chegou ao ponto de lhe pedir para fazer de sua teoria um 

dogma. Interpretado por Jung, como uma vontade de poder pessoal. Diz Jung, que ficou 

impressionado com essa conduta: “Esse choque feriu o cerne de nossa amizade. Eu sabia que 

jamais poderia concordar com essa posição” (JUNG, 2001, p. 136).  

Neste período foi publicado o texto O Sacrifício no livro Símbolos de Transformação, onde 

Jung expõe sua concepção sobre o fenômeno do incesto, apresentado numa retina simbólica, e que 

em casos muito raros efetua uma interferência pessoal na vida sujeito. Esse texto é o cerne do 

distanciamento entre eles. Vale ressalvar que Jung não criou sua teoria com o intuito de se 

contrapor a Freud, ele apenas expos seu ponto de vista, através de suas pesquisas, pois a psicanálise 

não foi a única fonte de seus estudos (JUNG, 2001). 
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 Jung também deu importância a sexualidade, porém, diferente de Freud, ele não se limitou 

na causa biológica. Freud define a libido sexual como única fonte de energia psíquica. Jung atestou 

que apesar de existir uma forte influência dessa pulsão sexual, existem outros tipos de pulsões, por 

exemplo, a fome (STEIN, 2006). Jung apud Mednicoff (2008) reflete que é chegado uma idade 

que a libido sexual deixa de imperar na vida psíquica, outras pulsões passam a influenciar 

fortemente a psique; exemplo: a vontade do autoconhecimento. Em 1928 foi publicado um ensaio 

chamado Energia Psíquica, discernindo uma concepção própria de forma detalhada sobre a energia 

psíquica. 

Para Jung apud Maroni (1998) cada ciência ou cada ponto ideológico, por mais objetiva que 

seja, é fruto da captação perceptível de um subjetividade. Toda psicologia é oriunda de um discurso 

subjetivo. Jung afirma ser impossível encontrar uma única verdade sobre a psicologia humana. É 

possível apenas extrair expressões verdadeiras, ou melhor, confissões detalhadas do que é 

observável. “Múltiplas são as expressões verdadeiras nas searas da psicologia porque múltiplas são 

as subjetividades” (MARONI, 1998, p. 18).   

 

Tenho plena consciência dos méritos Freud, e não tenho intenção alguma de diminui-lo. 

Sei, inclusive, que o que ele diz se adapta a um grande número de pessoas, e é possível 

afirmar que tais pessoas tem exatamente o tipo de psicologia que ele descreve. Adler, cujo 

o ponto de vista era completamente diverso, também tem um grande número de 

seguidores, e estou convencido que muitos têm uma psicologia Adleriana. Também tenho 

os meus, tão numerosos quanto os de Freud, pessoas que, presumivelmente, tem a minha 

psicologia. [...] Mas espero que Freud e Adler façam o mesmo, e confessem que suas 

ideias representem pontos de vistas subjetivos. Desde que admitamos nosso preconceito 

estaremos realmente contribuindo para uma psicologia objetiva. (MARONI apud JUNG, 

1998, p. 9). 

 

 O INCONSCIENTE COLETIVO E OS ARQUÉTIPOS. 

 

Nichols (2007) atesta a grandeza do eminente Guru, ao descobrir e explorar o inconsciente 

coletivo, formular uma teoria dos arquétipos, investigar e discriminar a dinâmica de um 

Inconsciente no comportamento do homem. Este Inconsciente Coletivo possui propriedades que 

não alcançam o limiar de nossa consciência, nele estão herdadas as experiências arcaicas dos 

nossos antepassados (JUNG, 2008). Os arquétipos são tendências herdadas que assemelhamo-nos 

aos nossos ancestrais, são representações em forma de imagens dos nossos instintos. Eles estão 

inseridos no poscênio dos nossos pensamentos; “são unidades básicas do inconsciente coletivo e 

funcionam como instintos psíquicos que nos predispõem vivenciar o mundo de certas maneiras 

universais” (CLONINGER, 1999, p. 87).  
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Para Jung (2008) assim como as aves tem uma tendência instintiva para produzirem seus 

ninhos e formigas organizarem suas colônias, o homem também possui tendências inatas, que o 

Freud denominou como resíduos arcaicos, sem dar tanta importância. E também afirma “Os 

arquétipos criam mitos, religiões, e filosofias que influenciam e caracterizam nações e épocas 

inteiras” (JUNG; et al, 2008, p. 98). Um exemplo interessante ligado às estruturas arquetípicas é 

que, para ele, as religiões, todas elas, são fenômenos espontâneos da natureza humana provenientes 

dos arquétipos. Segundo Jung apud Xavier (2006) as ideias religiosas não dependem apenas da fé 

e sua cultura. Os arquétipos interferem fortemente nesse fenômeno.  Este seria o motivo pelo qual 

pesquisas antropológicas comprovem amiúdes difusões homologas entre suas simbologias. 

 

Jung apresentou provas, extraídas do seu trabalho entre os chamados “loucos” e as 

centenas de pessoas “neuróticas” que lhe pediam uma resposta para os seus problemas, de 

que a maior pare das formas de insanidade e desorientação mental eram causadas por um 

estreitamento da consciência  e de que, quanto mais estreita e mais racionalmente 

focalizada fosse a consciência do homem, tanto maior seria o perigo de hostilização de 

forças universais do inconsciente coletivo, a tal ponto que elas se levantariam assim por 

dizer, em rebelião e esmagariam os últimos vestígios de uma consciência penosamente 

adquirida pelo homem (NICHOLS, p. 15, 2007).  

 

Jung (2000) comprova a existência dos arquétipos no Inconsciente Coletivo a partir das 

imagens dos nossos sonhos, nelas eclodem diversos componentes espontâneos, sem nenhuma 

influência ou propósito consciente. Os conteúdos oníricos são materiais escassos, frutos deste 

inconsciente mencionado. Os arquétipos são estruturas originalmente puras, sujeitas a mudanças 

funcionais expressadas na conduta humana de acordo com a cultura. É possível encontrar amiúdes 

materiais arquetípicos disponíveis. Além dos sonhos, pode ser encontrado nas fantasias da tenra 

infância (com mais transparência), nos delírios psiquiátricos e fantasias advindas dos estados de 

transe ou sobre a estimulação da imaginação ativa (JUNG, 2000). 

 

Os conteúdos do Inconsciente Coletivo são constituídos estruturalmente por arquétipos. Os 

arquétipos são estruturas filogenéticas herdadas dos nossos antepassados. Assim como o existe 

uma anatomia preestabelecida do corpo humano, existe também uma forma estrutural, ou seja, um 

substrato da psique. Diferente do Inconsciente Coletivo, existe também o Inconsciente Pessoal. 

Este campo obnubilado engaveta todos os nossos conteúdos e experiências traumáticas (JUNG, 

2000). “À medida que vamos arquivando cada vez mais experiências no nosso Inconsciente 

Pessoal, começamos a agrupá-las no que Jung chamava de complexos” (SCHULTZ; SCHULTZ, 

2002, p. 95). 
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A formação dos complexos é constituída através da trajetória de vida de cada pessoa. É o 

resultado do agrupamento de sensações, emoções, lembranças, percepções e desejos diante uma 

determinada contingencia. Pode-se dizer tacitamente que os complexos são palavras carregadas de 

afeto, pois, através de uma palavra específica, é possível desencadear um tipo de reação específica.  

Uma palavra pode energizar algum complexo adormecido, e no centro de todo complexo habita 

um arquétipo que está sendo constelado (JUNG, 2008).  

Apesar dos complexos serem da ordem do Inconsciente Pessoal ou até mesmo Coletivo, eles 

podem tornarem-se consciente, e nem todos eles são de natureza negativa. Jung trouxe uma gama 

de informações sobre a dinâmica de alguns arquétipos responsáveis pelo desenvolvimento da 

personalidade humana. “A totalidade da personalidade, segundo Jung, é constituída de várias 

instâncias, a saber: Persona, sombra, animus e anima” (DALGALARRONDO, 2008, p. 260). 

 

Segundo Mednicoff (2008) os complexos são motores da nossa psique. Eles são núcleos 

distintos que impulsionam nossa vida psíquica e sem a existências deles não haveria 

Personalidades, ou seja, organização sociocultural.  No centro da nossa consciência, há um 

complexo central denominado Ego (eu) iluminado por outros diversos complexos universais. O 

Ego é um complexo responsável pela apreensão consciente de dados sobre o homem acha 

 

O Ego é mediador um mediador que passa por constantes atualizações, essas atualizações 

apropriam o Ego de máscaras sócias, muito importantes. Jung denominou o arquétipo Persona 

como arquétipo da adaptação. A nossa personalidade atualiza-se de várias formas através as 

contingencias, propiciando a possibilidade de vida congruente aos olhos sociais. Este arquétipo 

exerce um papel primordial para garantir sobrevivência em sociedade. O ideal é que possamos 

adquirir ao longo do tempo grandes quantidades de máscaras, exemplo; é natural que um juiz seja 

rígido ao analisar casos em seu trabalho, mas quando em casa, este sujeito (juiz), tende a ser flexível 

com seus familiares, há então a Persona do indivíduo profissional e familiar (entre outras tantas) 

(STEIN, 2006). 

O arquétipo da Sombra é conhecido como um lado obscurecido do homem, uma parte na qual 

não se tem total conhecimento e é preferível suprimir. A sombra propicia uma função imunológica 

para psique, ela distingue o que é Eu e o que é não-Eu, ou seja, o que é bom e mau. Os sentimentos 

que são rejeitados pelo Ego e jogados na sombra são contribuintes para o poder oculto da natureza 

obscura humana. Este é o motivo pelo qual são se consegue olhar diretamente para ela, 

metaforicamente falando. O arquétipo da Sombra é de natureza caótica e eternamente perigosa, 

este nosso lado bestial, quando não bem trabalhado, permanece em estado originalmente selvagem. 
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A noção da figura do diabo, a divindade sombria, é de proveniência arquetípica projetadas nos 

símbolos sobre diversas culturas.  

 

Sem o envolvimento diabólico nos problemas cruciais do bem e do mal, não teríamos 

consciência do ego, não teríamos civilização e tampouco teríamos a oportunidade de 

transcender o ego através da auto compreensão. Como animais, estaríamos aprisionados 

para sempre dentro das fórmulas rígidas do comportamento automático (NICHOLS, 2007, 

p. 263). 

 

O arquétipo Animus e Anima, quando expressos, tornam-se estruturas coletivas representadas 

socialmente pelo masculino e feminino. Ambos são arquétipos responsáveis pela condução e 

domínio do inconsciente coletivo, sendo assim, arquétipos que imperam em termo de profundidade 

e complexidade, mais profundo que o arquétipo da Sombra. Assim como o arquétipo da Sombra, 

ambos funcionam como uma personalidade dentro da psiquê, que transcende os arquétipos Ego e 

Persona. O Animus e Anima governam as relações do polo interior do homem, e são responsáveis 

por caracterizar socialmente o Ego como Homem ou Mulher.  Quando, no polo externo da 

personalidade, é homem, o polo interno é regido pela Anima. Quando o polo externo da 

personalidade é mulher, o polo interno é regido pelo Animus.  

 

A anima significa “alma” em latim, e animus significa “espírito”. De um ponto de vista, 

não há realmente muita diferença no significado entre esses dois termos latinos. Se 

pensarmos na alma (anima) como algo que abandona o corpo na morte, como os gregos 

romanos supunham, é equivalente dizer-se que o espírito (animus) partiu. O espirito é 

muitas vezes como um sopro ou ar, e captar o derradeiro sopro da vida quando ela 

abandona o corpo de uma pessoa é captar-lhe a alma. Assim, os termos espírito e alma são 

quase permutáveis. Além disso as palavras se referem ao mundo interior das pessoas, ao 

anímico e ao espiritual (STEIN, 2006, p. 122-123.) 

 

Jung denominou de Self (Si mesmo) a totalidade de todos os arquétipos. O Self é o arquétipo 

central e organizador do aparelho psíquico, responsável por abranger a Inconsciente Coletivo, 

todos os arquétipos e complexos. Este arquétipo também é conhecido como a Imago Dei (imagem 

de Deus); sendo representado por mandalas ou também por uma serpente primigênia entrelaçada 

em si mesma numa condição urobórica3. 

                                                 
3 Representa uma serpente enrolada em si mesmo engolindo sua própria calda. Segundo BOFF (2008) Podem haver 

diversas representatividades para a Imago Dei, isso vai de acordo com cada cultura, porém a denotação é a mesma 

ideia de integração, individuação e totalidade. 
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 O desenvolvimento do Self é impossível sem a mediação Ego, a ampliação do Ego é um 

processo que propicia autoconhecimento, um caminho para o processo de Individuação, a 

integridade do ser. Através das observações e estudos sobre as diversas religiões ocidentais e 

orientais que Jung passou a descrever a Psicologia Analítica. Sua luta pessoal pela individuação e 

dedicação a estudos profundos da natureza humana, aponta que o Self é o alvo da vida, é nossa 

parte que o homem tanto luta para alcançar (MEDNICOFF, 2008). 

 

A NUMINOSIDADE  

 

Para Otto (2014) a Numinosidade é um estado espiritual idiossincrático impossível de 

significação. Não há linguagem que conceitue a experiência numinosa.  O inefável não produz 

significado, apenas efeito. Os ampliação do ego, quando o Inconsciente erige à consciência, produz 

a experiência numinosa.  

Numa entrevista para televisão inglesa, quando perguntado se Jung acreditava em Deus, sua 

resposta foi curta e direta: “I don´t believe, i know” (Eu não acredito, eu sei!). O que levaria um 

psiquiatra afirmar tamanha ousadia, em dizer que sabe Deus? Segundo Xavier (2006) o conceito 

Deus, para Jung, está fincado ao Inconsciente coletivo projetado em suas diversas formas de 

projeções. Independente ou não de um ser divino, a imagem de Deus existe na psique Humana, a 

imagem de Deus é o arquétipo Self (XAVIER, 2006). 

   Jung (2012, p. 18) apresenta “fatos que evidenciam a existência de uma função religiosa 

no Inconsciente”. É importante lembrar que, a religião é, sem dúvidas, uma das expressões mais 

antigas e universais da alma humana (ELIADE, 2010). A religião não se delimita apenas no 

contexto institucional, mas como um fenômeno imanente a condição humana. O homem vive 

inconscientemente, ou consciente, uma busca de si mesmo. A religião, a cultura, a simbologia, a 

arte e poesia são elementos mediadores que funcionam como pontes que comunicam 

religiosamente o homem e o Inconsciente (JUNG ,2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A filosofia, antropologia, física, medicina, psicologia, psicanálise, teologia, arqueologia entre 

outros saberes foram os fundamentos para a Psicologia Profunda. Na clínica, a Psicologia Analítica 

é considerada uma abordagem peculiar, caracterizada por trabalhar o possível encontro com o Self, 

o processo de individuação é um doloroso resgate de grande valia, o maior sentido a se encontrar, 

a maior riqueza da alma humana. 
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Deus, para a Psicologia Analítica, é uma estrutura filogenética que habita no Inconsciente 

Coletivo, que independe do criador ontológico. Jung se posicionou cientificamente ao se debruçar 

sobre as religiões e seus rituais, as divindades, não como forma de crença, superstição ou coisa do 

gênero. Seu interesse e estudo desvelou alguns mistérios da exuberante natureza do Inconsciente 

coletivo. Religare a religião, ou melhor, agir religiosamente é uma atitude séria que exige do 

homem autoconhecimento, dedicação e esforço atitudes encontradas no processo analítico. 
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