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Por que as pessoas procuram a psicoterapia ou a anilise? Ra 
muitas raz5es para isso, mas costuma haver urn motivo subjacente: 0 

sentimento de que nem tudo vai bern com a propria vida; de que, de 
alguma forma, falta-lhe um sentido e urn proposito mais profundos. 

A an:ilise junguiana esta voltada para essa preocupa~ao, pois 
envolve, alem do tratamento clinico, 0 desenvolvimento religioso 
pessoal e a atenqao para com quest5es cientificas relativas a natureza 
da materia, da mente e da causalidade. Essa a razao do subtftulo des
te livro, pois nem a analise sozinha, nem a individua~o sem os aspec
tos reflexivos do trabalho consciente da pessoa consigo mesma 
constituem experiencia junguiana. 

o amplo espectro do pensamento junguiano nos oferece urna 
das mais pniticas e realistas abordagens da psique hurnana em todo 0 

campo da teoria psicoterapeutica. Muitos dos seus principios pod em 
, ser usados nurna pratica ec1etica de terapia, mesma que 0 analista 
nao tenha recebido urn treinamento junguiano formal. Tendo essa 
possibilidade em vista, 0 autor de A Experiencia Junguiana forneee 
vanos exemplos clinicos sabre como traduzir 0 modelo junguiano da 
psiqt:Ie em terrnos praticos. 

Este livro e destinado, portanto, a tres tipos de leitores: 1) 
aqueles que consideram a possibilidade de se engajarem na anaIise 
junguiana; 2) aqueles que ja se en con tram engajados, como analistas 
ou analisandos; e 3) aos terapeutas com forma~ao nao-junguiana de
sejosos de compreender melhor a aplica~ao clinica da abordagem jun
guiana cIassica. 

* * * 

o Dr. James A. Hall fez seu treinamento na Universidade do 
Texas e no Instituto ~. G. Jung de Zurique. Atualmente, e psiquia
tra e analista junguiano em Dallas, Texas, on de leciona psiquiatria 
clinica como professor associado na Southwestern Medical School. 
Dele a Editora Cultrix ja publicou Jung e a interpreta(xio dos sonhos. 

jEDITORA CULTRIX 
i .. i '. ·f· , 

,. j, 

I 

JAMES A.' HALL, M. D. 

A EXPERIENCIA 
JUNGUIANA 

Analise e Individuac;ao 

COLE<;AO ESTVDOS DE PSICOLOGIA JUNGUIANA 
POR ANALISTAS JUNGUIANOS .' 

CLlI TR/)( 



COie9iio Estudos de Psicologia Junguiana 
por Analistas Junguianos: 

JUNG E A INTERPRETA<;XO DOS SONHOS 
James A. Hall 

ADIVINHA<;AO E SINCRONICIDADE 
Marie-Louise Von Franz 

ALQUIMIA 
Marie-Louise Von Franz 

o SIGNIFICADO PSICOLOGICO DOS 
MOTIVOS DE REDEN<;AO NOS CONTOS 
DEFADAS 

Marie-Louise Von Franz 

A CRIA<;AO DA CONSCi£NCIA 
Edward F. Edinger 

o ENCONTRO ANALtnCO 
Mario Jacoby 

Outras obras de interesse: 

o MITO DO SIGNIFICADO NA OBRA DE 
C.G.ruNG 

Aniela Jaffe 

ENSAIOS SOBRE A PSICOLOGIA DE C. G. 
JUNG 

Aniela Jaffe 

A PSICOLOGIA DE JUNG E 0 BUDISMO 
TIBETANO 

RadmiJa Moacanin 

(ArpA: 0 C.lef.an.;te & ° CClAte:-lo, de ~e44i..e 
Ka.:te COUJan.-5haAp (1983 J; 

-w1-~J. ·~OD /ICJCjo 

A Experiencia Junguiana 



.1 

JAMES A. HALL, M. D. 

A EXPERIENCIA JUNGUIANA 
Analise e Individuagao 

Tradu9§O 

ADAIL UBIRAJARA SOBRAL 

MARIA STELA GONQALVES 

~~ 
~ 

EDITOR A CULTRIX 
Sao Paulo 



Titulo do Original: 

The Jungian Experience 

Copyright © 1986 by James A. Hall. 

COLEC;AO ESl1JDOS DE PSICOLOGIA JUNGUIANA 
POR ANALISTAS JUNGUIANOS. 

1-2~+6-8-,(-8-9-10 

Direitos reservados 
EDITORA CULTRIX LTDA. 

Ano 
88-8~90-91-92-93-94-95 

Rua Dr. Mario Vicente, 374 - 04270 Sao Paulo, SP - Fo~e: 63-3141 

Impresso nas oficinas gnlficas da Editora Pensamento. 

Sumario 

Introdugao: Uma Declara<;:ao Pessoal 11 

1 A Pessoa Perturbada 22 
A Visao Junguiana 29 
Analise: FreqQ~mcia e Dura<;:8.o 30 
Analistas Junguianos: Treinamento e Forma<;:ao 32 
A Equag8.o Pessoal 34 
Sumario 36 

2 A Mente e 0 Corpo 38 
Complexos: Como se Formam e Como se Transformam 39 
o Prop6sito e a Experi~ncia de um Complexo 45 
o Ego-Afeto 46 
Estruturas de Identidade 48 
Incorpora<;:ao e Desincorporagao: Dis'solver e Coagular 52 
o Ego e 0 Si-mesmo 54 
A Psique e a Alma 57 
Sumario 58 

3 Observac;ao sobre 0 Diagn6stico 59 
PSicopatologia e Individua<;:8.o 62 
Tipos Psicol6gicos 68 
Sumario 73 

4 A Estrutura da Analise 75 
Frequencia e Honorarios 76 
CondigOes de Delimita<;:8.o: 0 Contrato Tera~utico 80 
Responsabilidades do Analista 83 
Responsabilidades do Analisando 88 



o Campo de Transformayao 90 
A Razao Terap~utica 94 
Medicayao 95 

5 0 Processo de Analise 98 
o Primeiro Pas so: Auto-exame 100 
o Segundo Pas so: Compaixao Consigo Mesmo 100 
Estagios do Processo Analftico 101 
A Pr6pria AnAlise como Estagio 110 
Infcio da Analise/Fim da Analise 111 

6 Sonhos e Tecnicas de Representac;ao 119 
A Teoria Freudiana dos Sonhos 120 
A Concepyao Junguiana dos Sonhos 121 
Recordayao dos Sonhos 123 
Registro dos Sonhos 124 
Amplificayao dos Sonhos 125 
A Estrutura Dramatica dos Sonhos 130 
A Compensayao nos Son has 131 
Os Sonhos na AnAlise 133 
Tecnicas de Representayao 135 
Sumario 141 

7 Variac;Oes da Analise 142 
Psicoterapia de Grupo142 
Terapia de Casais: Arquetipo da Coniunctio 146 
Terapia Familiar 149 
Hipnoterapia 150 
Sumario 156 

8 0 Ego em Processo de Ihdividuac;ao 158 
o Pessoal e 0 Transpessoal 158 
A Circum-Ambulayao em Torno do Si-mesmo 162 
Formas "Negativas" do Inconsciente 164 
Formas de Mandala 168 
Crucifixao e lIuminayao: a Cruz e a Arvore So 169 
Preparayao para a Morte 173 
Alem da Morte 176 

9 Alem da Analise: Implicac;Oes Religiosas e Cientrficas da 
Teoria Junguiana 180 
Jung e Freud 180 
A Psique Junguiana 181 
Implica90es Religiosas 182 
ImplicayOes Cientfficas 185 

Considerayoes Finais 191 

A~ndice 1: Elementos Estruturais da Personalidade 193 
Apendice 2: Como e On de Encontrar Analistas Junguianos [nos EUA] 200 
A~ndice 3: Sugestoes de Leitura 202 

Notas 207 
Glossario de Termos Junguianos 216 
indice Analftico 221 



I 
! 

Reconhecei 0 que esta diante dos vossos olhos, 

e 0 que se encontra oculto vos sera revelado. 

Evangelho de Tomas. 



C. G.Jung 

(1875-19?1) 

(Jung aos 83 anos; foto de Karsh, de Otawa) 

Introduc;ao 

Uma Declarac;ao Pessoal 

T odas as declara¢es psicol6gicas sao pessoais. Nao pode
mos enunciar uma verdade pSicologica sem fazer, simultaneamente, 
uma confissao. Vemos aquilo que a nossa percepc;ao pessoal nos 
permite ver e esta sempre e, em alguma medida, peculiarmente 
nossa. No eritanto, ~b..a eXDwi~ncia da viqa (ou da vida acelerada 
~nalise),_.descobrimos sem cessar que aquilo que vinhamos 
considerando como nossa compreensao e nossa dor peculiares e 
pessoais tem, na realidade, um carater de universalidade, ja que 
constitui a experiencia compartilhada da humanidadd~ Podemos 
perder nossa individuahdade nas ondulac;5es e correntes da vida 
coletiva, mas tambem podemos nos entregar ao inconsciente que 
habita dentro de n6s, ao aceitar ingenuamente, como nossa pr6pria 
psi que pessoal, quaisquer vozes atiradas a partir do lado interior da 
mente. 

Em meio a esse dilema entre os mundos interior e exterior:
qualquer deles capaz de nos consumir caso nao estejamos aten
tos -, ocorre 0 delicado, mas basico processo deindividuac;ao. A 
pequena e estatisticamente insignificante psique humana individual 
configura-se como 0 unico portador de todo 0 som e de toda a furia 
do mundo exterigr, assim como se configura como a unica safda 
existente na consciencia para 0 vasto mundo interior dos arquetipos, a 
experienciahumana destilada da nossa vida neste planeta. 

o modo como C. G. Jung con6ebia a condiC;ao humana val~ 
riza essa posic;ao peculiar e valiosa do ser humane individual. Numa 
de suas vis5es intuitivas, Jung sentiu que os mortos esperam ansio-



samente pelas notfcias de todo ser humano, mesmo da pessoa 
mais insignificante do mundo, ja que as decis6es e as percep~6es 
00 podem ser alcan~das no diffcil mundo da vida humana. 1 Tal
vez os mortos existam num mundo arquetfpico intemporal no qual 
nao a possivel aprender novas verdades em consequencia da au
sencia de separagao dos eventos no tempo e no espa~o. Nessa in
tui~ao, Jung se aproxima bastante da visao budista segundo a qual 
a melhor nascer no mundo humano que no mundo dos deuses, pois 
os deuses sao tao poderosos, e vivem por um tempo tao incrivel
mente longo, que Ihes a diffcil perceber aquilo que a mais pronta
mente percebido na vida humana: a natureza transit6ria de todas as 
coisas criadas. 

As percepg6es de Jung cobrem um perfodo que se estende 
das rigorosas observa~Oes cientfficas da experiencia com associ a
~o de palavras, com a qual ele iniciou sua carreira, as· especula
~Oes maduras e de carater mfstico dos seus ultimos anos de vida, 0 

que se refleta em sua autobiografia, em capftulos que tratam de t6-
picos como a vida ap6s a morte fisica. 0 amplo espectro do pen
samento de Jung abarca um interesse pelos aspectos clfnicos do 
tratamento, pelo desenvolvimento religioso individual e por quest6es 
cientfficas a respeito- da mataria, da mente e da causalidade. Trata
se de algo por demais complexo para ficar inteiramente restrito a 
area do tratamEmto cUnico. A experiencia do modelo junguiano da 
psique envolve a analise no sentido cnnico comum, mais a expe
riencia de vida e a reflexao filoOOfica e retigiosa a respeito desta ex
periencia. Esta a a razao pela qual este livro tem como subtitulo 
analise e individuayBo. Nem a analise por si 00, nem a individua~o 
sem os aspectos reflexivos do trabalho consciente sobre si mesmo, 
constituem a experiencia junguiana. 

o amplo esp~tro da teoria junguiana me atraiu, no infcio, para 
o estudo da psicologia junguiana, atra~ao que jamais acabou. Con
siderei as percepgOes de outros te6ricos dotadas de grande valor, 
mas sempre consegui encontrar um lugar para elas no quadro te6ri
co junguiano. 0 inverso, contudo, jamais foi possfvel: nao me e pos-
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sfvel acomodar 0 alcance e a profundidade do pensamento junguia
no num recipiente mais restrito que esse pensamento. 

Tomei-me analista junguiano atraves de caminhos tortuosos. 
De inicio, eu desejava ser arquiteto, inspirado pel as experiencias 
com a empresa de constru~o do meu pai no leste do Texas. Mas 
as tens6es emocionais me levaram a medicina, pois senti que na 
medicina eu teria condiy6es de conciliar meus fortes sentimentos 
religiosos com a aparente inevitabilidade de cumprir as obriga~Oes 
do servi~ militar num perfodo de gl,lerra. Ap6s um ana de estudos 
pre-madicos, mudei outra vez de dir~ao, inscrevendo-me no Colle
ge of Arts and Sciences da Universidade do Texas, em Austin. A 
maioria dos meus estudos universitarios iniciais estava ligada a es
crita, e eu terminei por obter a gradua~ao sem me especializar num 
campo especffico. Urn ana de p6s-gradua~ao em ingles (na verdade, 
estudei jomalismo e editei a Ranger, uma revista humoristica da fa
culdade) me levou a considerar a possibilidade de fazer doutorado 
em ingles e me dedicar ao ensino. Esses pianos terminaram num 
periodo de depressao, no decorrer do qual toda a dir~ao que a mi
nha vida seguia se me afigurava incerta. Retrospectivamente, isso 
representava a fuga do puer aeternus (0 etemo adolescente) diante 
das realidades de urn mundo real. 2 

Voltei aos estudos pre-medicos e, um ana depois, ingressei na 
Southwestem Medical School, vinculada a Universidade do Texas. 
Seguiram-se varios anos de complementa~ao do treinamento medi
co e do intemato,' mais tres anos de residencia na area de psiquia
tria nos hospitais de Duke e Southwestem, seguidos de um breve 
periodo de treze meses de estagio, depois do qual fui recrut~do, 
como medico, durante a Guerra do Vietna. 

Os dois anos que passei no Exercito me levaram a desenvol
ver os tra~s afirmativos da minha personalidade, que se encontra
vam adormecidos na sombra do puer. Este perfodo tambem me deu 
mais tempo para estudar e para 0 relacionamento familiar, assim 
como me permitiu obter aprova~ao em exames do Conselho de 
Psiquiatria. 
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Uma singular experiencia que tive na noite anterior ao exame 
do Conselho de Psiquiatria convenceu-me da realidade do incons
ciente e da importancia dos sonhos. Embora eu nao lembre 0 sonho 
que tive aquela noite, estou certo de que foi urn sonho nao recorda
do que restabeleceu meu equilibrio psfquico pouco antes do exame. 
Eu estivera estudando ha seis meses, freqOentemente em compa
nhia de outros psiqui~tras e com urn dos neurologistas que prestava 
serviyo em Ft. Gordon. Eu viajara com esse neurologista de Augus
ta, Georgia, para Nova lorque, revisando anotay6es ao longo do 
caminho. Na noite anterior ao exame, jantamos num restaurante 
chines do outro lado da rua do hotel em que nos hospedaramos. 
Lembro-me de que ele comeu lulas cozidas na propria tinta - e a 
cor negra do prato nao poderia ser mais negra que 0 meu estado de 
espfrito. Eu me sentia total mente despreparado,' apesar de tanto es
tudo, e estava convencido de que fracassaria nos exames. Meus ul
timos pensamentos antes de dormir, por volta da meia-noite, esta
vam voltados para aquilo que eu poderia dizer quando voltasse para 
Augusta como urn fracassado. 

Quando acordei, mesmo antes' de abrir os olhos, tomei cons
ciencia de uma completa mudan~a de estado mental. Nao apenas 
ja nao· havia ansiedade, mas parecia haver igualmente urn senti
mento de confianya e de certeza de que tudo correria bern. Abri os 
olhos e olhei 0 rel6gio. Passava urn pouco das duas da· manha. Eu 
nao me lefnbrava de nenhunl sonho, mas me sentia como se tives
se sonhado profundamente. Foi facil voltar a urn sono reparador e 
acordei com a mesma disposiyao confiante. 

Os exames do Conselho transcorreram facilmente e posso ate 
mesmo dizer que foram uma experiencia prazerosa. Percebi que 
aquilo que ocorrera no meio da noite era urn exemplo do que JUAg 
chamou de enantiodromia, urn termo tornado de emprestimo do fi
losofo gregG Heraclito. Enantiodromia e 0 principio segundo 0 qual 
os opostos, em seus respectivos pontos extremos, tendem a se 
transformar urn no outro. 3 

Uma das mais claras representay6es do principio da enantio
dromia e 0 slmbolo taofsta das foryas yang (masculino) e yin (femi-
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nino) combinadas num sfmbolo de totalidade, 0 fai chi tu, represen
tado como do is "peixes" - urn peixe negro cOm urn "olho" branco e 
urn peixe branco com urn "olho" negro. Nos ultimos anos, passei a 
valorizar profundamente 0 conceito de enantiodromia, que esta en
volvido na unificayao psicol6gica de opostos. A tensao entre os 
opostos, na psique humana individual, e parte da natureza basica 
da mente; mas, quando desgastada de forma inconsciente, particu
larmente por meio de projey6es de nossas caracterfsticas opostas 
ou de nossa sombra em outras pessoas, pode provocar graves pro
blemas. Quando a tensao entre os opostos e constelada em gran
des grupos politicos, ou entre nay6es, pode haver sofrimento e de
sordem inacreditaveis. 

Atraves de experiencias pessoais como esta, 0 modelo te6rico 
de Jung foi assumindo profundidade e sentido. Embora a leitura de 
Complexo, Arquetipo, Sfmbolo [Sao Paulo, Cultrix, 19871, de Jolan
de Jacobi me tivesse animado, a leitura subseqOente de Jung foi, de 
certa maneira, perturbadora. Eu conseguia ficar animado diante das 
profundas implicay6es dos seus escritos, mas era incapaz de fazer 
a transposiyao do que havia neles para meu mundo cotidiano de 
experiencia. clinica e pessoal. Num certo momento, isso se tornou 
urn problema de tal magnitude, que eu era incapaz de ler mais que 
umas poucas paginas dos escritos de Jung, sem mergulhar no fossa 
existente entre seu profundo significado e 0 mundo cotidiano. 

Mais uma vez, 0 proprio inconsciente me mostrou uma forma 
de sair do dilema. Pouco antes de ingressar no corpo medico do 
Exercito, tive uma visao espontAnea de Jung como uma nave que 
havia sido lanyada no espa90 pela expulsao de grande quantidade 
de material ..:. material esse composto, simultaneamente, por todos 
os livros de autoria de Jung e, para ser claro, por fezes. Foi uma vi
sao ao mesmo tempo libertadora e perturbadora, particularmente 
porque eu sabia dever discuti-Ia imediatamente com minha analista 
junguiana, Rivkah Kluger, que havia trabalhado bern proxima ao 
proprio Jung. Eu temia que ela me rejeitasse ou considerasse que a 
visao simplesmente demonstrava minha resistencia ao pensamento 
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junguiano. Todavia, ela a interpretou da mesma maneira que eu a 
havia interpretado: os escritos de Jung sao, para ele mesmo, um 
meio de propulsao em sua pr6pria jornada notavel de individua9ao 
pessoa!. Mas, vistos sob outra perspectiva, eles nao passam de ex
cremento, de coisa sem valor. 

Mas os excrementos, as fezes, apresentam outr~ significado 
na alquimia, 0 precursor esoMrico da quimica moderna (que Jung foi 
levado a estudar atraves de uma serie de sonhos, descobrindo, as
sim, 0 precursor hist6rico de sua psicologia anaHtica). A mais valio
sa substancia alqurmica foi a Pedra Filosofal, algumas vezes cha
mada de elixir da vida. Essa substancia era dotada da notAvel ca
pacidade de transformar metais basicos em aura ou de curar todas 
as molestias (embOra, se tomada com a atitude errada, tambem pu
desse configurar-se como um poderoso veneno). Em termos psico
l6gicos, a Pedra Filosofal, ou lapis, seria 0 Si-mesmo arquetfpico, 0 
centro regulador da psique. Se conseguir contactar verdadeiramente 
o Si-mesmo, 0 ego tera uma experi~ncia de cura, mas tambem ex
perimentara uma derrota, ja que, nesse momento, percebera que 
nao passa de parte da psique, e nao e, por conseguinte, seu ve~da
deiro centro. A experi~ncia do Si-mesmo e um antfdoto moderador 

da inflac;ao psiquica. 4 

Mas com que material 0 alquimista iniciava a· obra a fim de 

tentar produzir a lapis, a substa.ncia de maior valor? Uma das des
cri¢es metaf6ricas do material inicial, a prima materia, e excremen
to ou fezes! Essa prima materia se encontra em todo lugar, sendo 
desprezada ou considerada desprovida de valor, sem importancia -
e chamada, algumas vezes, "0 6rfao", 0 que nao pertence a nenhu
ma pessoa ou familia, desvinculado do ml,lndo cotidiano dos valores 
sociais. Em linguagem psicol6gica, a prima materia e a vida ordina
ria e cotidiana das pessoas. Na pessoa neur6tica que considera a 
possibilidade de fazer analise junguiana, os altos e baixos da vida 
cotidiana costumam ser objeto de escamio, apesar de constituirem 
precisamente 0 material atraves do qual, mediante 0 trabalho psi-
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col6gico adequado, a pessoa tern condic;ao de se acercar da lapis, 
do Si-mesmo, a experi~ncia do valor mais elevado. . 

Minha visao sugeria, assim, que os escritos de Jung consti
tufam uma rica fonte de prima materia, na qual se poderiam encon
trar caminhos que conduzem ao Si-rnesmo. Mas suas Obras Cam
p/etas nao continharn uma panaceia pronta para usar; elas consti
tuiam 0 ponto de partida. Essa visao, portanto, corrigia minha ten
d~ncia infantil a buscar urna figura de pai cujas percep¢es fome
cessem todas as respostas, ao mesmo tempo que me conduzia 
diretamente para 0 caminho necessario do trabalho com minha pr6-
pria prima materia em dire<;ao a minha pr6pria experi~ncia potencial 
da lapis. 

Enquanto trabalhava com a mesma analista junguiana, tive 
outro sonho que punha a obra de Jung em perspectiva. Nesse so
nho, minha analista estava cozendo em sua cozinha, enquanto eu e 
um dos netos de Jung (que eu havia conhecido quando ele traba
Ihava em Dallas) esperavamos para provar a comida. No balcao 
entre a cozinha e a sala em que estavamos, havia um estojo com 
uma meia duzia de facas de came (que me lembrava um estojo que 
meu pai possufa). De repente, uma das facas rachou, produzindo 
um fortesom de metal se quebrando! Quando fui apanhar a faca 
rachada, esta se transformou, subitamente, na "espada de Jung", 
que era tao grande que, mesmo na ponta dos pes, eu mal consegui 

. evitar que sua ponta tocasse 0 solo. Precisamente abaixo do punho 
que eu segurava" faltava um peda90 de metal da lamina. 0 neto de 
Jung observou: "E pena que os protetores oficiais nao perrnitam que 
a reparemos!" 

A associa9aO que fiz com a faca partida foi uma das pr6prias 
experi~ncias de Jung, na qual uma faca de pao se partira dentro de 
uma gaveta. 5 Trata-se de um dos eventos parapsicol6gicos que Ie
varam Jung ao conceito de sincronicidade, 0 estranho paralelo do 
sentido que existe entre um evento subjetivo intemo e um evento 
objetivo externo, discutido adiante, no Capitulo 9. Como 0 sonho era 
um paralelo com essa importante experi~ncia de Jung, considerei 
que ele mostrava que eu ja havia estabelecido urn vinculo verdadei
ro com a alma e 0 espirito da sua obra 
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Todavia, fiquei encabulado, durante anos, com a frase: "E pe
na que os protetores oficiais nao permitam que a reparemos!" S6 
nos ultirnOS dois an os five um vislumbre do seu verdadeiro signifi
cado. 0 defeito da psicologia junguiana, con forme sua apresentagao 
costurneira, a 0 fato de se poder seguir uma abordagem demasiado 
simb6lica! Se se atribuir uma emfase exagerada ao modo simbOlico 
de cornpreender, 0 verdade.iro alvo da analise junguiana pode ser 
perdidO - 0 alvo da lapis, que se encontra dentro do mundo e, nao 

obstante, a capaz de transforma-Io. 
Essa abordagem por demais simb6lica da analise junguiana 

tornou-se evidente em pelo menos uma daS escolas do pensamento 
junguianO, a chamada escola de "psicologia arquetfpica". Nessa 
abordagem, 0 ego a atenuado, 0 Si-mesmo a considerado "mono-

. teista" e a enfase recai sobre 0 "aprofundamento" da experiencia, 
afastando-a do "mundo cotidiano" da consciencia, e penetrando no 
"m"undo subterraneo" das formas arquetipicas simbOlicas. 6 Trata-se, 
segundO penso, de um desvio infeliz da direyao da obra de Jung. 0 
pr6prio Jung sempre ressaltou que 0 ego constitui parte indispensa
vel do processo de individua9ao; 0 ego deve nao apenas passar 

ela experiencia do inconsciente bem como assumir uma atitude com 
~elagao a ele. Sem 0 ego, 0 inconsciente nao consegue concretizar
se efetivamente no mundo, e essa concretizagao constitui a essen

cia do processo de individua9§.o. 
por conseguinte, uma das raz6es pelas quais escrevi este livro 

foi 0 desejo de guiar a pessoa que procura a analise junguiana na 
direyao da tradigao classica da analise, na qual a individuagao cons
titui sem sombra de duvida, 0 alvo. A visao de Jung tem tal ampli
tud~ que serao necessarias decadas antes que suas plenas implica
gOes sejam entendidas. Edward Edinger bem pode ter razao quando 
considera Jung 0 homem-marco da pr6xima fase da hist6ria huma
na 0 articulador e 0 paradigma de um novo modo de viver. 7 Este 
liv;o tem como objetivocorrigir algumas concep¢es err6neas c0-

muns e dar a pessoa que considera a possibilidade de se engajar 
numa analise junguiana um bom comeyo, capaz de aperfei9Qar sua 

18 

experiencia real. Oa mesma forma, 0 leitor podera obter uma ideia 
basica daquilo que deve ser alcan«ado na analise. 

o trabalho com a sombra, 0 alter ego "sombrio", que equivale, 
sob certos aspectos, ao conceito freudiano de "id", constitui boa par
te do trabalho comum de psicoterapia e analise. Embora parega 
inaceitavel a atual imagem do ego da pessoa, a sombra frequente
mente contam qualidades positivas nao reconhecidas, necessarias 
para 0 avango do processo de individuagao. Um dos me us amigos 
de Zurique, quando estudava comigo para prestar 0 exame prope
deutico (0 exame te6rico feito na metade do treinamento) observou, 
com espirito, que havia iniciado original mente a analise junguiana 
porque ouvira dizer que 0 inconsciente e um tesouro abarrotado de 
j6ias. Sopesando a mesa, exclamou: "E eu quero meu tesouro abar
rotado de j6ias!" - e acrescentou que ainda tinha de lidar com pro
blemas ligados a sombra e com os Complexos residuais do trauma 
da infancia. 

Outro analista falou em pular 0 muro das ruinas do Epidauro, 
na Gracia, 0 antigo santuario de cura de Esculapio, deus grego da 
medicina, e em "incubar" (a expressao classica para dormir na sa
grada camara de Talmos do templo) para ter um sonho curativo. 
Tudo 0 que conseguiu, disse com desgosto, foram mais sonhos da 
sombra. 

Muitos anos depois, um dos me us analisandos sonhou que 
possuia efetivamenfe um tesouro cheio de j6ias no porao de sua 
casa, mas que embora pudesse ir ata 0 local onde estavam as joias, 
nao podia traze-Ias para 0 mundo da vida cotidiana: tratava-se de 
um grande tesouro, mas desprovido de "valor monetario". A passa
gem do fossa que separa os tesouros potenciais do mundo arqueti
pico do mundo da consciencia do ego e uma das formas de caracte
rizar 0 processo de individuagao, de concretizar (dentro das possibi
lidades da vida empfrica) as potencialidades individuais peculiares 
da pr6pria psique. 

Alam dos leitores que estejam considerando seu engajamento 
na analise junguiana, este volume se destina a auxiliar os terapeu-
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tas de outras forma90es a entenderem melhor as aplica90es cHnicas 
da abOrdagem junguiana classica. Muitos dos principios que a com
pOem podem ser usados numa pratica ecletica de psicoterapia, 
mesmo que 0 analista nao tenha um treinamento junguiano formal. 
Com esse objetivo em mente, fiz um esfor90 particular no sentido 
de ilustrar os topicos te6ricos atraves de claros exemplos clinicos. A 
jun9ao entre teoria e pratica e essencial para evitar 0 perigo do sim
bolismo excessivo a que a abordagem junguiana convida. 

Em sua aplica9ao, a teoria junguiana efetivamente oferece 
uma das mais praticas e concretas abordagens da psique humana 
em todo 0 campo do pensamento pSicoterapeutico, mas a Iiteratura 
junguiana em geral nao demonstra c1aramente como traduzir os 
conceitos em pratica. Embora se admita que e diffcil faze-Io sem 
antes ter passado pela experiencia de uma analise pessoal, ainda e 
possivel absorver 0 verdadeiro espirito da obra junguiana atraves de 
materiais escritos de natureza mais c1inicamente descritiva. Muitos 
tftulos da serie editada pela Inner City Books, assim como a recem
fundada revista junguiana, Chiron, fem esse objetivo. Um livro com 
inten9ao semelhante, embora escrito do ponto de vista da psi colo
gia humanista, e Fully Alive, .que apresenta um certo numero de 
exercicios praticos. 8 . _ 

Um terceiro grupo de leitores que pode vir a considerar este Ji
vro valioso e composto por pessoas jei engajadas na anruise jun
guiana. quer como analisandos ou analistas junguianos. Em sua 
conceP9ao original, este Iivro deveria ser uma discussao da psicopa
tologia de um ponto de vista junguiano, um corretivo para a forte en
fase no diagn6stico de sindromes na pratica corrente da Associa9ao 
Psiquiatrica Americana (American Psychiatric Association, APA) - . 
tal como apresentada no Diagnostic and Statistical Manual /1/ (Ma
nual Estatistico e de Diagnostico III), que tamMm sera submetido a 
revisao no decorrer dos proximos anos. Ainda ha necessidade de se 
promover essa discussao, mas ela deve esperar que sejam esclare
cidas alguma~ das varias tendencias existentes no campo da pro.. 
pria psicologia anatrtica, tal como 0 esb090u Andrew Samuels em 
seu livro Jung and the Post-Jungians. 9 
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Por tim, espero sinceramente que este livro tome a experien
cia junguiana, tanto em term os de analise quanto de individua9ao, 
mais proxima das muitas pessoas que a procuram. Que em sua vi
da e experiencia tuturas 0 espirito e a alma da psicologia junguiana 
possam existir verdadeiramente no mundo. 
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A Pessoa Perturbada 

por que as pessoas procuram a pSicoterapia ou a analise? 
Muitas raz6es podem ser apOntadas, mas de maneira geral ha uma 
(mica motivagao subjacente para isso: 0 sentimento de que nem tu
do esta bem na vida; de que, de alguma forma, falta-Ihe um signifi
cado ou prop6sito mais profundos. Em muitos casos, esse senti- . 
mentoesta associado a· um sentimento de culpa, como se a prOpria 
pessoa fosse, de algum modo, respOnsavel pela dificuldade. Com 
frequencia, os sintomas que se manifestam se configuram como 
tentativas fracassadas de encontrar 0 caminho certo - uma serie de 
casamentos ou relacionamentos rompidos, um padrao recorrente de 
dificuldade com 0 trabalho ou com a familia, ou simplesmente um 
sentimento opressivo de que algo na vida nao vai bem, de que fal- . 
tam a vida objetivos profundos e significativos. 

Apesar de procurar a psicoterapia em fungao de urn profundo 
sentimento de desconforto pessoal, a pessoa perturbada normal-. 
mente alimenta a esperanga de que ela talvez nao seja 0 seu pr6prio 
problema basico, de que 0 problema seja a familia, o(a) companhei
ro(a) ou as circunstancias da vida. Ha urn desejo humane profun
damente -enraizado de nao estar em fatta, de nao ser aquele( a) que 
deve mudar. Embora a pessoa perturbada va ao psicoterapeuta ou 
ao analista pedir ajuda para mudar, frequentemente ha esse desejo 
nao expresso de vir a ser aprovada tal como e, e de que a carga da 
mudanga venha a ser pOsta. nos ombros de outrem. 

Um exemplo quepermanecera etemamente na minha mem6-
ria ocorreu ha alguns anos, nos primeiros dias da minha pratica ana-
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Iftica. Uma jovem mulher, minha paciente ha alguns meses, vinha 
trabalhando com problemas neuroticos de depressao. Durante uma 
das sess6es semanais, ela me disse: "Nao tenho muito dinheiro e 
estas sess6es sao extremamente caras para mim; como voce sa be 
o que ha de errado comigo e eu nao sei, por que voce simplesmen
te nao me diz 0 que e, para que eu possa trabalhar com isso mais 
rapidamente e economizar?" 

Senti pena dela e cometi 0 erro de dar a sua solicitagao seu 
valor consciente, sem me lembrar dos significados simbolicos que 
tambem se achavam vinculados a esse pedido. Disse-Ihe, com toda 
a concisao possivel, 0 que pensava haver em seu comportamento e 
em suas atitudes que a faziam infeliz. 

Com urn gesto raivoso, ela atirou a bolsa na mesa e excla
mou: "See assim que voce me ve, you-me em bora!" - e saiu! Fi
quei sem vs-Ia por uns tres meses. Quando voltou, ela me pediu 
desculpas (e eu Ihe pedi desculpas), e voltamo$ a fazer uma util 
pSicoterapia que produziu alguma melhora em sua condigao. 

Desde entao, passei a avaliar mars profundamente os proble
mas· da transferencia e da contratransferencia (discutidas noCapi
tulo 4), pois nao ha apenas uma relagao consciente entre analista e 
analisandd envolvida na constelagao analitica. Hit tambem uma re
lagao consciente entre cada uma das partes e a propria mente 
consciente dele ou dela, assim como entre ele ou ela e a mente ih
consciente da outra pessoa, a que se acrescenta a relagao direta 
entre as mentes inconscientes de ambas as pessoas. Para Jung, 
mesmo esta complexa relagao se configurava como um modelo 
simplificado da interagao! 10 

Embora a pessoa perturbada va ao analista com a esperanga 
muito pouco consciente. de que nao haja necessidade de psicotera
pia, ha uma outra parte da personalidade que sempre reconhece 
que alguma mudanga vital e necessaria. Na entrevista inicial, ou na 
serie inicial de entrevistas, essa necessidade pode tomar-se mais 
clara na mente do analista e do analisando, mesmo que uma for
mulagao de carater mais definitiv~ deva aguardar um periodo de 
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experiencia de analise. Com efeito, a formulagao precisa de um 
diagn6stico frequentemente nao e possivel (ou mesmo desejavel, a 
nao ser como um artificio orientador geral). As categorias de diag
n6stico usadas correntemente na psiquiatria sao discutidas no Capi
tulo 3, mas essas categorias se destinam amplamente a coleta 
de dados a re~peito de tipos de problemas psiquiatricos sem des
vios teoricos. Elas nao tem sutileza suficiente para servirem a con
ceituagao das batalhas pessoais travadas no interior da psique, que 
constituem os verdadeiros estagios de avango do processo de indi
viduagao. Nao obstante, 0 par analitico paciente-analista deve ter 
algum senso da diregao para a qual tentam dirigir-se, e uma formu
lagao geral do problema a util, mesmo que ulteriormente venha a 
sofrer revis6es. 

as diagnosticos nao estao livres de perigos e de efeitos cola
terais. as pacientes com uma estrutura mental particularmente l6gi
ca podem. passar do conhecimento do nome do seu diagnostico pa
ra a leitura a respeito desse diagnostico na literatura psiquiatrica, 0 

que com frequencia os leva a ficar assustados, temerosos de que 
todos os elementos presentes na descrigao te6rica do diagnostico 
venham necessariamente a se manifestar neles. Querer saber de
mais 0 que esta errado consigo mesmo costuma ser contraprodu
cente e pode levar antes a fantasia aterrorizante que a uma com-
preensao mais profunda. . 

Quando comecei 0 meu pr6prio treinamento em psiquiatria, 
frequentemente sofri ao descobrir alguma coisa a meu respeito na 
descrigao teorica de praticamente todas as desordens psiquiatricas 
presentes. nos manuais. Somente depois de acumular certa expe
riencia clinica a que fui capaz de ver essas descrig6es te6ricas em 
sua perspectiva pr6pria. Sem experiencia clinica, as descrig6es 
transmitem elementos em demasia, particularmente a pessoa per
turbada que ja esteja convencida de que algo vai mal e que, ao se 
c6nsultar, demonstraram uma forte motivagao para compreender 0 

que ha de errado. A c6ragem e admiravel, e ata necessaria, mas 
precisa ser aplicada a compreensao do significado mais especffico 

24 

do material pessoal - e nao as descrig6es demasiado gerais das ca
tegorias de diagn6stico. 

Uma das raz6es que todas as pessoas tem para sentir que ha 
algo errado dentro de si mesmas e a presenga, em cada um de 
nos, daquilo que Jung denominou sombra. A sombra e um dos con
ceitos estruturais da psicologia analftica (discutida mais plenamente 
no Apendice 1). a termo sombra nao tem implicag6es de coisas 
mas, referindo-se tao-somente aguilo que a jogado na "escuridao" I 
por aguilo que se encontra na "claridade" da consciencia. Quando 
al 0 ori inario do inconsciente se aproxima da consciencia, passa 
para um campo de avaliagao que pode ser chamado campo e es~ 
colha moral. Parte daquilo que se aproxima da consciencia pode ser 
aceitavel, sendo incorporado ao ego, enquanto a parte inaceitavel e 
dissociada e reprimida na sombra. 

as conteudos aceitavels para 0 ego da pessoa - aquela parte 
de nos que e "Eu" e que se considera 0 centro da consciencia -: costu
mam ser incorporados sem dificuldade napersona, particularmente se 
tambem forem aceitaveis do ponto de vista da situagao cultural na 
qual vivemos. A persona consiste numa "mascara", nao apenas no 
sentido de esconder alguma coisa, mas tambem no sentido de re
velar alguma coisa - por exemplo, um papel social ou cultural, co
mo 0 indicavam as grandes mascaras usadas no drama grego clas
sico. Quando "cai bem", a persona aperfei90a e transmite de forma 
mais efetiva a verdadeira natureza do ego que se encontra "atras" 
dela; mas se for usada em demasia, em substituigao ao desenvol
vimento de um ego adequado, ou se for usada para esconder a ver
dadeira natureza do ego, podem surgir estados patol6gicos. 0 de
senvolvimento deficiente da persona exp6e 0 ego ao trauma, de 
modo bastante analogo ao efeito da deficiencia das substancias 
protetoras da pele sobre 0 corpo. 

Quando a pessoa perturbada consulta 0 analista pela primeira 
vez, ha sempre um elemento de ansiedade da persona "9 de ansie
dade da sombra. Essas duas form as de ansiedade sao perfeitamen
te normais, mas podem vir a tomar-se patol6gicas caso sejam 
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experimentadas num grau extremo - ou ansiedade demais (0 pa-. 
drao neurotico comum) ou mesmo muito pouca ansiedade, que no 
pior caso, indica uma psicopatia (desenvolvimento moral inadequa
do e pouca preocupa<;:ao com 0 efeito das proprias a<;:6es sobre as 
outras pessoas). 

Na analise, a ansiedade da persona manifesta-se como medo 
de revelar ao analista os verdadeiros detalhes da prOpria vida, que 
com frequencia sao precisamente os detalhes necessarios a uma 
correta compreensao do problema e a formula<;:ao apropriada de um 
plano provisorio de tratamento. 0 paciente pode esquecer efetiva
mente os detalhes e deixar de conta-Ios por isso. Todavia, 13 mais 
frequente que 0 material esteja presente na memoria mas que a 
pessoa nao os relate voluntariamente no dialogo analitico. Trata-se 
de outra forma de esperan<;:a defensiva neurotica de que aquilo que 
verdadeiramente nos preocupa nao 13 essencial e nao tem de ser 
analisado. 

Alguns terapeutas simplesmente iniciam 0 trabalho sem mui
tos dados de base, adquirindo-os no curso da analise; mas essa nao 
me parece a abordagem mais desejavel. Nas sess6es iniciais, 
quando analista e analisando ainda estao se conhecendo mutua
mente, as perguntas a respeito do historico do trabalho, da familia, 
etc., sao analogas as flnota<;:Oes feitas sobre 0 hist6rico mooico, isto 
13, sao mais neutras em termos de sua tonalidade emocional. De
pois de ser estabelecida uma rela<;:ao de transferencia-contratransfe
rencia, contudo, essas mesmas perguntas podem trazer profundas 
acentua<;:Oes inconscientes e merecer respostas mais defensivas. 

Se todas as pessoas que iniciam a analise pudessem levar a 
serio um pequeno conselho, muita dor de cabe<;:a e, na verdade, 
muito dinheiro poderiam ser economizados: diga ao analista a ver
dadeira razao pela qual voce sente que algo esta errado com voce .. 
E melhor falar demais, exagerar aquilo q':Je se pensa estar errado, 
do que omitir 0 detalhe que possa ter valor. Todo analista com 
grande pratica ja ouviu muitas vezes todos os provaveis caprichos 
humanos que a pessoa perturbada hesita em m~ncionar. Embora 
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seja diffcil de perceber, 0 medo de rejei<;:ao que 0 paciente experi
menta ao omitir materiais da sombra na situac;ao analftica 13, na ver
. dade, a propria auto-rejei<;:ao interior do paciente, frequentemente 
vinculada ao ceme do problema neurotico. E igualmente importante 
entender que aquilo que 0 paciente julga ser .a razao que 0 fe.z pro
curar a analise pode nao ser a verdadeira razao subjacente. 

Ha alguns anos, um paciente de terapia de grupo relutou du
rante meses em contar ao grupo seu terrivel segredo. Por fim, com 
muito apoio e encorajamento, ele fechou os olhos, apertou os pul
sos e disparou: "Sou boneca!" Depois de alguns minutos de silencio, 
ele abriu os olhos, espantado por nao ter visto ninguem responder 
emocionalmente a sua assustada confissao. Todos os membros do 
grupo ja haviam percebido M. meses que ele era homossexual e ja 
o haviam aceitado como tal. Sua confissao so serviu.a sua pr6pria 
consciencia supersevera, que era parte da estrutura psicodimlmica 
do seu comportamento hrimossexual. Como se veio a saber, ele pa
recia satisfeito em· manter sua auto-rejeic;ao inconsciente, pois rejei
tara a oportunidade de trabalhar 0 problema. (Talvez ele ate tenha 
ajudado a manter a rejei<;:ao - ele fugiu sem pagar sua conta ha 
muito acumulada!) 

A terapia de grupo ainda 13 controversa em muitos circulos 
junguianos. Alguns analistas, entre os quais me incluo, atribuem-Ihe 
grande valor, apesar de Jung achar que a terapia de grupo nao era 
um substituto da analise individual. 11 Jung, ao que parece, jamais 
experimentou uma terapia de grupo processual, tendo tomado como 
base de sua posi<;:ao relativa a dinamica de grupo grupos sociais 
nao estruturados, como 0 Clube de PSicologia de Zurique - no qual 
as pessoas agiam, como·observou Jung, com menos consciencia do 
que revelavam individualmente. A terapia de grupo e outras varia
<;:Oes da abordagem junguiana classica sao discutidas amplamente 
no Capitulo 7. 

A ansiedade da persona·e mais facilmente produzida que a 
ansiedade· da sombra, embora, na pratica, nao se separem. A ansie
dade associ ada a retirada da armadura da persona esta diretamente 
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vinculada ae temer de que a sembra seja vista e a pessea rejeitada. 
Enquante a persona se encontra, de ferma mais eu menes ampla, 
submetida ae centrele de ego., que em geral recenhece sua presen
<;:a (exc~ae feita ae estade de ide~tifica<;:ae entre ego. ~ perso~a), a 
qualidade da sembra e descenheclda ae ego.. 0 ego. e censclente 

. de uma parte da sombra, mas sempre sente, emocienalmente, que 
ha nela uma quantidade de material inaceitavel que costuma nae 
ser tao. grande quando. a sembra a verdadeiramente revelada. 

A ansiedade da sombra tem come erigem, em certa medida, a 
maneira pela qual a sembra fe~ fer:ma?a A co~e parte estrutural ~~ 
persenalidade no. decorrer da pnmelra mfancla, (em parte, tal~ez, Ja 
aes 6-8 meses de vida). Na apoca em que esta sende conselldade, 
0. ego. deve lidar com julgamentes bast~nte pr!mitives a resp~ite da
quile que e ace ito. ceme bem pele: amblen~~ clrcund~nte ~a~Ulle que 
vale come ego. e persena) e daqUilo qu~ e. Julgad~ ma~eltavel, sen
de esta ultima parte, nermalmente, repnmlda e dlssoclada na som
bra. A sembra e essencialmente uma identida~e altemativa de ego., 
e guarda conteudes que pederi~m ter side. ince~rades ae ego. se 
este ultimo. se tivesse desenvelvlde em eutro amblente. 

Um exemple cemum em praticamente todas as seciedades 
"civilizadas" e a repressae, na sembra,. ~e nfveis. ata mes~~ ner
mais de raiva. Embora alguma agresslvldade seJa necessaria ae 
cresci mente equilibrade da persenalidade, 0. fate de ser dissociada 
na sembra no. infcie da vida da pessea significa que tode rete me 
desse material reprimido evocara no. ego. a sensa<;:ae de que alge de 
prepor<;:6es perigesas esta em .vias de despert?r. eut.r~ ~e~. Bea p?~
te da pSicoterapia cemum, asslm come es estagles InlCI~IS da anali
se junguiana, concentra-se em temar a pessea co,nscl~nte de:se 
material da sembra e em levar a pessea a retrabalha-Ie a luz de Jul
gamente de um ego. mais desenvelvide. ~mbora pa:~a perigesa 
para 0. ego., -a sombra pode ce~ter, na reahdade, qualldades neces-
sarias ae avan!(O da individuayae da pessea. . 

. Para que a mascara da persena seja retirada e para que a 
sembra seja analisada, 0. analisande deve sentir que 0. processe 
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ecorre dentro de si mesmo num recipiente seguro, mais segure que 
0. munde. erdinarie que se esperava que a persena mantivesse a 
uma distancia adequadamente segura - para permitir a existencia 
de um munde pesseal de escelha e de privacidade subjetivas. Esta 
frenteira segura de recipiente analftico constitui uma parte vital da 
rela<;:ae analitica. Esta questae a discutida no. Capitulo. 4. 

A Visao Junguiana 

Suponde que a pessea perturbada precure a pSicoterapia em 
fun<;:ae de um prefunde senti mente intuitive de que ha alge errade 
consige, de que a necessarie produzir uma mudan<;:a interna, por 
que precurar especificamente a analise junguiana? 

Muites 0. fazem pc;rque leram alguma ebra de Jung eu tiveram 
uma reayae positiva a sua ~bordagem. Frequentemente, as pesseas 
se sentem atrafdas pela visae te6rica de inconsciente come matriz 
criativa de teda a vida consciente, e nae simplesmente ceme reposi
torie de que fei reprimide. Muitas pessoas sentem Insflntlvamente 
que esse a 0. verdadeire estade de coisas, da mesma ferma ceme 
ha um ample consense cem rela<;:ae ae carater significative des so
nhes. (come discutimes adiante, no. Capitulo. 6). A visae junguiana 
concebe um tede psiquico coerente e significative que existe num 
munde no. qual existem processes de crescimente a serem facilita .. 
dos, assim come processes de ruptura que devem ser tratades de 
mode responsavel. T rata-se de uma visae de munde em que a atri
buida importancia a psique individual. 

T edavia, come tude 0. mais, a visae junguiana pode ser em
pregada erreneamente. Algumas pesseas perturbadas procuram a 
analise junguiana na cren<;:a erronea de que podem lidar com' gran
des quest6es de carater arquetfpico e ignerar sua propria psicologia, 
assim come evitar ativamente 0. trabalhe com materia is pesseais 
ddlereses de passade. Essa epiniae nae e consisterite com a tradi
<;:ae junguiana classica, pois 0. prOprio. Jung jamais repudieu a utili
dade da analise redutiva, terme junguiane para 0. tipo de psicotera-

29 



pia defendido por Freud, na ,qual os problemas do presente sao "re
duzidos" aos efeitos de eventos do passado, ainda ativos no incons

, ciente da pessoa. 
Na situa<;ao ideal, 0 analista junguiano seria capaz de engajar 

a pessoa perturbada numa analise redutiva, se isso for indicado, ou 
naquilo que Jung denominou 0 modo sintetico, 0 modo de compre
ensao simb6lica e de sintese de elementos conflitantes entre si a 
servi<;o do processo de individua<;ao, caso este ultimo se afigure 
mais apropriado. Se um complexo presente surgir efetivamente de 
complexos psicol6gicos cujo padrao sofreu estreitamente a influ€m
cia de eventos passados, a abordagem redutiva pode ser um proce
dimento eficiente a ser empregado. No capitulo a seguir, sera discu
tida a teoria dos complexos; ela oferece uma forma de superar a 
aparente incompatibilidade entre os modos redutivo e sintetico de 
analise. 

Analise: Freqiit!ncia e Dura~ao 

As pessoas que procuram a analise se preocupam, frequente e 
justificadamente, com a quantidade de tempo e de dinheiro que 
possa estar envolvida. SUpOe-se em geral que a analise requeira 
anoS de trabalho, muitas vezes com varias sess6es semanais, tal 
como no modelo freudiano tradicional, ao passo que a analise jun
guiana, assim como outras formas de psicoterapia, costumam ser 
encaradas como alternativas mais rapidas ou mais eficientes. Boa 
parte da controversia em tomo da analise vem da dificuldade de de
finir 0 processo analftico em termos de estagios ou resultados, de 
modo que as pessoas geralmente terminam por defini-Ia em termos 
de tecnica - numero de horas por semana, s~ber se 0 analisando 
senta diante do analista ou se reclina num diva, etc. 

Na verdade, a analise junguiana de forma alguma, apresenta 
um consenso com rela<;ao a essas quest6es. Embora a n:taioria das 
analises junguianas seja feita face a face, alguns junguianos (par
ticularmente aqueles cujo treinamento foi feito na Inglaterra, na So-
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ci9dade de Psicologia Analftica [SOCiety for Analytical Psychology]) 
freqOentemente utilizam 0 diva e fazem varios encontros por sema
na. Nos Estados Unidos, 0 arranjo mais comum e que 0 analista e 0 

paciente sentem-se um de frente para 0 outro e que nao tenham 
mais de um ou dois encontros semanais. Alguns junguianos usam 
tecnicas nao enquadradas na analise classica, incluindo a psicote
rapia de grupo, as tecnicas projetivas, tais como as constru<,;:6es em 
tabuleiro de areia, arteterapia, hipnoterapia, terapia de casais, etc. 
Alguns fazem certo numero de consultas por telefone, mas normal
mente apenas com analisandos que ja tenham trabalhado por al
gum tempo na analise pessoal face a face. 

A freqOencia de sess6es analiticas pode variar de analista pa
ra analista e de acordo com a gravidade do problema. A provavel 
dura<;ao do periodo de analise formal e dificil de determinar. E bern 
mais facit determinar quando uma pessoa perturbada deve iniciar a 
analise do que dizer quando deve parar. (Esse problema e tratado 
especificamente no Capitulo 5.) Tentar estimar por quanto tempo 
uma pessoa fara analise equivale a perguntar quanto tempo e ne
cessario para se aprender uma lingua estrangeira, tocar com maes
tria urn instrumento musical ou construir uma casa. Ha muitos fato
res a serern considerados: a intensidade e a frequencia do trabalho, 
a habilidade inata, a disponibilidade dos materiais necessarios e as
sim por diante. 

Em termospraticos, e preferivel avaliar 0 progresso feito na 
analise junguiana apenas ap6s period os de cerca de seis meses. 
T entar avaliar mudan<;as a intervalos rnenores freqOentemente leva 
a coloca<;ao de uma anfase excessiva em breves flutua<,;:6es que po
dem ainda nao estar consolidadas de maneira estavel na personal i
dade. Apesar de muitas pessoas poderem ficar fazendo analise jun
guiana anos a fio, 9 incomum que perman~m trabalhando nos 
mesmos problemas que as levaram inicialmente a procurar a anali
se. 0 processo em que a pessoa entra quando faz analise junguia
na 9 fundamentalmente 0 processo da propria vida. Por conseguin
te, nao ha outro termino natural al9m da morte, e mesmo entao nao 
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sabemos claramente 0 que, se houver alguma coisa, nos espera. As 
sessOes analiticas formais podem chegar ao fim ou ser interrompi
das em varios estagios, mas 0 processo subjacente de individua9ao, 
o verdadeiro significado da analise junguiana, e interminavel. 

Uma mulher que me procurou durante os seis primeiros meses 
da minha pratica ainda se encontra em tratamento, embora algumas 
vezes tenha interrompido a analise por longos periodos de tempo. 
Ela mio esta, de forma alguma, trabalhando com a mesma depres
sao que a levou a analise; a enfase atualmente recai sobre 0 cres
cimenfo da personalidade e 0 movimento de sua prOpria vida. Mes
mo os pais, que originalmente constituiam para ela uma dificuldade, 
alcanc;aram um estagio em que se encontram tao dependentes dela 
quanto ela esteve deles. 

Se houver escolha entre urn curto periodo de intenso. trabalho 
anaHtico e urn periodo menos intenso e mais prolongado de traba
Iho (talvez em fun9ao de recursos financeiros limitados), em geral e 
melhor preferir 0 peripdo mais'longo e menos intenso (excetuando
se, naturalmente, as situac;Oes de crise). Uma aocllise mais extensa 
permite que urn certo numero de acontecimentos da vida, tao es
senciais quanto a pr6pria' analise, ocorram no decofTer do periodo 
em que a pessoa se encontra em analise. Mais uma vez, a expe
riencia junguiana se reveste de um duplo aspecto - analise e indivi
duac;ao. A analise pode ser program ada, ao passo que 05 eventos 
essencias da individuac;ao mio podem ser objeto de uma organiza-
9ao, feita quer pelo ego do analista, quer pelo ego do analisando. 

Analistas Junguianos: Treinamento e Fonna~ao 

Praticamente todos os analistas junguianos que tenham rece
bido treinamento formal sao membros da Associa9ao Intemacional 
de Psicologia Analitica [International Association for Analytical Psy
chology-IMP], 0 principal organismo de qualificac;ao profissional 
dos junguianos, atraves de sua nature~a de membros das varias so
ciedades de psicologia analitica que comp6em a IMP. 
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Ate agora nao existe uma organizac;ao junguiana "matriz" ofi
cial na America do Norte, embora vanas sociedades junguianas pro
fissionais americanas tenham retificado seu carater de membros do 
Conselho de Sociedades Americanas de Analistas Junguianos 
[Council of American Societies of Jungian Analysts], 0 embriao de 
uma organiza9ao naciona!. 

A enfase fortemente individual dos junguianos, tanto na teoria 
como na pratica, comprometeu 0 desenvolvimento de urn grupo na
cional capaz de certificar, tal como 0 faz a IAAP atualmente a com-, 
petencia profissional basica dos analistas junguianos, assim como 
capaz de lidar de forma mais eficaz com problemas peculiares dos 
ana list as que praticam a profissao na America. 

Na ausencia de uma organiza9ao nacional, a pessoa que pro
cura um analista junguiano pode entrar em contato com uma das 
sociedades americanas que fa9am parte do corpo de membros da 
IAAP. No momento em que escrevo este livro, ha sociedades deste 
tipo, cada uma com seu pr6prio programa independente de treina
mento, em Nova lorque, Boston, Chicago, los Angeles, Sao Fran
cisco e San Diego. Alem disso, a Sociedade Inter-Regional de Ana
listas Junguianos [Inter-Regional. Society of Jungian Analysts - IRS
JA1. que tambem oferece treinamento, conta com inumeros mem
bros nos Estados Unidos e no Canada. Os endere90s dessas socia
dades, ao lado de outras informa90es referentes a forma de encon
trar analistas junguianos e ao local onde e possivel encontra-Ios, es
tAo no Apendice 2. 

Na maioria dos centr~s de treinamento, a profissao de analista 
junguiano e vista como uma "segunda carreira"; isto e, uma das 
qualifica9(5es para 0 ingresso no- treinamento e a apresentac;ao de 
evidencias de que a pessoa ja esteve responsavelmente envolvida 
em atividades vitais. 0 treinamento envolve a analise pessoal - que 
costuma durar no minimo cinco anos, sendo feita com mais de um 
analista - e a aquisi9ao de uma base completa nos princfpios fun
damentais'da psicologia analitica, assim como uma ampla gama de 
estudos academicos em disciplinas como mitologia e religiao. 
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AS analistas junguianos incluem uma ampla variedade de pro
fissionais em termos de treinamento clinico. Alguns sao mooicos, 
psiquiatras, psic61ogos ou assistentes sociais; outros fazem parte 
dos varios niveis do ministerio sacerdotal (e costumam recebercertifi
cados da Associagao Americana de Conselheiros Pastorais - Ame
rican Association of Pastoral Counselors - MPC). Alguns analistas 
junguianos nao tiveram qualquer formagao clfnica anterior ao trei
namento junguiano. 0 Instituto de Zurique, por exemplo, e registra
do essencialmente como instituigao educacional e recebe candida
tos aptos com titulo de mestre em qualquer campo de estudo (nao 
necessariamente clinico), mas ele espera que os analistas gradua
dos em seu curso assumam a responsabilidade pessoal de cumprir 
os requisitos-padrao legais do local em que praticarem. a treina
mento do Instituto de Zurique nao inclui cursos de psicopatologia e 
exige 0 trabalho cllnico supervisionado. 

Essa diversidade em termos de treinamento e de formac;ao en
tre analistas junguianos da colorido e riqueza ao campo como um 
todo. A pessoa que busca a analise deve solicitar a apresentagao 
das credenciais medicas do analista que consultar,· se julgar que is
so e importante. Independentemente da escola de pensamento psi
canalitico que sigam, os psiquiatras ~~o treinados como medicos e, 
por esta razao, podem prescrever medicagao para ansiedade, de
pressao e distUrbios mentais mais serios. as psiquiatras, assim c0-

mo alguns psic6logos, tem acesso a hospitalizagao, que algumas 
vezes, embora raramente, e necessaria. Alguns tipos de profissio
nais oferecem 0 pagamento de seguros as pessoas envolvidas na 
analise. As consideragoes feitas aqui se revestem de um carater es
sencialmente pratico e nao se destinam a fazer uma reflexao a res
peito da qualidade de qualquer escola ou individuo particular. 

A Equac;ao Pessoal 

Mais importante que 0 treinamento profissional do analista e a 
equa9ao pessoa/, 0 sentimento basico de que existe uma "boa rela-
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gao" entre analista e analisando. Quando a pessoa se encontra 
apreciando preliminarmente 0 engajamento na analise e quando ha 
mais de um analista disponfvel, e bastante permitido fazer "pesqui
sa de mercado". Uma entrevista inicial (pela qual normalmente sao 
pagos honorarios) se configura como a (mica forma de "sentir" qual 
a melhor escolha entre duas pessoas. 

Mesmo 0 analista mais bern treinado e incapaz de tratar satis
fatoriamente todas as pessoas. Durante a residencia em psiquiatria, 
perguntei a urn dos meus professores 0 que ele fazia com os pa
cientes que real mente 0 desagradavam. Ele disse "Eu os envio a 
urn analista que realmente me desagrade", e acrescentou "e eles 
sempre parecem se dar bern"! Meu professor estava usando sua 
pr6pria reagao emocional as pessoas de maneira sensfvel, sem 
prejudicar 0 paciente ou 0 outr~ pSiquiatra por nao gostar deles pes
soalmente. 

Jung acreditava claramente na importancia essencial de que 
se reveste aquilo que denominei equagao pessoal entre analista e 

. analisando. Ele afirmou que os instrumentos certos nas maos da 
pessoa errada nao funcionam, ao passo que os instrumentos erra
dos nas maos da pessoa certa rea/mente funcionam. 12 

Se a analise nao estiver indo bem, deve-se discutir essa ques
tao de forma clara e aberta. Frequentemente, basta uma discussao 
desse tipo para que os bloqueios sejam removidos. Tanto 0 analista 
como 0 analisando podem iniciar 0 assunto. Se a discussao franca 
e um pouco mais de amilise nao resolverem 0 impasse, 0 analista 
ou 0 paciente podem solicitar uma consulta com outro analista, 0 que 
algumas vezes fornece uma perspectiva suficiente a respeito da di
ficuldade para que a analtse original ·prossiga. Se 0 analista eo 
analisando conclufrem que a analise nao "avanga", pode ser uti! a 
sugestao, por parte do analista, de varios colegas que, segundo seu 
julgamento, possam trabalhar bem com aquele analisando em parti
cular. 
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Sumario 

1. A pessoa perturbada que busca a analise junguiana pode 
ter procurado 0 analista em fun<{ao de urn sentimento geral de insa
tisfa<{ao com sua propria vida, sem qualquer formula<{ao clara da di
ficuldade subjacente. 

2. As visitas iniciais ao analista podem tomar claro 0 proble
ma que afeta a pessoa, em bora, em alguns casos, esse problema 
56 venha a ficar claro no decorrer do trabalho analitico. 

3. E dificil prever com antecipa<{ao a dura<{ao da analise. De 
modo geral, e preferivel uma analise mais longa com sess6es me
nos frequentes, que uma analise mais curta e mais intensa, ja que a 
experiencia junguiana envolve tanto a analise quanto a individua
<{ao, 0 que inclui rea<{Oes ao fluxo de experiencias da vida. 

4. 0 progresso na analise nao deve ser avaliado apos urn pe
dodo de tempo muito curto. Urn periodo de cerca de seis meses 
constitui urn born intervalo para a reflexao a respeito do ponto a que 
chegou a analise ou a respeito do curso que parece ser adequado 
para ela. 

5. A equa<{ao pessoal entre 0 analista e 0 paciente se reveste 
de maior importancia que a forma<{ao profissional ou teorica do 
analista. 

6. As dificuldades que se manifestarem no curso da analise 
devem ser discutidas abertamente, ja que analista e analisando sao 
colaboradores no oferecimento de auxilio para que 0 analisando lide 
com seu proprio inconsciente. 
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A Mente e 0 Corpo 

EstamOs de tal forma acostumados a sentir que "temos" um 
corpo (em contraste com ser um corpo), que raramente refletimos a 
esse respeito. Aquilo que realmente parecemos "ter" e um corpo
imagem, um sentimento de nossa existencia corporal no espago. Na 
vida desperta, sao raros os momentos nos quais experimentamos a 
diferenga entre 0 corpo real e nosso corpo-ima~em. Lembro-me da 
primeira vez ern que olhei para um espelho e percebi qlJe meus ca
belos castanhos, antes abundantes, comegavam a rarear. Uma re
cordagao mais remota, do inicio da adolescencia, refere-se a prime i
ra vez em que percebi que haviam nascido pelos escuros nas cos
tas dos me us dedos. Essa observagao me fez lembrar do meu pai e 
me fez sentir que eu estava crescendo. 

Ha exemplos, que nao sao raros, em que as pessoas, ap6s a 
amputagao de um membro, "sentem" que a parte amputada ainda 
asta presente. Nesse caso, experimenta-se 0 corpo-imagem que pa
recia congrvente com a parte amputada presente. Tivemos um vizi
nho, na faixa dos cinquenta anos, que havia perdido a parte inferior 
de uma pema quando adolescente. Ele ainda sentia que podia me
xer os dedos do membro "fantasma" amputado. 

Em minha pratica psiquiatrica, vi algumas pessoas que haviam 
perdido varios qui los, as vezes mais de cem, e ainda se sentiam 
gordas, para nao falar. de pacientes acometidos de anorexia, magros 
como paJitOs, e que ainda assim se sentiam obesos. 0 corpo-ima
gem, ao que parece, e mais duradouro que 0 corpo propriamente di
to; 0 corpo-imagem existe na mente. 
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A ciencia sup6e, de modo geral, que 0 corpo e 0 elemento 
primario e que 0 termo "mente" nao e senao uma palavra que de
signa nossa capacidade de percepgao quando 0 corpo (0 cerebro, 
em particular) funciona normalmente. Segundo essa visao, chamada 
epifenomenalismo, a mente nao tem existencia independente e pe
receria completamente com a morte do corpo. 

Outras vis6es dessa questao normal mente sao chamadas vi
s6es dualistas - 0 que significa que, para elas, a mente e 0 corpo 
sao, de alguma forma, entidades distintas e separadas, embora seja 
impossivel especificar a forma que a mente assume sem 0 corpo e 
o cerebro, ja que, nos termos da nossa observagao, sua ocorrencia 
sempre e conjunta. E dificil caracterizar como claramente dualista a 
posigao junguiana nessa questao. Sua posigao certamente enfatiza 
que fen6menos como a sincronicidade, a PES ou percepyao extra
sensorial (telepatia, clarividencia e precognigao) sao fen6menos 
reais. Esses eventos incomuns, a que Jung dedicou uma de suas 
principais obras,13 devem ser levados em consideragao numa vi
sao abrangente do mundo. 

Complexos: Como se Fonnam e Como se Transfonnam 

Do mesmo modo que existem imagens do corpo em nossa 
mente, algumas vezes mais duradouras que as partes do corpo que 
representam, existem imagens de outro tipo. Essas imagens nao es
tao distribuidas segundo um padrao aleatorio; elas estao agrupadas 
em elementos a que Jung deu 0 nome d(jcomplexos. 0 termo 
comp/exo foi incorporado de tal maneira a nossa linguagem ordina
ria (por exemplo, na expressao "Ele tem um complexo matemo"), 

. que raramente percebemos ter ele. um sentido mais preciso. Um 
complexo psicol6gico, na teoria junguiana, e um grupo de imagens 
relacionadas entre si que tem um acento emocional comum e que 
se formam em torno de um nucleo arquetipipo. 

Em torno do arquetipo da mae, por exemplo, pode ser vincula
do um certo numero de imagens. Algumas delas sao claramente 
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compatfveis entre si, como e 0 caso da imagem da mae pessoal de 
cada um de nos, da avo pessoal, talvez de uma irma mais velha 
com atitudes maternais ou de uma professora primaria, assim como 
uma imagem que se abrigue em figuras do inconsciente coletivo -
talvez uma estrela de cinema ou uma mulher dedicada a poHtica, 
uma ministra, a rainha da Inglaterra ou Maria, Rainha do Cau. Nao a 
tao surpreendente que todas essas figuras ten ham um significado 
matemal em sua relaC;ao com 0 ego, mas seria impressionante en
contrar um complexo materno em atividade, por exemplo, por tras 
da relac;ao de um homem com seu patrao (e nao com sua patroa). 
Lembro-me de um jovem paciente que se mantinha, inconsciente
mente, a espera de que seu chefe se relacionasse com ele da forma 
como sua propria mae 0 fazia, ao passo que 0 patrao esperava que 
ele se comportasse como adulto. 

Os complexQs sao formados a medida que ~ experiE3ncias se 
agregam em torno de determinantes arquetrpicos. E como se os ar
quetipos formassem um campo magnatico que atrai de forma dife
renciada e organiza as experi€mcias. QsQarquatipojlem si mesrnos, 
~ao urn princlpio ordenador de experiencias, ao passo que uma 
ir.:!!..agem que representa um arquetipo e chamada imagem arql!£ltfpi
ca. As Imagens arquetrpicas, tais como as imagens do heroi, do 
dragao, da cruz, do tesouro, etc., sao encontradas, tipicamente, na 
mitologia, na religiao e no folclore. A figura da bruxa, par exemplo, 
representa uma forma negativa do arquatipo da mae; quando apa
rece no sonho de um individuo, pode indicar um complexo matemo . 
negativo em atividade. Jamais podemos conhecer ou experimentar 
o arquatipo propriamente dito; experimentamos, com efeito, uma 
imagem do arquetipo, da mesma forma como 0 sentimos em ativi
dade pela forma como as imagens sao organizadas, por exemplo, 
num conto de fadas ou num sonho. 

Os complexos podem separar-se ou fundir-se. De fato, prova-
velmente eles se encontram permanentemente no processo que le
va a essas mudangas de estado. Ao que parece, os sonhos frequen
temente se configuram como imagens espontaneas do reprocessa-
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mento dos complexos durante 0 sono (veja-se 0 Capitulo 6). Os 
lexos, se undo se sup6e, estao ativos, ou constelados, quando 

a mente se encontra num estado de excitac;ao emoclona . 
Um dos exemplos mais marcantes da subita formac;ao de um 

complexo, e de sua persistencia ao longo do tempo, a 0 resultado 
da neurose traum,Wca. A neurose traumatica a provocada pelo fato 
de uma pessoa encontrar-se impotente diante de uma situac;ao ar
rasadora. Uma pessoa presa aos escombros de urn predio desaba
do, por exemplo, ou um soldado em combate que nao possa movi
mentar-se em func;ao do fogo inimigo, podem ter um sentimento de 
impotencia absoluta e de total desesperanc;a. Se sobreviver, a pes
soa frequentemente tera sonhos que se repetem, reproduzindo exa
tamente a sltuac;ao traumatica pela qual passou, Esses sonhos po
dem persistir durante anos (mais de vinte e cinco anos, num caso 
de que tive conhecimento). Freud, ao observar esses sonhos trau
maticos de combate, ap6s a I Guerra Mundial, abandonou seu con
ceito de principio do prazer como determinante exclusivo dos con
teudos mentais e elaborou um "instinto de morte" paralelo. 

Segundo penso, os complexos tambem podem ser form ados 
pela ac;ao espontanea da psique, particularmente durante os so
nhos. 14 Por exemplo, ha casos raros nos quais uma pessoa des
perta apos passar por um sonho vivido com uma forte imagem for
mada na mente, imagem que persiste ao longo do tempo e exerce 
um impacto significativ~ sobre a vida subseqOente da pessoa em 
questao. Um homem sonhou que uma voz cheia de autoridade Ihe 
disse: "Voce nao est a vivendo sua verdadeira vida!" Tendo passado 
a preocupar-se com 0 significado do sonho, esse homem reexami
nou-se a si mesmo durante varios anos, mantendo-se 0 sonho, por 
todo 0 periodo, registrado em sua mente. A vfvida imagem formada 
pelo sonho tomou-se 0 ponto focal de uma persistente reflexao. Ou
tras ideias e imagens da vida do sonhador passaram a agregar-se 
em torno da memoria desse s6nho. Em linguagem estrutural, boa 
parte dos complexos presentes em sua mente foi reavaliada e rees
truturada em novas- combinag6es. Esses eventos efetivamente leva-
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ram 0 homem a formar um arranjo basico diferente do seu padrao 
de vida. 

Por conseguinte, parece haver dois determinantes da forma-
gao de complexo. Ha, em primeiro lugar, a experiencia da vida des
perta, na qual um complexo tem probabilidade de formar-se se es
tiver envolvida uma forte emogao. Em segundo lugar, esta a agao 
do inconsciente, tanto na formagao normal mente lenta de comple
xos - atraves do campo arquetipico que reestrutura as experiencias 
em andamento -, como at raves da criagao rapida e espontanea de 
uma nova estrutura de complexo, tal como ocorre num sonho. A 
agao do inconsciente que pode ser observada mais claramente num 
sonho tambem ocorre, sem duvida, na vida desperta, na qual prova
velmente funciona atrav9s de um significado emocional diferencial, 
ligado inconscientemente aos eventos cotidianos. 

E importante lembrar que os complexos pSicologicos nao sao 
necessariamente patol6gicos; trata-se de blocos normais de cons
trugao do edificio mental. Os complexos determinam, em larga me
dida, 0 modo como experimentamos a n6s mesmos e aos outros. 
Eles podem ser observados de forma personificada nas imagens 
oniricas. Do mesmo modo, podem ser objeto de demonstragao em 
laboratorio, recurso utilizado por Jung em seus primeiros trabalhos, 

. na experiencia de associagao de palavras e em outros procedimen
tos de teste psicol6gico. 15 

o Complexo Ego 

o proprio ego; nosso sentido subjetivo de "Eu", pode ser con
siderado um complexo, mas e um complexo difer~nte de outros 
complexos, gragas ao fato de a consciencia estar associada a ele. 
Todos os conteudos da psique estreitamente ligados ao ego tam
bem compartilham, ppr conseguinte, da consciencia. 

o complexo _ ego parece ter como fundamento 0 arquetipo cen
tral do Si-mesmo na psique objetiva (ou inconsciente coletivo). 0 . 
termo Si-mesmo e empregado por Jung num sentido bastante di
verso do sentido de "self" (como e usado em "autoconsciente", "au-
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tocentrado", "autoconfiante", etc.). * 0 Si-mesmo tambem pode ser 
chamado 0 arquetipo central da ordem. 0 Si-mesmo arquetipico 
constitui, teoricamente, 0 centro da psique como um todo (que inclui 
a consciencia e 0 inconsciente), embora 0 ego, que na realidade e 
tao-somente 0 centro da consciencia, se considere 0 centro da psi
que. Trata-se de uma ilusao que vai sendo corrigida no decurso do 
processo de individuagao. 

o sentimento err6neo de centro da psique, que 0 ego manifes
ta, tem como paralelo a antiga crenga coletiva de que a Terra eo 
centro do sistema solar. Outro paralelo ocorre no gnosticismo val en
tiniano, uma variante primeva do cristianismo, no qual "deus" nao 
era 0 deus altfssimo, mas um intermediario que criara um mundo 
imperfeito mas que se considerava a si mesmo, erroneamente, a 
mais alta autoridade. 

A Oissolu<;iio de Complexos 

Os complexos mudam ao longo do tempo, de acordo com as . 
experiencias de vida de cada pessoa. Mas se toda experiencia nova 
for simplesmente assimilada pelos complexos existentes, a unica 
mudanga que ocorre e 0 aumento do "peso" do complexo que leva a 
estrutura psfquica a tomar-se cada vez mais rigida. Mas existem 
fOl"98s espontaneas na psique, ativadas pelo Si-mesmo, que exer
cem uma continua pressao em favor da dissolugao ou despotencia
Iizagao dos complexos pato/6gicos, ao mesrno tempo que promo
.vem a ordem e 0 crescimento a servigo da individuagao. Essa 
pressao pe/a individuagao pode ser seguida por uma serie de so
nhos, se vista da perspectiva junguiana classica, assim como pode 

* Self, em ingl~s, pode ser "eu", "auto", "0 mesmola mesma", etc. E usado aqui para tra

duzir Selbst, terma alemao para Si-mesmo. (N. T.) 
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ser percebida em hist6rias de vida, nCiS quais as pessoas costu
mam "suplantar" seus problemas iniciais, frequentemente no final 
da faixa dos quarenta e no inicio da faixa dos cinqlienta anos de 

idade. 
Ah~m disso, os sonhos servem ao reprocessamento dos com-

plexos que comp6em a estrutura da pSiqu,e,. com 0 fito de promover 
o processo de individuagao. Nos sonhos t1PICOS da neurose trauma
tica, por exemplo, a: situagao traumatica pode se reproduzir com to
da exatidao por um longo perrodo, e mesmo durante anos, antes 
qu~ ocorra uma mudanga simb6lica no sonho recorrente. Ess~ m~
danga simb6lica e indicativa do fato de 0 complexo traumatlco fl
nalmente estar em processo de metabolizagao, liberando a psi que 
daquele sentimento particular de esmagamento do ego. . 

No caso acima mencionado, em que 0 sonho traumatlco durou 
mais de vinte e cinco anos, a situagao original ocorreu durante a 
Guerra da Coreia. Osonhador tinha sob seu comando um pelotao 
de dezessete homens - que, contra a sua opiniao, foram enviados, 
numa noite escura e chuvosa, numa missao de reconhecimento do 
terreno. Eles foram emboscados e apenas 0 sonhador e urn outro 
soldado escaparam com vida. Durante anos, 0 sonhador teria pesa
delos tao fortes, que terminou por sugerir a mulher que dormisse em 
outro quarto para que ele nao a ferisse acidentalmente caso acor
dasse aterrorizado com 0 pesadelo. Gradualmente, os pesadelos 
passaram a ocorrer a intervalos menos frequentes, embora ocorres
sem, quase sem excegao, quando a noite real mente estava c.huvo
sa. Ap6s ter trabalhado consigo mesmo, ele relatou, quase vlnte e 
cinco anos ap6s 0 evento, que tivera numa noite chuvosa um sonho 
incomum, que continha alguns elementos do sonho traumatico ori
ginal, mas sob uma forma c1aramente modificada. Desde e~se s,?
nho (que atualmente ja tem muitos anos), 0 sonho traumatlco nao 
mais retomou, mesmo em noites de tempestade. 

A dissolugao natural e lenta de urn complexo pode ser acels
rada consideravelmente atrav9s da analise junguiana bem-sucedida 
Parece haver dois componentes nesse. processo, que se revestem, 
sob formas diversas e em diferentes momentos, de importancia. 0 
primeiro componente e uma compreensao do significado do com-
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plexo, de modo que seu "prop6sito" possa ser compreendido na 
corlsciencia. 0 segundo consiste em experimentar 0 complexo com 
afeto (emogao), mas numa situagao segura, na qual 0 complexo pa
de ser objeto de reflexao, feita a luz dos valores conscientes da per
sonalidade. 

o Prop6sito e a Experiencia de urn Complexo 

Uma compreensao do "prop6sito" aparente de um complexo 
pode ocorrer mediante a percepgao do modo como se originou 0 

complexo na vida do paciente particular (atraves da reconstrugao 
de sua vida pregressa); essa compreensao pode ocorrer igualmente . 
sob uma forma simb6lica (atraves da interpretagao de sonhos e de 

. outros procedimentos simb6licos); ah3m disso, pode ocorrer no curso 
da observagao do paciente nas situagoes correntes nas quais seja 
possivel reconhecer que 0 complexo esta ativo (como se da num 
grupo formal de psicoterapia ou em praticamente qualquer relacio
namento). 

E importante ter em mente que os complexos se comportam 
como se fossem personalidades parciais. Cada complexo e dotado 
do potencial de organizagao de uma personalidade comph3ta, com 
maior ou menor grau de complexidade, de forma semelhante ao 
modo pelo qual cada celula do corpo contem a informagao genetica 
in potentia para a criagao de um organismo humane completo. Com 
efeito, 0 complexo e constrangido a funcionar como parte do orga
nismo total, tal como as celulas do corpo humano, em seu estado 
normal, funcionam como partes ordeiras do corpo. Uma celula des
regulada para servir ao bern do corpo como um todo torna-se cance
rosa; urn complexo nao relacionado com a organizagao da psique 
(incluindo-se af tanto a consciencia como 0 inconsciente) pode levar 
a uma neurose ou (no pior dos casos) a uma psicose. 

Quando 0 ego de uma pessoa se encontra "possuido" por urn 
complexo - isto quer dizer: quando um complexo e ativado -, a per
sonalidade e submetida a uma pronunciada mudanga Sabemos 

m com lexo foi ativado (constelado) sempre ue experimen-
tamos urn excesso de emocao, seja de raiva ou de prazer. ego 
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tende a identificar-se com urn complexo ativo; com efeito, a identi
dade costumeira do ego desaparece temporariamente e 0 complexo 
assume 0 seu lugar. Essa condi9ao raramente se configura favora
vel ao bern do individuo; e mais frequente que constitua um desas
tre. 

Se pudermos imaginar que 0 complexo e dotado de uma 
consci€mcia rudimentar pr6pria, sera possivel imaginar que 0 com
plexo dispoe do seu proprio propOsito particular. De fato, 0 comple
xo pode sentir, a partir do seu ponto de vista individual, que sabe 0 

que e melhor para a psique como um toclo. Isso costuma ser eviden
te quando 0 ego se identifica temporariamente com a sombra. 
Quem quer que tenha lidado cOm um membro querido da familia 
com problemas de alcoolismo pensara em exemplos faceis. A per
sonalidade costumeira virtual mente desaparece com a ingestao do 
alcool e e substituida por uma personalidade-sombra relativamente 
estavel que pode mostrar-se beligerante ou engra9ada, ou ainda, 
sob alguma forma notavel, diferente do estado s6brio do ego. 
Quando a personalidade-sombra esta com a ascendencia, "conhe
ce" com certeza as coisas e adota atitudes que podem mostrar-se 
amplamente diversas da personalidade s6bria costumeira. 

A sombra ou, na verdade, todo complexo, caso nao estejam Ii
gados a psique como urn todo, podem ser tao destrutivos e ate 
mesmo capazes de amea9ar a vida em propor9ao identica a uma 
celula cancerosa, que escapou a integra9ao normal nos sistemas 
saudaveis do corpo. 

o Ego-Afeto 

A simples perceP9ao consciente de um complexo nao contribui 
muito para alterar a atividade do complexo no inconsciente. Ap6s 
cerca de setenta e cinco horas de analise com meu primeiro analis
ta, Bingham Dai, ele aindainterpretou um sonho nos termos do meu 
complexo matemo. Com urn grau quase imperceptlvel de impacien
cia, eu disse: "Dr. Dai, ja conh~o meu complexo matemo; nao po-. 
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derfamos analisar outra coisa?" Lembre-me de que ele sorriu leve
ment~. Talvez a experiencia mais recente do meu complexo mater
no tenha ocorrido ontem de manha, de modo que esse complexo 
ainda se encontra ativo e vivo, mas minha rela9ao com ele, agora, e 
bastante diferente do que costumava ser. 

o que efetivamente altera um complexo e 0 fato de ele estar 
ativo, com a carga emocional que carrega, ao mesmo tempo em 
que ha a possibil idade de se fazer uma reflexao consciente a res
peito do modo pelo qual ele influencia a psique. Eis um dos prop6si
tos do temenos formal das sessoes analiticas, que funciona como 
um local segura em que podemos examinar nossas rea90es erne
cionais do dia-a-dia. Trata-se da mesma coisa que ocorre natural
mente em muitos sonhos: 0 ego onirico encontra-se numa situa~~ 
emocionalmente carregada e deve responder a ele de alguma ma
neira. 0 resultado da a9ao do ego onirico (que em alguns sonhos 
pode consistir numa ina~o ou sirnplesmente numa rnudan9a de ati~ 
tude emocional) afeta a maneira pera qual os complexos da psi que 
sao estruturados. Os resultados sao herdados pelo ego vigil, fre
quentemente sob a forma de uma mudan98 quase imperceptivel 
nas rea90es emocionais ou padroes de comportamento. 

Jung introduziu 0 termo ego-afeto para descrever 0 ego da 
pessoa sub met ida a experiencia da associa9ao de palavras quando 
o ego ordinario e modificado pela presen9a do afeto associ ado ao 
cornplexo.16 Embora aparentemente negligenciado por Jung, que 
ointroduziu (ele nao aparece novamente em seus escritos), 0 ter
mo tern sido urna grande ajuda na conceitua~o e no ensino do 
uso de varios model os de psicoterapia a residentes da area de psi
quiatria e a candidatos ao treinamento de analista junguiano. Ele 
tambem se reveste de valor significativo no acompanhamento das 
mudan9as que ocorrem no curso da intera9aO diadica (de duas pe
soas) na analise. as estilos de interven9ao util do analista sao con
sideravelmente ampliados quando a produ~o de estados do ego
afeto e· considerada parte importante do processo analitico. Por 
exemplo, urn uso judicioso de tecnicas de regressao hipn6tica de 
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idade, de tecnicas de representa<;ao gestalticas, tais como 0 dialogo 
com pais ausentes, cartas a pessoas mortas, etc., pode ser feito de 
uma maneira teoricamente coerente. 

Boa parte da pSicoterapia tem como objetivo auxiliar 0 pacien
te a experimentar de fonna segura estados de ego-afeto associ ados 
a complexos perturbadores. Algumas dessas tecnicas sao discutidas 
no CapItulo 7 como varia<;oes da analise. 0 conceito de induzir e 
controlar um estado de ego-afeto auxilia a compreensao da razao 
por que muitas dessas tecnicas se revestem de valor no tratamento 
da psiconeurose. Com efeito, a indu<;ao e conten<;ao de estados de 
ego-afeto associ ados a complexos constituem precisamente aquilo 
que a maioria dos sonhos que temos ja faz. Mas nossa percep<;ao 
consciente dos sonhos pennite que nos movamos bem mais rapi
damente na dire<;ao que estamos procurando seguir. 

A psicoterapia de grupo, quando utilizada em conexao com a 
analise junguiana, constitui ulila poderosa forma de induzir e de tra
balhar estados de ego-afeto. Serve tambem a outras fun<;Oes, tais 
como a educa<;ao e 0 exemplo social. No temenos, fechado e" pro
tegido, de uma terapia de grupo adequadamente conduzida, os 
complexos sao irievitavelmente constelados e seus efeitos percebi
dos. A" correla<;ao entre as observa<;oes interpessoais do ambiente 
do grupo e complexos similares qu~ se manifestam em sonhos, 
ao lado de uma compreensao da origem do complexo na hist6ria 
do analisando, pennite um incremento das oportunidades, tan
to de sentir 0 complexo, quanto de refletir conscientemente a res
peito da experiencia a luz de um julgamento mais maduro. 

Estruturas de Identidade 

Ao ten tar explicar a natureza dos componentes estruturais da 
psique, de um ponto de vista junguiano, introduzi 0 termo estruturas 
de identidade para fazer referencia ao ego e a sombra, 'e 0 tenno 
estruturas relacionais para me referir a persona e ao par anima/ani
mus. Esta tenninologia (veja-se Apendice 1) tern como alvo ajudar.a 
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ter em mente 0 fato de que aquilo que e gradualmente introduzido 
na sombra pode muito bem vir a ser, em circunsU'mcias diferentes, 0 

ego. Boa parte dos conteudos da sombra pode vir a ser retrabalhada 
na idade adulta e acrescentar uma nova dimensao e um contraste 
ao eg<;>. A persona e 0 par anima/animus sempre se mantem, em 
alguma medida, investidos de algum grau relacional; sao pontes de 
relacionamento com 0 mundo exterior (persona) e interior (anima/a
nimus), e servem a fun<;ao de alargar a esfera pessoal de atividade 
do ego, tanto nas camadas externas do consciente coletivo, quanto 
nas camadas intemas do inconsciente pessoal. 

Todos esses componentes estruturais da psique podem ser vi
sualizados como fonnados por varios arranjos de complexos. Pode 
haver uma estrutura de complexo particular, em varios momentos, 
na persona, no ego ou na sombra, ou na anima ou animus. Alem " 
disso, os complexos estao relacionados entre si e sao dotados de 
algo parecido com rea<;Oes estatisticamente previsiveis a determi
nados outros complexos. Em sua fonna negativa, a anima e 0 ani
mus mantem entre si uma rela<;ao classica, que e antes defensiva 
que integrativa, trabalhando contra sua fun<;ao natural para alargar a 
esfera pessoal e vincular 0 ego a pessoas e situa<;Oes (ou profundi
dades de experiencia) previamente situadas fora do seu ambito de 
intera<;ao confortavel. Esse aspecto e discutido com alguma exten
sao no CapItulo 7, pois se reveste de uma importancia primordial no 
tratamento de casais em terapia. 

Esses termos estruturais - anima/animus, sombra, ego e per
sona - sao, por conseguinte, semelhantes a descri<;Oes molecula
res, ao passo que os complexos envolvidos sao analogos aos ato
mos que fonnam as moleculas. Oa mesina fonna que uma mudan<;a 
no arranjo dos atomos pode produzir uma molecula com proprieda
des diferentes, a reestrutura<;ao des complexos, tijolos basi cos de 
constru<;ao da psique, pode alterar amplamente a experiencia do 
ego consigo mesmo e com 0 mundo. 

Para discutir claramente situa<;oes clfnicas, pareceu-me ne
cessano introduzir 0 termo identidade do ego. 17: Este termo visa 
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permitir uma clara distin9ao entre aimagem do ego e 0 ego pro
priamente dito, que em sua forma basica consiste num centro de 
subjetividade baseado no arquetipo do Si-mesmo. 

A medida que se identifica com determinadas estruturas de 
complexos, esse nucleo do ego adquire uma estrutura "de-pa
ra".18 0 ego sempre tem de si mesmo uma experi€mcia de estar 
identificado com um dos p610s de um padrao multipolar de comple
xos (um "padrao de rela9ao com 0 objeto"). Assim sendo, ele expe
rimenta, do p610 de identifica9ao, para as outras partes da estrutura 
desse padrao de complexos. Os complexos que se encontram do 
lado "para" da estrutura de-para podem ser experimentados pelo 
ego onfrico, num sonho, como situados fora do ego. Na vida desper
ta, esses mesmos complexos talvez possam ate mesmo ser proje
tados em pessoas ou situa90es do mundo exterior. 

Por exemplo, uma pessoa com urn complexo autoritario nor
mal mente conta com uma estrutura bipolar identificavel de comple
xos: urn dos p610s e a "vitima"; 0 outro, 0 "carrasco". Ao projetar 0 
p610 do carrasco da estrutura do complexo autoritario nas outras 
pessoas, 0 possuidor do complexo em questao frequentemente se 
sentira vftima, mesmo em situac;oes neutras. Inversamente, se colo
cado numa posic;ao de poder, a vitima provavelmente se tomara car
rasco. A verdadeira libertac;ao de urn complexo. autoritano desses 
toma a pessoa livre do perigo representado pela compulsao a se 
enquadra! quer no papel de vitima quer no papel de carrasco. A inte
grac;ao dessa estrutura de complexo deixa a pessoa livre seja para 
aceitar ou para responder a autoridade, conforme a situa9ao 0 exija, 
sem se sentir vitimado ou autoritario. 

Uma das mais claras formas de conceituar sonhos consiste 
em ve-Ios como 0 Si-mesmo criando uma situac;ao simb6lica, nor
mal mente a partir de complexos presentes, pelo menos em parte, 
na estrutura do ego, e, em seguida, oferecendo ao ego onirico a 
oportunidade de alterar essa estrutura de complexos atraves das 
pr6prias ac;6es deste. Logo, 0 ego onirico pode estar identificado 
com apenas uma parte dos complexos que constituem a estrutura 
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tacita do ego vfgil. As coisas presentes no sonho que forem exter
nas ao ego onirico podem, no estado vigil, fazer parte da estrutura 
tacita de complexos do pr6prio ego vigil. 19 Uma mudanc;a similar e 
involuntaria nas fronteiras do ego durante a hipnose foi relatada no 
Journal of the American Society of Clinical Hypnosis. 20 

Aquilo a que me referi como estruturas de complexos tambem 
pode ser chamado de padroes de rela980 com 0 objeto, ja que serve 
para estruturar as rela90es entre 0 ego e outros padroes-objeto 
permitidos pela estrutura de complexo constelada. Por exemplo, 0 
complexo de Edipo classico admite tres diferentes identidades de 
rela~ao com 0 objeto (pai, mae e filho(a)), assim como determina, 
em larga medida, as rela90es entre essas identidades potenciais. 0 
ego de uma pessoa com forte padrao edipiano pode identificar-se, 
em momentos diferentes, com uma ou mais "pessoas" da estrutura, 
que, de forma bastante automatica, atribui uma das identidades re
manescentes do padrao edipiano as pessoas com as quais 0 indivi
duo em questao tiver interac;oes -emotivas significativas. 

Essa prolongada discussao das estruturas de identidade pode 
facilitar a compreensao da afirmac;ao feita na Introdu9ao - a afirma-
9ao de que uma pessoa que procura a analise, embora pe9a que ~ 
seja produzida uma mudanc;a, alimenta uma esperan9a nao confes- /,. 
sada de vir a ser considerada sa e de que 0 problema seja atribufdo J tK( 
a causas externas. Sempre que a atual identidade dominante do ~ 
ego esta em mudan9a, 0 ego sente uma amea9a de dissolu980, 
mesmo que a mudan9a siga a dire980 desejada. 0 ego em proces-
so de mudanc;a parece passar de uma dada identidade (aquilo que 
denominei "identidade dominante do ego") para outra, normalmente 
mais abrangente, isto e, a pessoa encontra-se efetivamente em pro-
cesso de individuac;ao. Ha, em toda essa mudan9a, um estado tran
sicional no qual a antiga identidade foi desagregada e nao pode ser 
reinstalada, ao passo que 0 padrao de identidade mais novo ainda 
nao foi estabelecido de forma segura 0 suficiente para sentir-se es-
tavel. Nessa fase de transic;ao, ou de liminaridade (/iminality), a qua-
lidade de conten9ao e protec;ao do recipiente analftico atinge seu 
mais alto grau de importancia. -
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o termo liminaridade, que tem como base a descri~ao feita 
por Victor Turner dos ritos tradicionais de inicia~ao, tem sido utiliza
do com certa regularidade nos Estados Unidos para descrever 0 

sentimento de inseguranga que acompanha as transforma~oes psi
cologicas significativas de padr6es basicos de identidade. 21 Duran
te condi~oes passiveis de serem consideradas situagoes de limina
ridade, 0 conceito de objeto transicional, de D. W. Winnicott, 22 as
sim como a enfase natural no vas, recipiente, ou condi~oes limitro
fes do processo de tratamento, tem utilidade. Na intera~ao analitica 
um-para-um, a pessoa do analista pode funcionar como objeto 
transicional, mas ha outras - na pSicoterapia de grupo costuma ser 
o proprio grupo (0 que a util quando 0 analista carrega um forte pa
pel projetado num padrao de identidade que 0 paciente se encontra 
em vias de transcender) .. 

Os pacientes que iniciam a analise podem esperar esses pe
rfodos de liminaridade. Sendo alertados de antemao, talvez possam 
percorrer esses perfodos com menor grau de ansiedade. 0 elemento 
que quase sempre a certo consiste no surgimento de um novo sen
timento de uma personalidade estavel. Espera-se que esse novo 
sentimento de uma personalidade estavel siga a dire~ao da indivi
duagao e do desenvolvimento, e nao na dire~ao daquilo que Jung 
denominou restaura9~o regressiva da persona, um movimento para 
tras, na dir~ao de uma organiza~ao anterior da personalidade, que 
a inadequada ao atual potencial de cresci mento, mas que a segura 
(num certo sentido), por ser completamente conhecida. 23 A ten
dencia a seguir na diregao dessa regressao ocorre as vezes em to
dos n6s; sentimo-Io nos anseios pela seguran~a do passado, esque
cendo-nos de que 0 passado 56 a seguro por ser passado; quando 0 

passado estava ocorrendo, envolvia os mesmos riscos e estadc;>s de 
liminaridade que 0 presente. 

Incorporac;io e Desincorporac;ao: Dissolver e Coagular 

Quando mudasua identifica~ao com estruturas de complexos 
relativamente estaveis, 0 ego modifica seu sentido de identidade 
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sob formas sutis, embora a hist6ria de vida do ego - 0 sentimento 
?e continuidade da infancia ata 0 momento presente - permane~a 
Intacta. Essa mudanga de forma alguma a invariavelmente facil, tal 
como 0 testemunha 0 esforgo, tanto emocional como intelectual 
que esta envolvido tipicamente na analise (para 0 analista e para ~ 
analisando). 
. ~ . Podemos nos ver enredados em complexos gerados por expe

nencl!=,-s passadas, tanto porque 0 passado foi excepcionalmente 
doloroso (e ainda esta. tentando ser digerido), como porque foi ex
c~ssivamente agradavel (e ainda esta. tentando ser recuperado). A 
ongem do complexo a a mesma em ambos os casas - uma estrutu
ra emocionalmente carregada no inconsciente - mas a emogao que 
o produziu pode ter sido diferente. 0 denominador comum reside 
nao no tipo de em09ao, mas numa liga~ao inconsciente com 0 

complexo. 
. 0 verdadeiro curso clinico da superagao de um problema neu

r6tlco costuma ser experimentado como perfodos de tempo no de
correr dos quais os velhos sentimentos neur6ticos permanecem inal
terados, altemando-se com perfodos que se afiguram relativamente 
livre.s do conflito neur6tico. Gradualmente, as vezes sem que se 
~e~~eba conscientemente, parece que a nova identidade logrou so
hdlflcar-se e passou a ser a regra, e nao a exce~ao. E bom lembrar 
desse padrao flutuante pomo 0 curso normal das coisas, pois assim 
nao haven~ tanto desapontamento quando houver um perfodo de 
regressao aos velhos dias. Quando final mente a pessoa se encontra 
livre do conflito neur6tico, olhar para tras e perceoo-Io leva-a a ficar 
surpresa, pensando: como pude ser tao cega (ou errada, imatura, 
etc.)! ~ma v~z q~: .um conflito neur6tico seja claramente superado, 
a. mUlto rnals dlficil ocorrer uma regressao, gragas ao fato rnuito 
simples de que nao a possivel ver os termos do conflito da rnesma 
rnaneira neur6tica precedente. 0 crescimento envolve uma comple
ta rnudanga de percepyao. 

A flutua~ao liminar entre 0 velho e 0 -novo pode ser vista em 
terrnos estruturais como a identifica~ao e desidentifica~ao sucessi
vas do ego com determinados padroes de complexos. Isso pode ser 
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visto as vezes de forma dramatica, em sonhos ou situa90es inter
pessoais. Na imagetica alquimica, na qual Jung descobriu impres
sionantes paralelos com 0 processo psicol6gico de individua9ao, ha 
uma instru9ao para "dissolver e coagular" repetidas vezes. Em outra 
opera9ao alquimica, que ocorre num "pelicano" (vaso fechado), um 
material e repetidamente transformado em vapor e sublimado, num 
processo circular. Trata-se de imagens arquetfpicas projetadas da 
identifica9ao e desidentifica9ao repetidas com padroes de comple
xos durante 0 estado liminar, 0 estado intermediario entre as identi
dades velha e nova, quando a psique esta passando por uma trans
forma9ao. E preciso suportar esses processos com certa dose de 
bom humor, pois eles significam que a pessoa esta fazendo pro
gressos. 

o Ego e 0 Si-mesmo 

A realidade descrita pela rela9ao teorica existente entre 0 ego 
e 0 Si-mesmo arquetipico e uma das rna is misteriosas realidades de 
toda a experiencia humana. Trata-se de uma realidade paradoxal: 
num certo sentido, 0 ego e 0 Si-mesmo, pelo menos aquela parte 
do Si-mesmo que existe na consciencia empirica, que vive e atua 
no mundo da realidade consensual; mas, ao mesmo tempo, num 
sentido igualmente profundo, 0 ego se encontra tao subordinado ao 
Si-mesmo quanto 0 homem a Deus nos termos teol6gicos tradicio
nais. Como ja mencionamos, 0 Si-niesmo arquetipico e um conceito 
bem diferente do "eu", "0 mesmo", "auto" ("self') com minu5Culas, 
usado na linguagem cotidiana em constru96es como: "Hoje nao me 
sinto 0 mesmo." 

Uma das formas patol6gicas peras quais 0 Si-mesmo arquetf-
pico ~ experimentadoe a ocorrencia de um delirio de grandeza, na 
qual 0 ego e identificado com uma imagem do Si-mesmo, tal como 
no cartum classico de I,Jma pessoa que acredita ser Napoleao, Cris
to ou argum outro importante heroi cultural. Urn certo numero des
sas experiencias patol6gicas do Si-mesmo arquetipico foi relatado 
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na epoca em que havia um amplo uso do LSD e de outros alucino
genos: era como se a droga enfraquecesse de tal maneira a estrutu
ra ordinaria do ego, que ele se identificava com um aspecto gran
dioso do arquetipo subjacente do Si-mesmo. 
~ Outra forma patologica do ego quando este se identifica com 

o Si-mesmo arquetipico sob a influemcia de drogas alucin6genas 
consiste no senti mento, p~r parte do ego, de ser Deus. Essa identi
dade inflacionaria resulta da perda do sentido usual de identidade 
por parte do ego, de modo que a imagem arquetipica do Si-mesmo, 
o nucleo do ego, aparece na consciencia como uma identidade er
r6nea do ego. Quando fui psiquiatra do exercito, no auge da cultura 
da droga nos Estados Unidos, um certo numero de recrutas que 
usavam drogas como 0 LSD me disse que seu principal problema 
era este: eles sabiam, com base na experiencia com a droga, que 

d\ Deus era a sua verdadeira identidade, mas que 0 sargento instrutor 
'-.) de ginastica nao entendia isso! Deus nao deve ser escalado para a 
-c'\ 
::;. K.P. [kitchen patrol: turma encarregada da alimenta9aoJ. 
.~ / Sempre expliquei a esses recrutas que, mesmo que fosse ver

~), ~, dade que eles eram Deus, era provavel que 0 sargento instrutor, 0 
"" i ': tenente e 0 capitao de _ sua companhia, e ate mesmo 0 comandante 

i geral do quartel tambem fossem. Se esse era 0 denominador co
mum, talvez fosse melhor igriora-Io e adaptar-se a situa9ao. Se eles 

! nao pudessem faze-Io, eu sugeria, talvez eles tivessem de ser 

~.> "Deus" no hospital PSiqui,atrico.1!' , . 
Essa abordagem so nao convenceu um unlco sordado a aban

donar a ideia de ser Deus (ou, pelo menos, a nao falar dela). A ex
ce9ao foi urn jovem de pouca inteligencia que provavelmente nem 
deveria ter sido ace ito no Exercito. Ele sempre fora 0 ultimo dentre 
os soldados e so entrava no time de basquete em ultimo caso - em 
outras palavras, sempre estava na periferia da aceita9ao. Nada em 
sua vida, passada ou presente, poderiacomparar-se ao sentimento 
de ser Deus. Ere preferiu apegar-se a essa ideia e nao se incomo
dava em mante-Ia quando ficou no hospitar psiquiatrico. 
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Ha varias formas de falar a respeito da rela98.0 entre 0 egoe 0 
Si~mesmo. Edward Edinger a denominou eixo ego-Si.cmes~ 

mo.24 Mokusen Miyuki fala de um ego excentrico, um ego que se 
encontra, de alguma forma, "ao lado" do ego comum. 25 0 termo 
que prefiro pessoalmente e espirac;8,o ego~Si~mesmo [do latim spi~ 
rare, exalar, respirar], para enfatizar a existencia de um fluxo contf~ 
nuo entre 0 ego e 0 Si~mesmo; a rea Ii dade basica repousa na flu
tua9ao e na intera9ao mutua existentes entre eles. Talvez nao haja 
melhor descrig8.o que a propria descri9ao de Jung - segundo ele, 0 

centro da personalidade, no curso do processo de individua9ao, ~~ 
dirige do ego para 0 Si-mesmo, estabelecendo, no processo, urn n~ 
vo centro da psique em algum ponto intermediario. 

Na pratica clinica usual, 0 conceito de Si-mesmo nao precisa 
ser enfatizado. Ele existe sob tres formas: 1) como nucleo arqueti
pico e modele do ego; 2) como forma de apontar para a tendencia 
da psique no sentido de formar um todo coordenado; e 3) cor:no 
imagem dessa tendencia para a ordem que frequentemente pode 
ser vista sob forma simbolica como uma estrutura de mandala, em 
sonhos e produtos da imagina9ao. A mandala, tradicionalmente um 
simbolo budista de medita9ao, foi 0 termo que Jung escolheu para 
se referir a essas imagens ordenadas que enfatizam uma periferia e 
um centro, algumas vezes sob a forma de uma cidadela com quatro 
portoes, ou do Cristo cercado pelos quatro evangelistas, ou da 
mandala egipcia, que representa Horus e seus quatro filhos. 

Jung chamou a aten9ao para um problema contemponlneo 
particular: 0 fato de as modemas mandalas criadas espontaneamen
te parecerem frequentemente ter 0 centro vazio, sem contar com 
uma figura de Deus, ao contrario do que ocorria com as formas tra
dicionais de mandala. 26 Essa observagao esta aberta a inumeras 
interpreta90es, mas pode ter como significado que a humanidade 
'deve haver-se com uma imagem de Deus de forma indistinta. Tal-
vez os movimentos na diregao de um dialogo entre Budismo e Cris
tianismo apontem nessa diregao. 27 
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o sentido. de dialogo que se desenvolve, quando do trabalho 
com uma serie de sonhos na analise junguiana, nos da uma real 
consciencia de ordem subjacente e de processo significativ~, um 
sentido do Si-mesmo arquetipico. 0 Si-mesmo e teoricamente 0 au
tor dos sonhos, eo analista pode perguntar porque 0 Si-mesmo es
colheu precisamente uma e nao outra especie de sequencia de so
nhos; assim como uma dada representa9ao de um complexo em lu
gar de outra, etc. 0 sentimento intuitive que temos e de que 0 Si
mesmo e um centro da consciencia, mais velho e mais sabio que 0 
ego, mas dependente do ego, de alguma maneira, para atuar no mun
do "real". Apos acompanhar milhares de sonhos de inumeras pes
soas ao longode varias decadas, minha opiniao e a de que 0 Si
mesmo e semelhante a um amigo muito sabio e compassivo, sem
pre preocupado em ajudar, mas jamais coercitivo ou excessivamen
te judicativo, dotado de uma paciencia quase-infinita. 

A Psique e a Alma 

A psique e 0 mundo total da vida mental consciente e incons
ciente. Ninguem conhece seus limites. Ela contem nossos modelos 
do mundo exterior. Os complexos sao os fundamentos da constru
gao da parte pessoal da psique, e os arquetipos constituem os 
gran des padroes primordiais da psique objetiva (0 inconsciente cole

. tivo). Os complexos (assim como a nossa identidade, que os toma 
por base) alteram 0 processo de individua9ao, sob a pressao do Si
mesmo, promovendo a atualizagao das nossas potencialidades ina
tas. A individua9ao e antes uma dire9ao que um alvo a ser atingido 
nesta vida. 0 maximo que podemos fazer, escreve Jung, consiste 
em "sonhar 0 mito de agora por diante", conscientes de que "tudo 
que a explicagao e a interpreta9aO faz a ele, nos tambem fazemos a 
nossa propria alma". 28 

Jung chamou a anima e 0 animus "imagens da alma", pois 
quando 0 ego nao se encontra em contato com eles, experimenta 
aquele estado que e chamado, em alguns sistemas religiosos primi-
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tivos, "perda da alma".29 A alma e uma fun<;ao de conexao, que 
transmite urn significado mais profundo e mais abrangente que 0 

significado experimentado corriqueiramente pelo ego. Se a anima 
ou 0 animus forem projetados numa pessoa pela qual nos apaixo
narmos, nos podemos fer, na ausencia des sa pessoa, Urn senti men
to de perda da alma. 

Mas a imagem da alma tanto pode ser vinculada a pessoas 
como a coisas: uma causa, urn propos ito, a patria, etc. - e ate 
mesmo a objetos (tal como ocorre no caso dos fetiches). A imagem 
da alma nos traz urn sentimento de conexao significativa que nos 
transcende, ou pelo menos da possibilidade de haver essa conexao. 
Trata-se de urn sentido de dire<;ao intimamente vinculado ao pro
cesso de individua<;§.o. Como todos os senti dos, pede ter 0 seu obje
tivo compreendido de modo err6neo e desencaminhar-se. Parte do 
trabalho de analise consiste em manter a pessoa em contato com 
esse. dinamismo da psique, tal como 0 visualiza a partir de outras 
perspectivas, entre as quais se inclui 0 significado dos sonhos. 

Sumario 

1. Nao habitamos apenas corpos; habitamos estruturas conti
.das na mente. Essas estruturas determinam nosso sentimento de 
identidade; quando elas se encontram no processo de mudan<;a, 
podemos experimentar a desorienta<;ao, ou urn sentimento de limi
naridade. 

2. Os complexos, estruturas da parte pessoal da psique, sao 
formados como 0 reslduo da emo<;§.o que atua no interior do Campo 
arquetfpico organizado. Para desfazer ou transformar os complexos 
patologicos, costuma mostrar-se necessario repetir a experiencia da 
emo<;ao vinculada ao complexo visado, mas no ambito de uma si
tua<;ao segura e contida como 0 temenos analftico. 

3. 0 centro de cOOrdena<;ao da psiqu.e como urn todo e 0 -8 i
mesmo, que tambeme 0 modelo arquetipico do ego. 
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Observa~ao Sobre 0 Diagn6stico 

Quando uma pessoa visita pel a primeira vez um analista jun
guiano (ou qualquer outr~ terapeuta), ha uma tendencia natural a 
querer saber 0 que ha de "errado". Isso se deve ao fato de haver 
uma tendencia a pensar em termos de um modelo medico: diagn6s
tico (0 que ha de errado), progn6stico (qual 0 resultado provavel) e 
tratamento (0 que pode ser feito para melhorar as coisas). 

Se voce solicitar uma cobertura de segura para auxiliar a cobrir 
o custo de uma analise, 0 representante da empresa de seguros 
exigira um diagnostico. 0 segura pode ou nao cobrir uma analise 
junguiana, a depender do diagnostico e do grau clinico basico do 
analista. As vezes, a ap6lice de seguros 56 cobre a analise feita 
com um analista sem forma<;ao medica se a analise con tar com a 
supervisao de algum profissional com credenciais medicas. 

Embora 0 estado psicol6gico real de uma pessoa seja invaria
velmente mais complexo do que a capacidade de classifica<;ao de 
qualquer sistema de diagnostico (razao pela qual muitos junguia
nos tem repulsa pela apresenta<;ao de um diagnostico formal), al
gumas categorias consensuais de diagn6stico sao lrteis. 

o sistema utilizado atualmente e 0 Manual Estatistico e de 
Diagnostico III (DSM-III), elaborado por urn comite da Associagao 
Psiqui<itrica Americana (APA). Ele substitui uma versao anterior - 0 

DSM " -, que tinha como base, em larga medida, a teoria psicanalf
tica freudiana, mas que tambem' sofreu a influencia de outras teo
rias, tais como 0 modelo de "reagao" de Adolph Meyer. 30 A obje
<;ao feita ao DSM-II (que tambem ainda se encontra em uso) eraes-



sa inclina9aO em termos te6ricos e 0 fato de nao especificar os si
nais e sintomas de um diagnostico de forma a facilitar a pesquisa 
de explica90es alternativas das desordens mentais, tais como a ex
plicayao psicodinamica e a neurofisiol6gica. 

Quando 0 DSM-III se encontrava em vias de elabora~o, a So
ciedade Inter-Regional de Analistas Junguianos (IRSJA) e varios ou
tros grupos junguianos entraram em contato com 0 comite para pro
testar contra 0 diagn6stico proposto de "personalidade introvertida". 
A obje9ao junguiana devia-se ao fato de que introvertido e extrover
tido, termos que Jung havia introduzido em sua teoria dos tipos psi
col6gicos, sao equivalentes - se houver um diagn6stico patol6gico 
chamado "personalidade introvertida", devera haver tambem um ou
tro diagn6stico chamado "personalidade extrovertida" -, mas nem 
introvertido nem extrovertido sao termos patol6gicos; eles apenas 
descrevem uma preferencia normal de atitude no sentido de situar 
os valores basicos no exterior (extrovertido) ou no interior (introverti
do). 0 comite do DSM-III ficou preocupado e desejoso de ajudar, 
usando 0 termo "personalidade· retrafda" para 0 problema que seus 
membros tentavam descrever. 

As categorias do DSM-III atualm~nte usadas foram elaboradas 
a luz da inten9Bo de exibirem neutralidade te6rica, descrevendo ca
tegorias de diagn6stico como sfndromes (sintomas cuja ocorrencia 
se da conjuntamente). Ao especificar os sintomas (as queixas dos 
pacientes) e os sinais (dados observaveis sobre 0 paciente), e pos
sivel elaborar de forma mais adequada a pesquisa a respelto dos 
problemas psicol6gicos. Trata-se de algo positivo para a pesquisa, 

. mas nao tem grande utilidade para 0 clfnico. 
Algumas sfndromes freqOentemente observadas por analistas 

junguianos nao sao facilmente descritas nos termos fixados pelo 
DSM-III. A sindrome do puer, por exemplo, costuma ser observada 
por analistas junguianos como um agrupamento coerente de sin
tomas que implicam uma certa causa, um curso provavel de tra
tamento e um provavel desfecho. Puer aeternus e a expressao lati
na para "etemo garoto". (A forma· feminina pr6pria para"· puer 
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e pue/la, mas 0 termo masculino costuma ser usado para fazer refe
rencia a sfndrome em ambos os sexos.) A sfndrome do puer tem 
como caracterfstica uma tendencia a viver num mundo de possibili
dades, mas de fuga diante do trabalho necessario a atualiza9ao 
dessas possibilidades no mundo exterior - em larga medida porque 
o. fracas so causaria danos a auto-imagem do puer e seria muito 
doloroso. Por isso, 0 puer tende a ficar preso a "vida provisio
nal".31 Peter Pan e a imagem literaria do puer, tal como 0 e 0 Pe
queno Prfncipe de Saint-Exupery. 32 Os junguianos podem discordar 
em torno da imagetica arquetfpica subjacente ao puer, com alguns 
deles enfatizando a imagem da mae e outros a imagem do pai, mas 
a maioria concordaria com a descriyao geral da sfndrome. 

Embora a sfndrome do puer exiba muitas semelhan9as com a 
categoria de diagnostico da personalidade narcisista, ha diferenyas 
s~gnificativas entre elas. A descriyao do puer traz consigo a implica
yao de que ha, no interior da pessoa, qualidades potencialmente 
positivas que, em condi90es ideais, seriam incorporadas pelo ego 
consc,iente atraves de um processo de diferenciayao e de integra
yao. E caracterfstico do pensamento clfnico junguiano que as desor
dens que levam as pessoas a fazer analise trazem em si as semen
tes de desenvolvimentos novos e criativos na personalidade em 
processo de individuayao. 0 alvo costuma ser nao apenas "superar" 
os sintomas manifestos, mas tambem descobrir e integrar seu signi
ficado. 

Ha uma clara necessidade de vincular conceitos junguianos 
como 0 da sfndrome do puer a categorias de diagnostiCO de uso 
mais amplo, a tim de levar 0 pensamento junguiano a consciencia 
~e um cfr~ulo ~ais amplo de psicoterapeutas. Apesar de ter popula
nzado mUitas areas de que os junguianos se ocupam, a psicologia 
humanista nao se preocupou com a sombra, ou com outros aspec
tos arqueUpicos do inconsciente, de foma ampla. 

·0 carater relativo do diagnostico nao significa que esfe nao 
s:ja. importante para a analise junguiana. 0 diagnostico tem impor
tancla para foda empresa pSicoterapeufica, tanto como urn marco 
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da situac;:ao inicial, quanto como uma forma de acumular gradual
mente dados a respeito do mesmo diagnostico entre grupos de pes
soas - 0 que constitui um propos ito essencial do DSM-1I1. E neces
sario realizar pesquisas criativas que envolvam os conceitos C/ini
cos junguianos. Isso ja vem sendo feito na area da tipologia (ver 
abaixo), tendo 0 perfil tipol6gico Singer-Loomis abandonado a es
colha forc;:ada de func;:6es opostas entre si (pensamento ou senti
mento ou sensac;:ao au intuic;:ao). 33 

Psicopatologia e Individua~ao 

A psicopatologia (que se refere ao que ha de errado com a 
pessoa) e sua cura constituem uma estrutura muito estreita para 
conter em si 0 alvo da analise junguiana, ja que muitas pessoas que 
se beneficiam mais amplamente com a analise junguiana nada 
apresentam de "errado" no sentid6 clinico do diagnostico. Jung en
fatizou que 0 alvo da vida e a individua9ao. Por individuac;:ao, ele 
designava algo muito mais profundoe abrangente que aquilo que' 
ocorre no processo de individuac;:ao como etapa do desenvolvimento 
infantil, no qual a individuac;:ao esta vinculada}l separac;:ao psicol6-
gica da crianc;:a com relac;:ao it mae. 34 

A individuac;:ao e a manifestac;:ao, na vida, do potencial inato e 
congenito da pessoa. Nem todas as possibilidades podem ser reali
zadas, de modo que a individuac;:ao jamais se completa. A indivi
duac;:ao e mais busca do que alvo, mais direc;:ao a seguir do que lo
cal de descanso na caminhada. 0 ego em processo de individuac;:a9 
alcanc;:a, repetidas vezes, pontos nos quais deve transcender a ima-

. gem que fazia de si mesmo ate entao. Trata-se de uma experiencia 
dolorosa, pois 0 ego se identifica continuamente com as imagens 
que faz de si mesmo, acreditando que a imagem com que se identi
fica num dado momenta seja a pessoa "real". Eis a razao par que 
as respostas it classica questao - "QuEl.m sou eu?" - permanecem, 
a todo momento, abertas it modificac;:ao. 
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Contudo, a total manifestac;:ao de uma parte do potencial pode 
exercer um efeito inibidor sobre uma outra parte igualmente impor
tante. Aquilo que se mostra consistente com uma dada identidade 
do ego pode estar se interpondo no caminho de uma outra identida
de do ego, mais ampla e abrangente, que esta tentando formar-se 
no curso da individuac;:ao. Essa interposic;:ao costuma suscitar dile
mas morais: a lealdade para com 0 bern presente pode inibir e des
truir 0 bem futuro, mais amplo. Para complicar ainda mais as coisas, 
nao ha garantia de que a identidade presente do ego possa ter 
uma clara consciencia da proxima identidade do ego que se encon
tra em desenvolvimento. Quando tenta imaginar a futura via da in
dividuac;:ao, a identidade presente do ego pode projetar seus pro
prios complexos integrados, e ate mesmo um ego ideal formado 
pela persona, no futuro. 

Muitos sintomas neuroticos tem como causa atentativa do 
ego no sentido de recuar diante de um desenvolvimento necessario 
no processo de individuac;:ao. Se, por exemplo~ recuamos diante da 
aprendizagem da expressao do sentimento normal de afirmac;:ao, 
costuma haver 0 desenvolvimento de um quadro C/inico de depres
sao. Na superficie, pode parecer que a depressao foi causada por 
eventos extemos. So atraves da compreensao analftica podemos 
ver que se trata antes (ou tam bern) de uma questao de tomada de 
consciencia e de integrac;:ao das proprias potencialidades. A partir 
de um ponto de vista junguiano, portanto, costuma ser importante 
"atravessa~' a dep!essao, vivenciando 0 cont/ito interno ate chegar a 
uma soluc;:ao, e nao apenas lidar com os sintomas da depressao ate 
que eles deixem de existir.· Ha marcantes relatos de que essa mes
rna abordagem de tratamento pode ser utilizada de modo criativo 
em desordens esquizo-afetivas e, possivelmente, ate mesmo em 
formas mais severas de doenc;:a mental. 35 

. . Essa abordagem de "atravessar" a depressao, em lugar de re- . 
p~lm.I~la ou de tratar apenas os sintomas que ela apresenta, nao 
slgntflca que a pessoa simplesmente suporte 0 sofrimento. Pelo 
contrario, a pessoa participa dele. Nos problemas neuroticos e de 
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carater, a pr6pria pessoa a, num senti do bem real, a enfermidade. 
Livrar-se dos sintomas sem uma profunda mudanya interior e ana
logo a acabar com a febre e deixar inalterada a infecyao que a pro
vocou. A atitude de crescimento e integrayao, entretanto, esta em 
conflito com a atual enfase no tratamento mais rapido e menos one
roso das sfndromes. Na pratica, essa enfase se traduz como limites 
que as empresas de segura impoem ao pagamento pelo tratamento 
de certas enfermidades. E comum que 0 segura cubra 0 tratamento 
apenas ate 0 momento em que os principais sintomas sejam cura
dos. 0 custo de longo prazo da compreensao da profundidade do 
significado que se encontra por tras dos sintomas costuma ser su-

. c::: portado apenas pelo paciente. 
~.>. A individuayao e, em ultima analise, urn misterioso processo 

~'; que 'induz natural mente a quest6es de ordem religiosa e relativas ao 
;\c,' significado da vida. Jung a descreveu como um processo de C'ir-

, ::; .<::!Jm-ambuTa~ao, ~e:-5ji-desenYE~ve em tome de urn centro desco-
~ nhecido de n6s mesmos. A existencia e aevoluyao da vida depen-

~.t.' dem"Cia -manuten"gao'-deumarefagaodinamica com esse centro de 
.Y~.r.~~e ~!g~l![~~~~:-l:\"i(f) "'-'" .... , ......... ---, ... -.,-- .. _-- ------.. -.--.--.. ---.,. 

Na experiencia ordinaria, podemos ter uma vaga percepgao da 
existencia de um profundo sentimento basico do significado da nos
sa vida. Em outros momentos, pode parecer que estamos alheados 
desse sentimento de ordem significativa. Mas a existencia de uma 
ordem significativa esta implfcita, tanto em nosso circum-ambular 
ao seu redor, quanto em nosso alheamento com relaQao a ela. 
Edinger sugeriu que os sentimentos de aproximayao e de afasta
~ento encontram-se, de modo dclico.. em alterofmcia, an longo da 
via "espiralada" da individuaQa<:>. 36 , -

IndividuaQ~9, portanto, eo termo usado na psicologiajunguia
na para descrever 0 processo pelo qual as potencialidades de t}ma 
psigue particular se manifestam no cursode uma hist6ria de vipa. A 
hist6ria de vida sempre se configura como. expressao. parcial. das 

"p<>ssibilidades, de forma que-·a-fndlV1dlia9~~·Jaii1.!liss~~~~pi~Ia: b 
processo de individuayao e experimentado pelo ego como um sen-
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timento de estar mais ou menos "nos trilhos" da vida. Os sonhos es
taQJ!§~ryi9Q cl9 ,. pr~ess()cje .. individuayao, opondo-s~promo911o 
das intenyoes do ego; este costumasentfr-se caminhando numa di
rS9ao inadequada quando se encontra superidentificado com de
terminados complexos ou presa de uma imagem arquetfpica com 
relayao a qual assumiu uma posiyao por demais pass iva. 

A individua ao equivale a uma continua espiralagem em volta 
do nosso centro real; jamais pQ.~emo~.QOs cjirigir diretamente a e e, .. 
!!las s~mp_~-.!emos _consciencia de estarmos nos aproximando'ou 
nos afastando dele. 6"proceSSo'delndIVlduagao 'e semelhante a'urn 
~E3rl!id()in!E3I!'0 'd'e" dire~ao que. pode ser igriorado;~"~obrepuj~do~' 
m~~f'1lJrlCCl.aPClf'1q9-'JClQQ~H 9 daTiiion de 'S6crates'equivaIJa a urn sen-" 
timento de individuayao, algo que Ihe dizia quando estava fazendo 
alguma coisa errada, mas que jamais Ihe dizia qual a direyao "certa" 
a seguir - esse era 0 trabalho do ego. 

A espiral e um excelente sfmbolo para a yia da individua<;ao, 
pais combina 0 sentido ge .. mo~~~Q!Q_C!o longo doeTx()lntemcfcom 
a image"!l" do circum-a~~~I~~_~!!:,!~mo de"u-m-ceniro~Se'imaginar:-
mos uma linha ao longo de um dos ladosdeurTla"forma espiralada, 
e se compusermos a imagem do ego como algo que se move ao 
longo dessa linha, teremos umCi. ideia da forma pela qual voltamos 
continuamente aos mesmos problemas (como ocorreu com meu 
complexo materno, ja mencionado), mas num nfvel diferente, a cada 
volta da espiral. Parafraseando T. S. Eliot, em Four Quartets, e co
mo descobrir que nosso fim estava em nosso infcio mas n6s 0 en-

, , \ (,\ 
caramos como se 0 vlssemos pela primeira vez. . :\'q'i,;',J 

Muitos sintomas a arentemente atol6gicos podem ser vistos't'j\;· 
do "ponto de vista da psicologia analftica, como substitutos e um 
p~§~c:> neces~~ic:>,p? in~ividua~ao que 0 paciente tentou evitar. 0 fa-
to de se evitar a integrayao de niveis norrnais de agressividade, por 
exemplo, pode provocar, ao mesmo tempo, hipersensibilidade a 
agressividade das ou~ras pessoas e, caso continue a ocorrer, pode 
levar a depressao. A depressao e 0 sintoma aparente e podeser 
"explicada" nos termos da agressividade das outras pessoas, mas 0 
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significado subjacente e a necessidade de integragao da propria ca
pacidade de afirma<;ao do paciente. 

Voltamos a uma percep<;ao apresentada no inicio: a razao pela 
qual uma pessoa procura a analise junguiana pode ser a razao "er
rada". A analise po de ser 0 caminho certo, mas a verdadeira razao 
para que a pessoa se submeta a analise normal mente evolui e se 
desenvolve no curso da propria analise. Em ultima instancia, a ra
zao ou motiva<;ao para fazer analise e a individua<;ao, 0 processo 
pelo qual a pessoa vai se tornando, cada vez mais, aquilo que ela e 
em termos potenciais. 

Um novato num grupo de psicoterapia, por exemplo, costuma 
preocupar-se com 0 tempo durante 0 qual os demais membros ja se 
encontram no grupo, com frequencia concentrando-se no integrante 
mais antigo do grupo e reclamando "Nao posso ficar tanto tempo!". 
Mas a pessoa nao percebe que, em primeiro lugar, a razao pela 
qual alguem permanece fazendo -terapia por um longo periodo de 
tempo costuma ser bastante diversa daquelas que a levaram a ini
ciar a terapia. 

A individua<;ao e um processo natural que ocorre em todos. A 
analise junguiana nao produz 0 processo de individua<;ao, mas com 
frequencia e capaz de ativa-Io, de torna-Io mais consciente e de 
acelerar-Ihe a velocidade de ocorrencia. Ha tres importantes dife
ren<;as entre a pessoa cuja individua<;ao segue as vias naturais e 
aquela cuja individua<;ao ocorre atraves da experiencia analitica. A 
pessoa cuja individua<;ao e estimulada mediante a analise e 1) mais 
capaz de perceber de forma consciente e descrever 0 processo de 
individua<;ao; 2) menos propensa a sofrer uma regressao para pa
droes neur6ticos de comportamento; e 3) mais capaz de ajudar outras 
pessoas (na qualidade de "parteira") a passar pelo mesmo processo .. 
Isso nao significa, entretanto, que uma forma de individua<;ao seja 
superior a outra, mas que simplesmente existem diferen<;as entre 
elas. Os seres humanos vinham experimentando a individua<;ao, 
sob varias formas, muito antes de Jung ter usado 0 termo individua
<;ao da forma como 0 fazemos atualmente. 
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A individua<;ao e um processo tao pessoal, tao diferente das 
generaliza<;oes amplas a respeito do que e "normal" ou "saudavel" 
numa dada sociedade, que devemos respeitar, em todos os momen
tos, sua natureza profundamente individual. Se a vida nao tivesse 
fim, poderiamos afirmar que todas as pessoas permaneceriam em 
processo de individua<;ao ate alcan<;ar um grau virtual mente com
pleto, mesmo que fossem necessarios centenas ou milhares de 
anos. Talvez a vida continue apos a morte, seja em outro plano de 
existencia ou atraves de repetidas encama<;oes. Mas, do ponto de 
vista dos humanos mortais que somos, tudo 0 que podemos obser
var e a existencia de uma profunda e duradoura ansiedade no inte
rior da psi que de cada um de nos, para que nos movamos inexora
vel mente, embora dando muitos passos em falso, na dire<;ao dos 
nossos proprios eus mais amplos. Esse movimento pode afigurar-se 
"patologico" do ponto de vista de qualquer auto-identidade que ja 
tenhamos alcan<;ado, em bora possa, na verdade, constituir-se na 
transforma<;ao salvadora que nossas vidas precisam. 

Na verdade, trata-se de um movimento tao pessoal, que nem 
mesmo um analista plenamente familiarizado com o· processo de 
uma determinada pessoa e capaz de dizer se um movimento de 
afastamento do atual padrao esta. ou nao a servi<;o da individua<;ao. 
Devemos lutar, a todo momento, contra nossas proprias tendencias 
regressivas e com nossos desejos inescapaveis de racionalizar nos
sos motivos menos valorosos como se fossem alvos mais elevados. 
A vida sempre e um risco, mas um risco que temos liberdade para 
assumir de varias formas - as escolhas por meio das quais abrimos 
caminho para as potencialidades da nossa vida nos termos do nos
so proprio padrao distintivo. 

Quando estamos plenamente imersos numa rela<;ao analitica, 
podemos esperar que 0 nosso analista fique conosco ao longo da 
passagem por essas encruzilhadas de decisao e por suas conse
quencias. Em sua melhor forma, a analise ajuda a pessoa a tomar 
essas decisoes essenciais com. 0 minimo de desestrutura<;ao, tanto 
para ela mesma quanto para as pessoas com as quais ela mantem 
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relagoes. A solugao sempre assume um carater pessoal. 0 analista, 
tal como 0 daimon socratico, tem mais capacidade para nos ajudar 
a perceber quando um movimento particular a falso ou inadequado 
do que para nos indicar 0 pas so "certo". As vezes, 0 me do de reali
zar uma mudanga, ou 0 temor de estar por demais submetida a in
fluencia do analista, tenta a pessoa a interromper prematuramente a 
analise. Esse problema a discutido no Capitulo 5. 

Tipos Psicol6gicos 

Jung tomou como base do seu sistema tipol6gico, pelo qual a 
mais amplamente reconhecido nos dias de hoje, uma ampla revisao 
hist6rica da questao dos tipos psicol6gicos na literatura, na mitolo
gia, na estatica, na filosofia e na psicopatologia. Sua pesquisa aca
demica e urn exaustivo sumario de suas conclusoes foram publica
dos pela primeira vez em 1921. Certo numero de testes tipol6gicos 
amplamente usados tem, como base, nos dias que correm, princf
pios junguianos: os testes Myers-Briggs, Gray-Wheelwright, Singer
Loomis e varios outros testes desenvolvidos para fins especfficos de 
pesquisa. 

Inicialmente, Jung elaborou sua teoria tipol6gica com 0 fito de 
explicar a forma pela qual ele, Freud, Adler e outros podiam ter con
cepgoes tao divergentes a respeito do mesmo material cHnico. 37 

Jung chegou a conclusao de que eles interpretavam os fatos rels
vantes de forma tao diversa em fungao das variagOes da mane ira 
como esses fatos funcionavam pSicologicamente, isto e, gragas a 
tipologia pessoal de cada urn. 

No modele de Jung, ha dois grandes tipos de atitude: a extra
versao e a introversao. Esses termos alcangaram fama e sao parte 
do conhecimento cultural das pessoas mais educadas, apesar de 
poucos, fora do campo da psicologia, perceberem que sua origem 
esta na obra de Jung. A principal diferenga entre a extroversao e 
a introversao reside no fato de haver, na extroversao, um direciona
mento do interesse para 0 exterior, na direr;ao do objeto, ao passo 
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que na introversao esse movimento direciona 0 interesse para longe 
do objeto exterior e na direr;ao do sujeito. 38 Apesar de 0 interesse 
seguir sempre a mesma diregao das atividades da pessoa - sendo 
um extrovertido mais ativo no mundo exterior e um introvertido mais 
propenso a atividade interior, a indicagao primaria da extroversao e 
da introversao tem como base a direr;ao do interesse, e nao a dire
gao da atividade. 

Falando em termos gerais, a extroversao e a introversao tam
bam podem ser utilizadas para descrever culturas. A cultura ameri
cana, por exemplo, a, em gera/, mais extrovert ida que a cultura sui
ga, que tende a introversao. Jolande Jacobi, uma das primeiras in
tarpretes de Jung, afirmou que, quando visitou os Estados Unidos, 
foi considerada bastante introvertida; mas em casa, na Suiga, era 
considerada uma grande extrovert ida - 0 que exemplifica a relativi
dade cultural desses julgamentos. 

Tipos Funcionais 

Alem da orientagao geral da personalidade, em termos de ex
troversao/introversao, Jung descreveu quatro fungoes psicol6gicas; 
combinadas, essas fungoes fornecem uma aprimorada descrigao da 
tipologia da personalidade. Sao elas: pensa men to, sentimento, in
tuir;ao e sensar;ao. 39 

o pensamento e 0 sentimento sao denominados fungoes "ra
cionais", pois a possivel, atraves de cada uma delas, ordenar even
tos e atitudes. Com 0 pensamento, 0 material e ordenado de acordo 
com um padrao l6gico ("A precede logicamente B"); com 0 senti
mento, 0 material e ordenado de acordo com urn valor marcado pelo 
sentimento ("Estou mais interessado na relagao A do que na rela-
gao B"). . 

o sentimento nao eo equivalente da emogao ou da resposta 
efetiva. A em09ao pode variar de forma mais rapida que 0 senti
mento, e a deserivolvida a partir do contexto de uma situagao; 0 

sentimento e um julgamento de valor e pode ser usado de forma . 
menos passional. De fato, uma pessoa cuja fungao primaria seja 0 
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· sentimento pode parecer, por vezes, "fria", pois ele ou ela podem 
responder mais ao valor sentimental subjacente de uma situa<;ao 
que a emo<;ao imediata. . 

A intui<;ao e a sensa<;ao sao denominadas fun<;6es "irracio
nais". Nesse contexto, "irracional" nao tem 0 sentido de contra a ra
cionalidade; serve apenas para indicar que essas duas fun<;6es - ao 
contrario do pensamento e do sentimento - nao oferecem um qua
dro para a ordena<;ao das experiencias. Elas sao, na realidade, for
mas de perceber: a sensa<;ao percebe atraves dos sentidos fisicos, 
ao passo que a intui<;ao e percep<;ao atraves do inconsciente. 

A sensa<;ao diz 0 que e. Quando aplicada a objetos fisicos, e a 
fun<;ao que percebe coisas como numero de itens, nomes, cores e 
outras particularidades. No famoso romance de Rudyard Kipling, 
Kim, foram ensinadas habilidades de observa<;ao ao garoto-heroi, 
_atraves da tecnica de mostrar por um breve instante um conjunto de 
objetos que devem ser memorizados e descritos. Esse jogo des en-
volveu-Ihe a sensa<;ao, que se excede em deta/hes. 

A intui<;ao, a outra fun<;ao "irracional", nao diz 0 que e, e sim 
quais os resultados potenciais, as potencialidades, de ur:na dada si
tua<;ao. A intui<;ao tem uma qualidade probabilistica e preditiva. 
Quando antecipamos 0 sentido daquilo que uma pessoa nos esta 
dizendo, usamos a fun<;ao intuitiva. Algumas vezes, a intui<;ao se 
manifesta bem antes das palavras que serao ditas e antecipa com 
muita precisao, mas as vezes se engana. As pessoas que se 
apoiam essencialmente na fun<;ao intuitiva costumam ter dificulda
des em tolerar um ritmo rente de eventos; essa impaciencia pode in
terferir com 0 desenrolar ordenado e natural de uma conversa ou de 
um relacionamento. 

A Atividade das Fun90es 

Os dois tipos de atitudes e as quatro fun<;6es podem ser sepa
rados tao-somente em °termos conceituais. Em pessoas reais, sem
pre atuam em conjunto. Como uma das fun<;6es costuma ser de
senvolvida num grau muito maior que as outras, uma pessoa que 
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passar por uma situa<;ao nova e desconhecida na vida apresentara 
uma tendencia a aborda-Ia a partir de sua fun<;ao mais desenvolvida 
(a fu~ao primaria ou superior). Tambem e comum haver uma fun
<;ao secundaria relativamente bem-desenvolvida, que age de forma 
congruente com a fun<;ao primaria. A fun<;ao menos desenvolvida 
costuma ser denominada fun<;ao inferior, 0 que designa sua nature
za mais inconsciente e menos acessivel ao ego. 

Por esta razao, 0 processo de individua<;ao muitas vezes re
quer 0 desenvolvimento da fun<;ao inferior. Por exemplo, nos contos 
de fada, que podem ser encarados como modelos de desenvolvi
mento do ego, a fun<;ao inferior e representada, com frequencia, 
pelo filho "estUpido", 0 ingenuo irmao mais novo a quem todos des
prezam, mas que esta proximo do mundo natural inconsciente, do
tado da capacidade de falar com animais e de seguir os processos 
mais profundos, irracionais mas essenciaiso, da natureza.· 

Quando a pessoa se sente cansada, intoxicada ou simples
mente foi submetida a uma pressao que exceda os Ii mites normais 
de resistencia, a capacidade de adapta<;ao da fun<;ao superior pode 
ficar esgotada e outras fun<;6es, possivelmente a fun<;ao inferior, 
podem entrar em cena. Na famosa serie de televisao Jornada nas 
Estrelas, as personagens principais se aproximam das quatro fun
<;6es: 0 dr. Spock e, essencialmente, 0 pensamento; 0 dr. McCoye 0 

sentimento; 0 engenheiro Scotty e a sensa<;ao; e 0 capitao Kirk e 
a intui<;ao e, como tal, assume a responsabilidade final em situa
<;6es irracionais e perigosas. 

Tipologia e Analise 

Como as quatro fun<;6es e os dois tipos de- atitudes represen
tam um modelo do funcionamento total da psique, 0 alvo da indivi- .0. 

dua<;ao pode ser descrito em termos de tipologia. Num sentido ge
ral, a individua<;ao avan<;a mediante 0 desenvolvimento da fun<;ao 
inferior, assim -como pelo desenvolvimento do tipo de atitude oposto 
ao que marca a pessoa - os introvertidos desenvolvem a atitude ex
trovertida e os extrovertidos a atitude introvertida. Na cultura ociden-
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tal, e natural enfatizar, na primeira metade da vida, uma postura ex
trovertida, ja que, nesse estagio, a psique pressiona para que se es
tabele<;:a um ego forte no mundo exterior Inversamente, a introver-

. sao e uma postura mais natural na segunda metade da vida, quan
do 0 alvo nao e 0 estabelecimento da pessoa no mundo, mas a 
avalia<;:ao do significado de sua propria vida, numa prepara<;:ao para 
a morte. 

A analise junguiana acelera 0 processo de desenvolvimento 
psicologico, tentando produzir os resultados da individua<;:ao num 
perfodo mais curto que 0 natural. Gra<;:as a essa pressao por um de
senvolvimento psicol6gico mais· intencional, a analise, tal como a 
alquimia, e um "trabalho contra a natureza". 0 alvo e 0 mesmo alvo 
natural- metaforicamente, a produ<;:ao da lapis ou Pedra Filosofal -, 
mas a intencionalidade do processo encontra a resistencia do ritmo 
mais lento da maioria dos processos inconscientes. 

Alguns analistas junguianos fazem- grande uso da tipologia, 
como um guia basico de orienta<;:ao do processo analitico. Eu nao 0 

fa<;:o; em minha pratica, fa<;:o uma avalia<;:ao em termos tipol6gicos 
no infcio da analise, frequentemente utilizando um ou mais testes 
tipol6gicos para confirmar minhas impressoes clfnicas. 0 processo 
de desenvolvimento da analise, todavia, sempre parece mais es
sencial e pessoal que a descri<;:ao tipologica. Par outro lado, achei a 
tipologia utH para auxiliar os analisandos a compreenderem algu
mas de suas dificuldades (tais como 0 fato de serem introvertidos 
ao extremo num ambiente extrovertido, ou 0 fato de usarem 0 pen
samento ejll circunstancias em que 0 sentimento ou a intui<;:ao se
riam mais apropriados). 

A tipologia tambem se mostra bastante uti! no aconselhamen
to de alguns casais, tendo em vista que e muito facil surgirem pro
blemas de comunica<;:ao entre duas pessoas de tipos muito diferen
tes entre si; nesses casos,- uma compreensao da forma pela qual a 
outra pessoa funciona costuma aliviar a situa<;:ao e facilitar a intera
<;:ao harmoniosa entre as duas pessoas envolvidas. . 
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Sumario 

1. 0 diagnostico de um problema mental sempre se reveste 
de um carater relativo e menos complexo que a pessoa real por ele 
descrita. 

2. Muitas sfndromes que constituem objeto de preocupa<;:ao 
para os junguianos nao sao facilmente diagnosticaveis nos termos 
das categorias correntes do DSM-1I1. 

3. 0 processo de individua<;:ao, 0 processo basico da vida hu
mana, pode dar origem a sintomas de disturbio psicol6gico quando 
ha resistencia da pessoa a estagios necessarios de crescimento. 

4_ A analise pode ajudar a diferenciar as situa<;:oes que produ
zem os sintomas e pode dar alguma ajuda ao analisando para que 
este ultrapasse com maior rapidez 0 ponto nodal no qual 0 processo 
de individua<;:ao e interrompido pelos sintomas_ 

5. A individua<;:ao, um processo de circum-ambula<;:ao em tor
ne do nucleo do verdadeiro ser, cujo curso tem a forma de espiral, e 
mais uma dire<;:ao a seguir que um alvo atingivel. Esse processo 
apresenta uma natureza muito pessoal e nao pede ser descrito de 
forma adequada atraves de normas gerais a respeito da saude e da 
enfermidade. 

6. Um conhecimento basico da tipologia psicol6gica pode 
mostrar-se util na compreensao das dificuldades pessoais e dos 
problemas de relacionamento de cada pessoa. 
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Duas pinturas feitas por uma mulher submetida a ana liS: ju~gUiana. Parte in~er~or: um es
tado de depressao no qual conteudos iriconscientes .sao atl~ados mas re~nmldos. Parte 
superior: conflito e confusao depois de os conteudos Inconsclentes terem sldo transforma-

dos em conteudos conscientes. 

4 

A Estrutura da Amilise 

Quando se engajam na analise junguiana pela primeira vez, 
muitas pessoas alimentam uma expectativa, consciente ou incons
ciente, de que 1) 0 analista as ajudara a resolver 0 problema que as 
motivou a procurarem a analise, ou 2) havera uma explora<;ao da vi
da pregressa, particularmente das mem6rias da infancia. 

A primeira expectativa, al/vio dos sintomas, configura-se como 
um desejo humane natural. A segunda, explora<;ao do passado ce
mo forma de aliviar 0 sofrimento do presente, tem como base a 
ampla aceita<;ao do estere6tipo da psicanalise freudiana - estere6-
tip<> segundo 0 qual tudo pode ter sua origem localizada nas expe-
riencias ou fantasias da infancia. . 

Jung chamou a ac;ao de remeter as dificuldades presentes aos -
eventos do passado de analise redutiva, ja que essa a<;ao "re9uz" 
as dificuldades presentes a outra coisa qualquer. Jung jamais repu
diou a analise redutiva e ate achava que, em certos casos, ela cons
titui a melhor abordagem, certamente para aquelas pessoas cujos 
problemas podem ser vistos com clareza como derivados de dificul
dades anteriores. Todavia, Jung concentrava-se, tal como 0 faz a 
maioria dos analistas junguianos, numa compreensao mais clara 
daquilo que a mente inconsciente ainda esta tentando fazer para 
auxiliar a pessoa a sair da dificuldade. Essa atividade da mente in
consciente pode ser vista com particular clareza lios sonhos, discu
tidos no Capitulo 6. 

Um .analista junguiaRo pode come<;ar a analise fazendo anota
<;Oes de uma defalhada hist6riapessoal, talvez com alguns testes 
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psicologicos, incluindo estudos como proje96es em tabuleiro de 
areia - tecnica empregada por muitos junguianos, mas raramente 
por outros terapeutas. Outro analista pode simplesmente com~ar 
trabalhando com 0 problema no ponto em que ele se manifesta, 
deixando que a historia pregressa se desenvolva a medida que a 
analise progride. 

Ha tambem, como ja mencionamos, amp las variagoes no ar
ranjo ffsico do ambiente em que ocorre a analise. 0 procedimento 
usual e que analista e analisando sentem-se um diante do outro, 
embora alguns analistas junguianos, particularmente aqueles cujo 
treinamento ocorreu no ambito da escola desenvolvimentalista (em 
larga medida na Inglaterra), possam pedir que 0 paciente se deite 
num diva mais ou menos como na analise freudiana c1assica. 0 uso 
do diva promove a regressao control ada, mas as opini6es sobre a 
sua utitidade se dividem. 40 

Frequencia e Honorarios 

. A frequencia das sess6es de analise tambem pode variar de 
forma ampla. Enquanto os an.alistas da escola desenvolvimentalista 
podem pedir aos analisandos que comparegam tres ou quatro vezes 
por semana, a frequencia usual preferida pelos junguianos e de uma 
a duas vezes por semana. Mas isso tambem depende da gravidade 
dos sintomas. Pode haver uma situagao de crise na vida do pacien
te (causada por eventos externos ou internos) que tome desejAvel a 
realizagao de urn maior numero de sess6es. 

Pessoalmente, creio que uma a duas vezes por semana e bern 
razoavel para a maioria das pessoas, enquanto uma frequencia infe
rior a duas vezes por mes tende a quebrar a continuidade da anali
se. Quando um analisando tambem faz psicoterapia de grupo com 0 

analista, costuma ser possivel reduzir a frequencia das sessoes de 
analise individuais (apesar de essa opgao ser limitada, dado 0 nu
mere reduzido de analistas junguianos que fazem terapia de grupo). 

Os honorarios variam de analista para analista, e de uma parte 
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do pais [Estados UnidosJ para outra, de modo que devem ser nego
ciados em bases individuais. Alguns analistas of ere cern escalas 
moveis, particularmente para estudantes ou quando 0 anatista inicia 
sua pratica. Em alguns locais, como Nova lorque e Sao Francisco, 0 

Instituto Junguiano local mantem uma clinica na qual a analise, feita 
por analistas em treinamento, est a disponlvel por honorarios reduzi
dos. Alguns analistas cobram honorarios diferentes conforme a du
ragao das sessoes .. 

Muitos .anatistas exigem pagamento quando da realizagao de 
cada visita, ao passo que outros seguem urn padrao mensa\. E im
portante ser realista a respeito da quanti a que cada um pode des
pender. De modo geral, como ja foi sugerido, e melhor fazer uma 
analise prolongada de menor frequencia que uma analise intensiva 
por urn periodo Iimitado. Em todos os casos, a estrutura de honora
rios e uma importante parte docontrato entre analista e analisando, 
e deve ser perf~itamente es.clarecida desde 0 inicio. Todos os mal
entendidos devem ser tratados de imediato, embora possam ser 
objeto de urn tratamento como material anatitico, ou considerados 
parte do acordo contratua\. 

Muitos significados inconscientes atribuidos ao dinheiro, tais 
como autoconceito (UNinguem se importa comigo se eu nao pagar"), 
sacriffcio ("Estou deixando de comprar urn carro novo para fazer 
analise"), substancia corporal ("0 dinheiro e uma porcaria") e ener
gia ("Aquilo em que gasto dinheiro mostra para onde minha energia 
quer ir"). Sei de pelo menos urn exemplo no qual 0 analisando pas
sou a primeira sessao discutindo com 0 analista para determinar se 

. deveria pagar ao analista ou. se 0 analista deveria pagar a ele! (Ele 
terminou concordando em pagar ao analista.) A maioria de n6s, in
conscientemente, gostaria de pensar que e tao importante para seu 
analista, que este deveria atender quer se pague, quer nao, enquan
to sabe conscientemente que a relagoo como analista e urn acordo 
profissional e Que 0 pagamento de honorarios e apropriado. 

o valor recebido em pagamento tambem e uma questao im
portante, particularmente porque costuma haver momentos em que 
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o analisando pode imaginar se esta "tendo progressos" ou se "ficou 
no mesmo lugar". Essas quest6es costumam revelar um sentimento 
incerto a respeito do autoconceito, ou um desejo de ter as insegu
ranc;as varridas para fora pela aprovac;ao de uma forte figura de au
toridade, sendo 0 analista apropriado para esse propOsito. Mas 0 

que vale de fato a analise? Sera necessario pagar a alguem "ape
nas para ouvir"? 

Quando fazia treinamento em psiquiatria, um professor di.sse 
ao nosso grupo de residentes a coisa mais sabia que ja ouvi a res
peito de honorarios. Muitos de n6s, ao iniciarmos nossa pratica, hesi
tavamos em come<;ar a cobrar honorarios dos clientes, ja que co
nheciamos nossas pr6prias limitac;oes e inseguranc;as. 0 professor 
disse que os honorarios que cobramos nao oorrespondem necessa
riamente ao nosso valor para 0 paciente; eles apenas indicam a 
quantidade de dinheiro que 0 analista se prop6e a cobrar pelo tra
balho psicoterapeutico. Se 0 terapeuta ajuda 0 paciente a resolver 
um grave problema, os honorarios cobrados por uma hora se tornam . 
barato, diante dos resultados alcanc;ados. Se nao houver resultados 

- substanciais, 0 analista pode nao valer urn centavo por hora. Como 
ninguem sabe 0 resultado do tratamento, 0 verdadeiro significado 
dos honora:rios e, como disse 0 professor, 0 salario pelo qual 0 ana

lista deseja trabalhar. 41 

Fa/ta as Sess6es 

E praxe cobrar pela psicoterapia de grupo mensalmente, 
mesmo que 0 paciente falte a uma sessao. 0 que se paga e a vaga 
do paciente no grupo, que nao pode ser oferecida a outra pessoa. 0 
tempo individual e outra questao. Muitos analistas permitem 0 can
celamento de sess6es com a devida antecedencia, normal mente 
entre vintee quatro e quarenta e oito horas. 0 tempo disponivel 
nesse caso pode ser oferecido a outra pessoa, podendo 0 analista, 
da mesma forma, utiliza-Io para seus prop6sitos pessoais. Uns pou
cos analistas firmam um contrato claro com 0 novo paciente, nos 
term os do qual e reservada uma hora ao paciente por urn periodo fi-

78 

j 
I 
i 

xo de tempo ou ate que eles fac;am outro acordo. Caso um acordo 
desse tipo seja feito, as faltas sao cobradas. 

Em todos os casos de falta a sessoes, e provavel que haja al
gum a razao pSicodinamica subjacente. Pode ser que 0 t6pico que 
se encontra em discussao no final da sessao anterior aquela a que 
o paciente faltou tenha tido mais significado emocional do que se 
percebeu e 0 analisando tenha desejado, inconscientemente, evitar 
sua discussao. Muitos analistas cobram ou nao as sess6es a que 0 

paciente faltou levando em conta, tao-somente, a antecedencia do 
cancelamento. Apesar de poder haver raz6es psicodinamicas, ou de 
ordem bern pratica ("Meu carro nao pega", ',enho de levar meu fi
Iho ao dentista", etc.), eu pessoalmente nao gostaria de me colocar 
na posiC;ao de decidir 0 que e uma razao valida ou nao para faltar a 
uma sessao analitica. 

Ha alguns anos, um medico faltou a uma sessao que teria 
comigo sem ligar para ~ancelar. Cobrei urn valor nominal (menos da 
metade dos honorarios normais que ele me pagava), embora tivesse 
acertado com ele que cobraria 0 valor integral. Na sessao seguinte, 
ele passou a metade do tempo alegando que eu nao deveria ter co
brado nada, pois ele faltara a sessao por uma razao por ele cons ide
rada valida. Eu nao queria mudar minha posiC;ao, tendo afirmado 
que nosso acordo consistia em me avisar com pelo menos vinte e 
quatro horas de antecedencia e nao em me apresentar uma boa ra
zao para faltar. Ele ficou muito irritado. Na metade da sessao, resof
vi desistir da cobranc;a pelo atraso do cancelamento, pois senti que 
havia uma questao subjacente rna is profunda em jogo. _ 

Quando eu Ihe di~se que desistiria de cobrar, ele teve urn su
bito ataque de choro. Surgiu uma profunda estrutura neur6tica - ele 
senti a que ninguem se importava com ele, mas apenas com aquilo 
que ele pagava as pessoas ou podia fazer por elas. Estava tao con
vencido de sua falta de valor pessoal que jamais ousara mencionar 
esses sentimentos, mesmo ria analise. A energia gerada pelo seu 
afeto, assim como 0 subito cancelamento da cobranc;a, baixou a 
guarda do seu sistema defensivo: 

79 



Esta claro que os hOOO«3rioS sao majs que honorarios; eles 
trazem em si um significado emocional. 

Condic;6es de Delimitac;ao: 0 Contrato Terapeutico 

Elementos como honorarios, freqOencia das sessoes, etc., 
constituem um acordo entre analista e analisando, equivalente a um 
contrato firmado entre dois adultos. Esses acordos contratuais con
figuram-se como as condi90es de delimita9ao da analise; eles mar
cam a Separa9aO entre a relayao analftica e as outras partes da vi
da, de maneira que a intera9ao que ocorre dentro dos limites fixa
dos possa ser utilizada para 0 prop6sito especial de compreender 0 

funcionamento inconsciente do analisando. 
A escolha de condic;oes particulares de delimita9ao tem algum 

efeito sobre aquilo que pode ser observa.do dentro dessas mesmas 
condi96eS. Os analistas que veem os pacientes varias vezes por 
semana, tendo 0 paciente, com freqOencia, reclinado num diva, cos
tumam afirrnar que esse acordo permite observay6es que nao po
dem ser feitas em sess6es semanais (micas, numa disposiyao face 
a face. Outros (em cujo numero me incluo) senterri que a realiza9aO 
simultanea de sessoes de psicoterapia de grupo e de analise indivi
dual com 0 mesmo terapeuta permitern uma gama de observay6es 
que nao sao possiveis em sessoes exclusivamente individuais. Vir
tualmente, todos os analistas junguianos concord am que a interpre
tayao de sohhos acrescenta a analise uma dimensao que nao pode 
ser alcanyada atraves de outros meios. 

Alguns terapeutas, seguindo R. D. Langs, referem-se as condi
¢es de delimitayao como a maldura da analise. 42 Moldura e uma 
boa imagern visual, pois temos urna consciencia imediata de que 
uma coisa emoldurada se encontra, a urn s6 tempo, enfatizada e 
separada do ambiente que a circunda. A rnoldura tambem restringe 
aquilo que podemos observar, 0 que permite um processo.de sele
yao 00 tipo de material estudado. E, 0 que e mais importante, uma 
vez estabelecida uma moldura ou condiyao de delimitayao atraves 
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de um acordo mutuo, os desvios que ocorrem podem ser interpreta
dos como atos consciente ou inconscientemente significativos. Em 
geral, trata-se de uma questao de interpretayao, por parte do analista, 
dos desvios que 0 paciente fizer com relayao as condi90es de deli
mitagao, mas 0 analista tambem pode agir fora da moldura (tal ca
mo ocorre quando se atrasa ou esquece de uma sessao), 0 que 
tambem pode ser revelador. 

Ap6s 0 que parecia ter sido uma sessao rotineira com urn pa
ciente que estivera fazendo an~lise comigo h~ v~rios anos, esse 
paciente voltou para 0 pr6ximo encontro relatando (mas nao de
monstrando) que havia sentido uma grande raiva com rela9ao a 
mim por nao Ihe ter concedido toclo 0 tempo de sua ultima sessao, 
crendo que eu havia reduzido sua permanencia em dois minutos. 
Ele me estava fazendo a acusa9ao de que eu me desviara das con
di90es de delimita9ao. Contudo, 0 que ele veio a perceber foi 0 fato 
de estar tentando me fazerpassar por um pai positivo, tal como seu 
analista anterior, para compensar sua experiencia negativa com seu 
pai natural. Tratava-se de uma significativa e ha muito adiada per
cepc;ao, que se mostrou muito util para 0 paciente no curso da an~
lise. Na verdade, nao estava muito claro que eu tivesse realmente 
reduzido seu tempo em dpis minutos. Eu acreditava que nao houves
se feito isso, mas eu havia controlado seu tempo, na sessao ante
rior, com um dos dois rel6gios do meu escrit6rio, ao passo que ele 
julgara que 0 controle havia sido feito com 0 outro. Quando compa
ramos os rel6gios, eles estavam com uma diferen9a de exatamente 
dois minutos. A questao insoluvel dos do is minutos era insignifican
te quando comparada a nova percepc;ao que ele havia tido. 

As condiy6es de delimita9aO da analise junguiana costumam 
ser denominadas, na Iiteratura,o vas (ou vas bene clausum, 0 "vaso 
bem fechado"). Trata-se de uma referencia a imagem arquetrpica do 
vasoalqufmico, 0 recipiente de vidro no qual 0 refugo, a prima ma
teria, deveria ser transform ada na Pedra Filosofal. Um desses vas, ja 
mencionado, chamava-se pelicano, grayas ao fato de lembrar o. 
p~ssaro, com sua cabeya no peito (esse era tambem um sfmbolo 
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medieval de Cristo). 0 material Ifquido colocado no vaso-pelicano, 
quando aquecido, se transformaria em vapor, elevando-se ao longo 
da pequena porc;:ao curva do vaso, onde se resfriaria, condensaria e 
retornaria ao local onde iniciara 0 movimento, mais uma vez sob a 
forma Ifquida. Esse processo compunha a imagem da operac;:ao al
quimica de circulatio, uma continua circulac;:ao entre varias formas 
de substancia a que se atribuia a natureza de causa de uma suti! 
transformac;:ao no material submetido a circulac;:ao. 

De um moderno ponto de vista quimico, nada ocorreria num 
processo desses. Mas a imagem se reveste de um profundo senti do 
psicol6gico, pois constitui uma experiencia comum na analise 0 fato 
de parecer que nada esta acontecendo durante longos periodos de 
tempo. Na verdade, pode ser que nada esteja mudando na superfi
cie consciente, mas precisamente nesses momentos 0 inconsciente 
costuma esiar preparando uma profunda mudanc;:a. Essas prepara
c;:oes com frequencia podem ser vistas em sonhos durante 0 periodo 
de aparente estagnac;:ao. 

Outra imagem arquetipica para as condic;:oes de delimitac;:ao e 
o temenos, que se referia, no mundo antigo, a uma fronteira sagra
da colocada em torno de um templo. Na epoca roman a, podia ser 
um sulco feito no solo em torno do local onde seria erigido um tem
plo. Ja antes, no antigo Egito, a primeira ac;:ao na construc;:ao de um 
novo templo era a "fixac;:ao dos limites" do templo por parte do Fa
ra6, 0 que marcava 0 espac;:o sagrado do local de instalac;:ao do 
templo. Quando instalou uma nova capital em Amama, Akenaton, 0 

fara6 monoteista "heretico" da Decima Oitava Dinastia do Egito An
tigo, mandou erigir colunas de pedra nos quatro cantos do local, 
significando cada coluna que Akenaton havia feito' a pedra ser fixa
da como um dos limites de sua nova capital. Nos tempos modemos, 
o costume de carregar a noiva, ap6s 0 casamento, para que ela cru
ze 0 umbral do seu novo far marca uma fronteira especial, ou teme
nos, daquele local agora dono de urn significado particular. 

As condic;:Oes de delimitac;:ao sao mais que meros acordos. 
Elas apresentam utilidade psicoterapeutica ao permitirem que haja 
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uma ampla gama de interpretac;:oes dentro e fora dos limites que fi
xam. 0 interior do territ6rio marcado pelas condic;:Oes de delimitac;:ao 
e distinto da vida comum, um local segura em que a pessoa pode 
revelar-se a si mesma, de uma forma que seria inadequada ou peri
gosa em condic;:6es ordinarias. Trata-se de um espac;:o no qual po
demos experimentar a atitude observadora e de amparo, mas neu
tra, do analista, sem sermos forc;:ados a nos preocupar com 0 analis
ta como pessoa, exceto no que se refere as condic;:6es de delimita
c;:ao. E claro que a pessoa do analista continua presente, e e parte 
da interac;:ao, mas sob uma forma diferente daquela assumida pelas 
pessoas que se encontram fora do temenos da analise. 

As condic;:oes de delimitac;:ao devem ser estabelecidas, tanto 
quanto possivel, no inicio da terapia; elas devem ser aceitaveis para 
o analisando e para 0 analista e nao devem ser alteradas, por ne
nhuma das partes, sem discussao. Assim sendo, 0 analista e 0 ana
lisando tem responsabilidades equivalentes mas diferentes entre si 
na conduc;:ao da analise. Essas responsabilidades sao discutidas a 
seguir. 

Responsabilidades do Analista 

_ Uma das responsabilidades essenciais do analista e a manu
tenc;:ao das condic;:oes de delimitac;:ao estabelecidas conjuntamente 
(embora nem sempre de forma expllcita) com 0 analisando: estar 
presente a hora marcada, nao alterar as sessOeS ou os honorarios 
de modo caprichoso, dedi car toda a atenc;:ao necessaria ao anali
sando no decorrer das sessOes e concentrar no paciente a habi I ida
de e a compreensao adquiridas pelo analista durante seu treina
mento e sua pratica. 0 analista deve, tanto quanto possivel, ser 
objetivo e nao judicativo, para permitir que 0 analisando verbalize os 
pensamentos que tiver a seu pr6prio respeitQ, pensamentos que, em 
outras circunstancias, teria vergonha de confessar. 

o analista nao deve esperar que 0 paciente se comporte dian
te dere como se comportaria diante de uma pessoa do seu convivio 
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social, exceto na manutenr;ao Gias condir;oes de delimitar;ao. Isso 
significa, em particular, que 0 paciente pode mostrar-se irado e crfti
co com rela<;ao ao analista, sem temer retaIi a<;Oes, rna is uma vez 
respeitando as condi<;6es de delimita<;ao, que constituem a parte 
adulta, objeto de acordo mutuo, da intera<;ao. Da mesma forma, nao 
se espera que 0 paciente mantenha uma rela<;ao de convrvio social 
com 0 analista. 

Sentimentos Sexuais: a Intimidade Forr;ada 

A atividade sexual entre terapeuta e paciente constitui uma 
seria quebra do contrato analitico, dando origem a questOes de or
dem legal, etica e moral. A ocorrencia de sentimentos sexuais, con
tudo, nao €I incomum ou surpreendente, ja que a intimidade for<;ada, 
no ambito do temenos analrtico, toma facilmente visfveis 05 aspec
tos mais desejaveis, assim como os defeitos, das pessoas. 0 ana
lista tern permissao de ver as lutas por vezes her6icas que ocorrem 
na personalidade do analisando, que sao invisrveis no mundo exte
rior. As vezes, 0 paciente tambem pode mostrar-sa dependente e 
vulneravel, 0 que pode evocar no analista urn excesso de prote<;ao, 
ou se revestir de urn carater sexual mente excitante. E responsabili
dade do analista nao tirar vantagem da atmosfera de intimidade 
criada no ambito do temenos. 

Nos dias de hoje, ha grande interesse nos relatos de desvios 
da proibi<;ao profissional da pratica de rela<;6es sexuais entre analis
ta e analisando. Com frequencia, a preocupa<;ao €I expressa num 
tom sexista ou feminista excessivamente polemico. Como ha mais 
terapeutas do sexo masculino que do feminin~, ha inevitavelmente 
mais relatos de envolvimento sexual entre terapeutas do sexo mas
culino e pacientes do sexo feminino, 0 que tende a sugerir urn abu
so masculino das mulheres. 

Em minha pr6pria experiencia de mais de vinte e cinco anos 
de pnitica, todavia, houve apenas quatro casos nos quais urn te
rapeuta me falou diretamente de envolvimento sexual tom pacien
tes, de modo que a informa<;ao nao tenha side de "ouvir dizer". Es-
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ses quatro exemplos estao divididos regularmente: dois terapeutas 
do sexo masculino envolvidos com pacientes do sexo feminino e 
dois terapeutas do sexo feminino envolvidos com pacientes do sexo 
mascu Ii no. Qualquer que seja a visao popular da questao, trata-se 
claramente de um problema que envolve terapeutas de ambos 05 

sexos. Alem disso, na minha experiencia de mais de doze anos de 
servi<;o conjunto em comites deetica de tres sociedades profissio
nais, apenas um caso de ma conduta sexual veio ao nosso conhe
cimento, 0 que prova que 0 evento nao e tao comum como a im
prensa sensacionalista sugere. 

Nos quatro casos em que 0 analista envolvido (e, em dois dos 
casos, 0 paciente envolvido) me falou diretamente da situa<;ao, 0 

resultado a longo prazo foi variado. Um dos casos levou a uma.du
radoura e bem-sucedida rela<;ao conjugal entre analista e analisan
do, urn foi desastroso para ambas as partes e, nas duas outras si
tua<;Oes, a atividade sexual parece ter tido poucos efeitos de longo 
prazo em ambas as partes. 

Apesar de 0 envolvimento sexual entre terapeuta e paciente 
nao ser legal mente ou eticamente permissivel, nem correto, 0 signi
ficado psicol6gico mais profundo desses lapsos deve ser explorado 
em bases individuais. Essa explora<;ao ajudara a educar terapeutas 
e pacientes com rela<;ao aos perigos da realiza<;ao de sentimentos 
sexuais que costumam surgir no curso da psicoterapia. 

Algumas das mais destrutivas situa<;6es que me chamaram a 
aten<;ao nao estavam relacionadas com a rela<;ao sexual direta en
tre paciente e terapeuta, mas constela<;6es nas quais a esposa de 
urn paciente se envolveu sexual mente com 0 terapeuta do sexo 
masculino do seu marido, repioduzindo, e"identemente, uma versao 
sobrecarregada da psicodinamica edipiana classica - situa<;6es que, 
em muitos casos que me chegaram ao conhecimento, jamais foram 
completamente resolvidas. 

As fantasias sexuais, ao contrario da a<;ao sexual direta, cons
tituem parte integrante da rela<;ao anaUtica, aparecendo muitas ve
zesem sonhos, e nao na consciencia vigil. Esses sentimentos po-
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dem tornar-se uma valiosa parte da analise, caso sejam tratados 
simbolicamente. 43 Eles costumam representar urn profundo vIn
culo psicol6gico entre as duas pessoas, compartilhando da imagati
ca arquetlpica da coniunctio alqulmica, a uniao dos opostos. Esses 
sentimentos podem prefigurar marcadas melhorias na psique do pa
ciente. Dessa maneira, os sentimentos ou os sonhos de cunho se
xual do paciente com relagao ao analista devem ser transformados, 
o mais rapido passlvel, em parte da discussao anaHtica, de modo 
que seu significado simbolico possa ser explorado. Contudo, se 0 

analista tiver sentimentos ou sonhos de cunho sexual com relagao 
ao paciente, esses sentimentos ou sonhos dificilmente devem ser 
discutidos na analise, para que nao se tornem uma carga para 0 pa
ciente; mas devem certamente ser parte da auto-reflexao do anal is
ta com relagao a analise, ja que podem representar uma parte ins
tavel da personalidade do analista. 

Parametros Analfticos e Habilidade T erapeutica 

Como ja observamos, 0 analista deve levar para a situagao 
analitica a habilidade e a experiencia terapeuticas do seu proprio 
estilo de analise. Como a interagao entre duas pessoas que conver:
sam sozinhas numa sala fechada se assemelha a uma situagao so
cial, algumas vezes 0 paciente pode surpreender-se quando 0 ana
lista nao responder de uma forma social mente esperada. 

Por exemplo, 0 analista pode preferir nao responder a pergun
tas a respeito de sua propria vida pessoal, tais como sobre 0 casa
mento, os filhos, a fa religiosa, etc. Essas categorias ordinarias de 
discurso social, caso sejam permitidas na anali~e, tendem a tomar 0 

analista "apenas outra pessoa" , assim como a reduzir a possibili
dade de que 0 paciente projete importantes materiais inconscientes 
no analista - 0 que se configura como uma das form as de tomar 
consciente 0 inconsciente. 

A projegao de material inconsciente no analista, por parte do 
paciente, a denominada transferencia, ao passo que 0 processo in
verso, no qual 0 analista alimenta expectativas inconscientes ou im-
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pressoes distorcidas do paciente, chama-se contratransferencia. 
Como ambos os processos inevitavelmente ocorrem em alguma me
dida na situagao analitica, a conveniente fazer referencia a eles 
atravas da abreviatura T/CT, que representa "transferencia e contra
transferencia". Esses processos constituem boa parte do campo 
transformativo da analise, no ambito do qual podem ocorrer muitas 
mudangas no analisando e, com frequencia, tam bern no analista. 
Essa questao a discutida mais plenamente adiante. 

A pessoa que inicia a analise pode, transcorrido urn dado pe
riodo, querer que 0 analista "fale". As vezes, 0 paciente reluta em 
falar alguma coisa que ja foi objeto de discussao - "Eu ja Ihe disse 
isso!" Essas observa90es costumam ter como base uma grosseira 
interpretagao err6nea da analise - segundo a qual a analise a uma 
situagao l6gica de solugao de problemas na qual certa quantidade 
de informagao a colocada na mente do analista, vindo em seguida 
as respostas. Com efeito, a analise nao funciona dessa maneira e, 
na verdade, todas as "respostas" desejadas provavelmente virao an
tes at raves da repetida atengao do analisando com relagao ao que 
esta ocorrendo dentro de si mesmo. 

Para falar a verdade, os processos de transforma9ao que ocor
rem na analise tern mais relagao com a estrutura inconsciente da 
mente que com qualquer outra coisa que possa ser identificada com 
a analise l6gica e consciente de problemas. Essa mesma dificuldade 
deve ser tratada repetidas vezes, ja que constitui 0 foco primario do 
sentimento ou afeto. Isto a, deve-se falar sobre isso sem se dar impor
tancia a repetigao, tendo em vista que esses processos trazem con
sigo uma carga emocional. Tratamos mais longamente desta ques
tao no Capitulo 6, dedicado aos sonhos e as tacnicas de representa
gao, no qual a evocagao de estados de afeto-ego a vista como urn 
processo natural em muitos sonhos. 

Prote9ao ao Ana./isando 

Cabe igualmente ao analista a responsabilidade de informar ao 
paciente quando for necessario urn tratamento rna is rigoroso, tal 
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como a hospitalizagao. A maioria dos analistas junguianos traba
Iham amplamente com pacientes neur6ticos que raramente reque
rem hospitalizagao. Mas ha algumas situagoes, tais como aquelas 
marcadas por serias tentativas de suicfdio, nas quais 0 paciente de
ve ser informado de que, para sua pr6pria protegao, deve ser hospi
talizado. Ou, talvez, 0 apoio ao ego menos restritivo da medicagao 
possa ser suficiente. Em casos extremos, 0 analista tem a obriga
gao legal de notificar um membro responsavel da familia do pacien
te se este constituir claramente um perigo para si ou para os outros. 
Um processo legal de compromisso pode precisar $er finnado pela 
famflia do paciente. 

Essas situagoes sao raras, mas todo analista dev~ estar pre
parado para .lidar com elas caso ocorram. Quando 0 analista nao 
tem qualificagOes mooicas, acordos de garantia de contingencia de
vem ser feitos com profissionais que as tenham. A maioria dos es
tados depressiv~s e autolimitadora, tendo seu curso interrompido 
mesmo que nenhum tratamento seja feito nem medicamentos ad
ministrados. Mas a medicagao e a pSicoterapia podem encurtar 
consideravelmente a duragao dos estados depressiv~s e, se se obti
ver compreensao, reduzir a probabilidade de futuras recorrencias. 0 
principal perigo da depressao severa e 0 suicidio, que sinto ser, em 
todas as circunstancias, tragico - tirar a pr6pria vida por causa de 
uma enfermidade que tem cura 

Responsabilidades do Analisando 

Pouco tem .sido escrito a respeito das responsabilidades do 
analisando com relagao ao analista, se se considerar a atengao que 
tem sido dedicada as responsabilidades eticas e legais do analis

ta. 44 

De fato, 0 analisando tem a responsabilidade evidente de 
comparecer pontualmente as sess6es e de pagar a conta de modo 
regular. Alem disso, tem a seu cargo a responsabilidade de traba
Ihar com dedicagao na analise, 0 que implica dar uma estreita e 
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cuidadosa atengao ao seu proprio material. Isso incluira 0 registro 
de sonhos e de associagoes pessoais feitas as imagens onfricas e, 
por vezes, a produgao de desenhos, pinturas e objetos de argila ou 
de outro material. 

"Trabalhar", nesse senti do, nao equivale a "esforgar-se". 0 tra
balho analftico, para ambas as partes envolvidas, requer concen
tragao disciplinada e desenvolvimento de habilidades especificas, 
tal como a "atengao em livre fluxo", nas quais a consciencia joga 
com varias possibilidades; isso permite que 0 material inconsciente 
aflore para fins de exame consciente, com mais eficiencia que 0 

"esforgar-se", que pode ate inibir 0 acesso ao inconsciente. 0 anali
sando tem, acima de tudo, a obrigagao de revelar materiais emocio
nalmente importantes e dar essa infonnagao, voluntariamente, logo 
que puder, para minimizar a tendencia de furtar-se a tratar de ques
toes centrais .. 

Alguns materiais s6 padem ser coletados pelo analisando, 
como ocorre com a anotagao de sonhos, lembrangas do passado e 
associagoes pessoais. Embora nao. se possa acusar nenhum pa
ciente por ter-se esquecido de sonhos, e correto reprova-Ios por nao 
faze rem todos os esforgos para lembrar - por exemplo atraves da 
colocagao de material para registro par escrito ou em gravagao dis
ponfveis quando forem dormir .. O paciente nao tem responsabilidade 
pelo respeito a formas comuns de interagao social com 0 analista 
no ambito do temenos da analise. Fora do temenos, contudo, 0 pa
ciente tem as mesmas responsabilidades do analista, que inclui, por 
exemplo, a nao-divulgagao de material analitico - tais como as ob
servagoes e interpretag6es do analista - sem permissao da outra 
parte. Da mesma fonna que 0 analisando espera que 0 analista nao 
faga observagoes casuais ou julgamentos a seu respeito junto a ou
tras pessoas, 0 analisando deve demonstrar 0 mesmo respeito pelo 
analista. 

Os analistas nao fazem mexerioos a respeito dos pacientes e, 
inversamente, estes nao devem fazer mexericos a respeito dos ana
[istas. Em situa¢es nas quais varios analisandos sao conhecidos 
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uns dos outros (0 que nao e inoomum em muitas comunidades), 
uma observac;ao casual de um paciente a respeito de um analista 
cornum pode dar a irnpressao de conter um conhecimento secreta a 
respeito do analista e pode interferir com a terapia da pessoa a 
quem 0 cornentario e dirigido. Os sentimentos de transferencia e de 
contratransferencia fazem parte do temenos da analise, no ambito 
do qual podem gerar uma poderosa compreensao. Se forem dissi
pados fora do temenos, tOOa a estrutura assim como tOOos os resul
tados da analise podem ser prejudicados. A confidencia e respon
sabilidade do analista e do analisando. 

o Campo de Transfonna~ao 

Jung utilizou um diagrama simples para ilustrar a dinamica 
psicol6gica dos relacionamentos, com menc;ao particular a situac;ao 
analitiea: 45. Como mencionamos, a transferencia e a contratransfe
rencia (T/CT), as distorc;Oes perceptivas mais oU menos inconscien
tes do analisando e do analista, respectivamente, constituem urna 
forma abreviada de fazer referencia as interac;oes psicol6gicas que 
comp6em 0 campo transformativo. 

Alem da relac;ao inconsciente entre analista e analisando, em 
cujo nivel 0 contrato terapeutico estabelece as condic;oes de delimi
taC;80, ha a relac;ao entre cada pessoa e seu lado contra-sexual. 0 
analis~a, quando do sexo masculino, tem uma relac;ao com sua 
anima quando interage com uma paciente; 0 paciente, quando do 
sexo feminino, tem uma relac;ao com seu animus,' assim como com 
o analista. Alem disso, a anima e 0 animus tambem interagem dire
tamente, em larga medida, num nivel inconsciente. Assim, Jung ob
servou que, em tOOa conversac;ao entre um homem e uma mulher, 
ha pelo menos quatro pessoas envolvidas. Esses relacionamentos, 
que podem ser confusos quando nos deparamos com eles pela pri- , 
meira vez, podem ser demonstrados em forma de diagrama (pagina 

ao lado). 
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Analista do a Analisando do 
sexo masculino 40(-----------------.... sexofeminino 

Anima .0(-----------------...... Animus 
c 

o campo de transfonna!(ao: a = rela!(ao consciente; b 1 = a rela!(ao do analista com 

seu inconsciente; b2 = a rela¢o do analisando com seu inconsciente, um toco es
sencial do trabalho analftico; c = a rela!tAo inconsciente entre a anima do analista e 

o animus do analisando do sexo teminino; d 1 = 0 animus do analisando em rela¢o 
ao ego consciente do analista; d2 = a anima'do analista em rela!tAo ao ego cons-

ciente do analisando. 

Nesse modelo de relacionamento terap~utico, que Jung fun
darnentou numa s~rie de ilustra¢es ?Iqufmicas, 46 parece haver 
urna simetria absoluta entre analista e paeiente. Isso ~ enganoso, 
pois 0 diagrama foi coneebido, esseneialrnente, para ilustrar a igual
dade existente entre 0 alquimista e sua colaboradora, sua soror 
mystica (irmA mfstica). Quando aplicado ao campo de transforma
gAo T/CT, 0 modelo em questao requer duas mOOificac;6es: 1) as 
condic;6es de delimita~o, uma vez fixadas por consenso, ficam 
rna is sob a responsabilidade do ego consciente do analista; e 2) 0 

analista assume uma responsabilidade mais ampla para lidar com a 
atividade do seu pr6prio inconsciente, de forma a criar um espago 
livre e protegido no qual 0 analisando possa experimentar earn sa
guranc;a 0 material inconseiente que reprimiu nas situag6es comuns 
da vida 
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As pessoas que iniciam a analise nao devem se preocupar 
com os fen6menos da transferencia. Apaixonar-se pelo analista nao 
e comum. As distor¢es da transferencia costumam ser sutis ou vi
sfveis apenas em sonhos. A transferencia pode ser positiva ou ne
gativa Um dos perigos reais da transferencia negativa e 0 fato de 0 

paciente, ja de infcio, estar sujeito a sentir que 0 analista nao Ihe da 
apoio suficiente e querer mesmo interromper a terapia. A perceP9ao 
do analista como alguem que nao da apoio costuma ser uma proje
~ao das pr6prias tendencias de auto-rejei~ao do paciente, e constitui 
um objeto adequado de analise. De fato, um analista considerado 
especialmente encorajador pode gerar mais dificuldades para que 0 

paciente compartilhe material sensfvel do que aquele que e perce
bide como claramente neutro. 

Embora a transferehcia, na maioria dos casos, se desenvolva 
no curso da analise, seria err6neo pensar em exigir um periodo fixe 
de tempo para tomar-se evidente. Algumas pessoas chegam a anali
se com uma transferencia ja ativa antes de transporem a porta do 
consult6rio. Isso e particularmente verdadeiro se 0 analista ja for 
conhecido em termos de reputa~ao ou em fun~ao do fato de ter fei
to palestras publicas. A situa~ao inversa tainbem pode se verificar
o fata de 0 paciente ser conhecido pelo analista antes do primeiro 
encontro. Em ambos os casos, as duas partes devem estar prepara
das para abandonar suas impressOes previas para permanecerem 
abertas a explora~ao da mente do analisando. 

Uma das demonstra~Oes mais impressionantes dessa neces
sidade de manter uma atitude neutra ocorreu quando urn compa
nheiro de colegio me consultou profissionalmente. Sempre pensei 
que 0 conhecia bem e 0 considerava uma das poucas pessoas que 
levava a vida de forma natural e feliz, sem preocupa~Oes descabi
das com rela~ao as opinioes dos outros. Essa impressao superficial 
se modificou nos prilJ1eiros minutos da nossa entrevista profissional, 
quando ele me contou, de forma tocante, sobre seu prolongado es
tado depressiv~. Em outra notavel experiencia, um ex-professor dos 
meus anos de escola me consultou profissionalmente. Como ado-
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lesc.ente, eu 0 respeitara e admirara, sem jamais imaginar que ele 
sofna dos problemas que me revelou no consult6rio. Ao longo de 
um extenso perfodo de analise, passei a admira-Io de forma mais 
profunda - pel~ coragem que demonstrava ao ser honesto consigo 
mesmo a respelto dos seus sentimentos e Iimita~6es. 

Ocampo definido pela T/CT pode muito bem ser chamado 
cam~ de transforma~~o, pois e invariavelmente verdadeiro que 0 

anallsta se transform a Junto com 0 analisando. Com efeito, uma das 
fortes motiva¢es inconscientes para que alguem se tome analista 
ju~guiano con~iste no fato de se saber instintivamente que a propria 
pSlque necesslta de uma enorme quanti dade de trabalho talvez 
muito maior que a quantidade passfvel de ser obtida mesm~ numa 
prolongada analise junguiana. 0 campo transformativo da T/CT 
imerge 0 analista numa corrente, continuamente enriquecida de ex-..... . . , 
penenclas pessoals com analisandos, ativando nele materiais que 
requerem uma aten~ao psicol6gica disciplinada e constante. 

Ha uma imagem mitologica repetitiva, expressa, por exemplo 
na ~ist6ria de Quiron (0 centauro, mestre de Asclepio). Segundo es~ 
~a Imagem, antes de termos condi~6es de curar alguem, e necessa
no que tenhamos passado pela experiencia de ser feridos - isto e 
devemos ter tido um conhecimento direto do que e estar sofrendo ~ 
do que e buscar a cura. Segue-se que a cura das feridas dos outros 
produz um efeito terapeutico recfproco nas proprias lesoes doloro
sas daquele(a) que cura. Como a dor neurotica e muito comum ha 
pouca~ possibilidades de que 0 analisando encontre um anaiista 
qu~ n~o. tenha passado pessoalmente pela experiencia do ferimento 
P~ICOloglco. Na verdade, e discutivel que aqueles que nao ten ham 
sldo fo~a~os a subm~ssao pela sua pr6pria pSicologia nao sejam 
bons candldatos ao trelnamento como analistas. 

Uma paciente sonhou que sua imagem estava sendo gra
dual mente entalhada numa montanha de gelo atraves de flechas 
flamejantes atiradas pelo seu amado. Essa lenta e gradual emer
gencia da pr6pria imagem tambem descreve 0 sutil mas inevitavel 
efeito reflexivo que exercem sabre 0 analista as multiplas analises 
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de que ele ou ela participa. Todos somos humanose 0 campo de 
transforma9ao da T/CT e apenas uma forma especializada do efeito 
mutuamente transformador de toda intera9ao humana - um efeito 
representado da forma mais vivida na imagem arquetipica da co
niunctio, 0 casamento alquimico. 

Se 0 analista estivesse completamente afastado do mundo do 
paciente, num local seguro e transcendente, nenhuma analise efeti
va poderia ocorrer. E se 0 analista estivesse por demais pr6ximo do 
paciente, se a fOr(fa da transferemcia-contratransferencia fosse gran
de demais, a perda de fronteiras levaria a analise a interrup(fao. 
Numa certa medida indefinivel, a rela9ao entre analista e analisan
do e um verdadeiro campo de transforma9ao para ambos os partici
pantes. Como essa medida e indefinivel e mutavel, a analise per
manece tanto uma ciencia quanto uma arte, tal como Jung a des
creveu - uma rela9ao pessoal no ambito de urn quadro profissional 
de natureza impesso~1. 47 -

A Razao Terapeutica 

Jung e desconsiderado com tanta freqt1encia, e de forma tao 
- superficial, como mistico (particularrnente por terapeutas de orienta
¢o biol6gica), que e surpreendente, para muitos, saber que,. quando 
do Congresso Internacional de Psiquiatria, realizado em Zunque nos 
ultimos anos de sua vida, ele foi escolhido como presidente honora
rio da sessao que se dedicou a possivel base biol6gica da esquizo
frenia. Isso ocorreu como forma de reconhecimento da teoria jun
guiana de que a esquizofrenia (0 termo "esquiz~frenia" foi cunhado 
pelo professor de Jung, Eugene Bleuler) era 0 resultado de uma cer
ta "toxina X", ainda nao descoberta na- epoca. 48 Jung era plena
mente cientifico em sua abordagem, mas preferiu dedicar-se a uma 
gam~ de fenomenos naturais mais ampla que aquela tratada pela 
ciencia materialista ortodoxa. _ 

Ao discutira esquizofrenia, Jung sugeriu duas amplas catego
rias: 1) a situa9ao na qual uma estrutura consciente normal e su-
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pla~tada_ pelo pes~ de uma pressao excessiva do inconsciente, e 2) . 
a. sltua9a~ contrana, na qual uma quantidade comum de pressao 
vlnda do Inconsciente pode suplantar uma estrutura do ego excess i
vame~te fraca. 49 Essa classifica9ao permite a discussao da esqui
zofrema e, por implica9ao, da neurose e de desordens pSicol6gicas 
menores, em termos de uma razao terapeutica. 

Se '0 ego tem uma for9a media e 0 inconsciente nao esta ex
cess.ivame?te ativ~do, um n,vel razoavel de saude PSicol6Qica se 
~anlfesta~a. A razao entre a for9a do ego e a pressao do incons
clente sera, ~esse ~aso, m~ior do que um. Se se verificar 0 oposto, 
co~ a pressao do Inconsclente maior que a for9a do ego, a razao 
sera menor do que um; alguma forma de desordem mental se mani
festara, variando entre uma ansiedade suave e a severa doen9a 
mental, passando pela neurose. 

AU~ aumento do numerador (a for9a do ego) aumenta a razao 
_ terapeutlca. Esse aur~ento ~~e ocorrer atraves da terapia de apoio 
comum, ~u por sessoes an~"tlcas mais frequentes ou, talvez, pela 
forma mals extrema de apolo externo, a hospitaliza9ao. 0 denomi
nador da razao terapeutica pode ser reduzido, alterando outra vez 0 
balan90 de for98s na dire9ao da estabilidade (razao maior do que 
u~), atraves da redu9ao da pressao do inconsciente. 1550 pode ser 
felto,_ por veze~, atraves da pSicoterapia que leve quer a uma per
Cep9?0 da ansledc:de ou. da depressao, quer a uma disposi9ao para 
toler~-Ias. A pr~ssao do Inconsciente tambem pode ser eficazmente 
red~zlda atrav~s do uso de medica9ao, que deve ser ap/icada pelo 
mals curto per/odo necessario. . 

Medica9iio 

. ~ma compreensao da razao terapeutica, derivada do modelo 
JungU/a~o d~ esquizOf~eni~, per.mite uma abordagem racional do uso 
da ~~lca9ao na analise JungU/ana. Alguns junguianos assumiram a 
posl?ao extrema . de que a medica9ao jamais deve ser usada na 
analise, que ela Interfere com a "passagem" do paciente pela en-
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fermidade, que leva a compreensao oculta do quadro sintomatico. 
Nao considero essa posigao extrema antimedicagao correta, opera
cional ou humana. A medicagao pode ser uma grande ajuda ao pro
gresso da analise junguiana, quando usada de forma habilidosa e 
judiciosa. 

Ha um grau normal alerta que, se exagerado, pode se trans
formar em ansiedade. Inversamente, pouco alerta produz letargia. 
No nivel medio de alerta - mais do que letargia e menos do que 
ansiedade -, pode ocorrer 0 trabalho analitico uti!. Se um excesso 
de letargia levar 0 analisando a ficar abaixo do nivel de alerta, 0 usa 
moderado de tranquilizantes pode fazer 0 funcionamento voltar ao 
nrvel normal, pel111itindo, por conseguinte, 0 prosseguimento da ana
lise. A mesma 16gica se aplica a depressao excessiva, que, atraves 
da medicagao cuidadosa, tambem pode dar lugar ao nivel medio, 
facilitando 0 trabalho psicol6gico produtivo e util. Ha ainda menos 
raz6es para questionar 0 usa de remedios antipsic6ticos quando ne
cessario. 

Os analistas junguianos que tambem tem fOl111agao medica 
variam em terrnos do uso de medicagao ao mesmo tempo em que e 
feita a analise. Eu uso muito pouca medicagao, talvez em dez por 
cento da minha pratica. Os analistas que nao sao medicos costu
mam trabalhar junto com um medico, ou com um analista-medico, 
quando e necessario usar medicagao. Tudo aquilo que pode ajudai' 
tambem pode prejudicar. 0 analisando deve assumir a responsabili
dade pelo usa da medicagao nos termos precisos de sua prescrigao, 
de modo a minimizar 0 perigo de manifestagao de efeitos colaterais 
indesejaveis. 
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o n6 de leonardo, feito com urn unico fio, ~ urn rneandro contemplativo que, quando de-
senredado,)eva ao cora~ao da nossa natureza. 

(Concatena980, Escola de leonardo da Vinci, ental he, Mlia, circa 1510) 
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o Processo de Analise 

o verdadeiro curso da analise e de diffcil descri¢o. Tal como 
o pr6prio proce55O de individuac;ao, 0 curso da analise pode asseme
Ihar-se a urn meandro, 0 intricado motivQ decorativo que sugere as 
voltas inesperadas e imprevisiveis de urn labirinto. 0 curso da anali
se, tal como 0 curso da pr6pria vida, encontra-se em continua trans
formac;ao, de acordo com a emergancia imprevisivel de novas e di
ferentes formas de ser. 

Essa abertura a possibilidades novas e criativas constitui a es
sancia da analise. Ela tambem pode ser assustadora, pois urn ego 
neur6tico, ao mesmo tempo em que afirma desejar a liberdade de 
ser ele mesmo, na verdade procura descobrir a verdade no espac;o 
protegido da analise. 0 analista nao exige que nos comportemos -
desta ou daquela maneira. Somos Iivres para falar do presente ou 
do passado, do mundo interior ou do mundo exterior da vida cot~
diana. 0 assustador, para muitos analisandos, eo (ato de essa 11-
berdade revela-Ios tais como sao, sem suas costumeiras i1us6es 
protetoras, mas aprisionadoras, a respeito de si mesmos e dos ou
tros. 

Na maioria dos casos, como mencionamos anteriormente, tra
ta-se da ansiedade da sombra, 0 medo de que a sombra, aquele la
do "sombrio" tao pouco conhecido do ego, seja revelada subitamen
te como 0 nucleo da personalidade. 1550, na verdade, nao pode 
acontecer, jei que os conteudos da sombra nao passam de aspectos 
da pessoa que poderiam estar alojados no ego ou na persona, mas 
foram relegados a sombra porque 0 ego, em seu pr6prio julgamen-
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to, considerou inaceitaveis os impulsos da sombra, quando do seu 
surgimento. A integrac;ao da sombra, que significa a retomada. de 
aspectos da personalidade que estavam "perdidos" enriquece inevi
tavelmente 0 ego. 

Urn homem que participava de terapia de grupo, casado e com 
filhos em processo de amadurecimento, ficou aterrorizado em admi
tir para 0 grupo que estava tendo sentimentos de natureza sexual 
com relac;ao a uma das mulheres do grupo. Tao logo confessou es
sa "terrivel" verdade, ficou vermelho como uma beterraba, ocultou a 
face nas maos e se debruc;ou na cadeira, esperando uma ampla de
saprovaC;ao por parte dos demais membros do grupo. Contudo, a 
mulher com relac;ao a qual ele manifestara seus sentimentos se
xuais apenas ficou feliz p~r ele te-Ia considerado desejavel, ao pas
so que os outros membros consideraram seus sentimentos perfei
tamente normais. 

Conforme foi descobrindo 0 rosto e passou a encarar as ver
dadeiras reac;Oes do grupo, em lugar de sofrer com as fantasias a 
respeito da desaprovaC;ao deste, ele foi capaz de modificar em al
guma medida seu julgamento primitiv~ e excessivamente negativo 
a respeito de si mesmo. Seu autojulgamento negativ~, por ter senti
mentos sexuais normais, estava ligado, em sua mente, ao seu pai 
punitiv~ e moralista, embora mesmo sua experiencia do pai fosse 
diferente da experiencia do seu pr6prio irmao; 0 irmao se havia re
belado contra 0 pai na adolescencia, ao passe que 0 homem do 
grupo de terapia havia se mantido subserviente a imagem que fazia 
do paL 

o processo imprevislvel da analise e problematico para al6gi
ca da mente cbnsciente, que preferiria que as dificuldades da per
sonalidade fossem abordadas como urn problema a ser resolvido. A 
expectativa de que 0 processo de crescimento da psique, profun
damente inconsciente, possa ser dirigido com a atitude de urn me
canico de autom6veis e simplesmente uma corriqueira concepC;ao 
err6nea da analise. A psique e um organismo vivo e a interac;ao 
com ela assemelha-se a um dialogo com outra personalidade, uma 
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personalidade que pode ata mesmo falar outra lingua. 1550 cria uma 
complicayao adicional na analise, caso 0 paciente se tome autocriti
co a respeito de sua incapacidade de compreender e corrigir imedia
tamente as areas problematicas quando estas sao identificadas. 

A tarefa de influenciar os proprios processes pSicologicos, tem, 
na realidade, a ordem de complexidade da aprendizagem de uma 
Ifngua estrangeira. E de esperar a ocorrencia de entendimento in
completo, pronuncias imperfeitas e escorreg6es embarayosos. Uma 
atitude de critica aberta com relayao a si mesmo a um componente 
basico da neurose. Mas a revelayao dessa atitude a toma acessivel 
ao campo transformativo da analise e a, na realidade, uma causa de 
jubilo, e nao de depressao. 

o Primeiro Passo: Auto-exame 

o processo de analise se desenvolve por meio de expediente 
simples de examinar, da forma mais honesta passivel, 0 material 
que surge da vida diaria do paciente, de sua hist6ria pregressa, dos 
sonhos e de sua interayao T/CT com 0 analista. Subjacente a todo 
o processo, ha' uma continua pressao do Si-mesmo arquetlpico no 
sentido de levar 0 ego a passar pelo processo de individuayao. As 
condiyaes de delimitac;ao da analise isolam essa explorayao, de 
forma efetiva, das repercussOes im9diatas no mundo cotidiano. 

De certa maneira atuamos na situayao analitica como antro
pelogos de nos mesmos, elaborando novas teorias a respeito do 
sentido de que se reveste nosso pr6prio comportamento. A auto-ob
servayao analitica, mesmo realizada com a ajuda do analista, requer 
tanto coragem moral quanto capacidade de percepyao, ingredientes 
essenciais do trabalho bem-sucedido no ambito da analise. 

o Segundo Passo: Compaixao Consigo Mesmo 

A observac;ao "antropol6gica" neutra de si mesmo evita a au
tocritica excessiva imediata que se configura como componente 

'100 

central da atitude neur6tica. Mas a autocritica de forma alguma de
ve ser evitada; deve-se, tao-somente, amadurece-Ia. A autocritica . 
primitiva a rude e rigorosa, dividindo 0 mundo entre pessoas boas e 
mas (sendo comum que 0 pr6prio ego secreto figure entre as pes
soas mas). Uma demarcayao demasiado rfgida entre ego e sombra 
a 0 resultado dessa critica tao severa. 

o antidoto para a severa autocritica neurotica a uma atitude 
compass iva para consigo mesmo. Embora pareya ser a coisa mais 
natural do mundo, essa atitude a extremamente diffcil para muitas 
pessoas neur6ticas. As vezes, a ajuda a uma considerayao com
pass iva de si mesmo consiste em a pessoa imaginar a si mesma na 
idade em que teve inicio uma dificuldade particular. Se um sonho, 
por exemplo, mostra 0 ego onfrico como uma crianya de cinco anos 
que passa por uma situayao assustadora, essa imagem pode ser 
uma afirmac;ao simb6lica de uma dificuldade que surgiu na mente 
quando 0 sonhador contava cinco anos de idade. A discussao desse 
periodo da vida pode esc\arecer urha situayao que se configurou 
como traumatica para 0 paciente na apoca em questao. Assim sen
do, pode ser util a pessoa imaginar-se a si mesma com essa idade, 
sentindo a compaixao que se manifestaria natural mente quando ela 
confortasse uma crianya assustada no presente. 

Se seguissem realmente a injunyao biblica de "amar ao 'pro
ximo como a si mesmas", as pessoas neuroticas seriam intolera
veis, ja que tratariam 0 proximo com a mesma autocritica severa 
que infligem intemamente a si mesmas (e, com muita frequencia, 
aqueles que se encontram emocionalmente proximos deles). 

Estcigios do Processo Analitico 

Toda afirmayao a respeito de estagios do processo analftico 
deve ser feita com a clara compreensao de que, tal como 0 mean
dro ou 0 labirinto, 0 processo anaHtico nao· a linear, mas circunvolu
tivo. Tal como ocorre' com a individuayao, pode haver afirmayOes 
gerais estatisticamente verdadeiras a respeito de um grupo de pes-
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soas, mas toda descrigao estatfstica e, simplesmente, uma declara
gao de probabilidade;· e possivel que nenhuma pessoa real corres
ponda precisamente a norma estatlstica. 

Nao obstante, e possiveI falar de estagios provaveis do pro
cesso analitico, mesmo que, na pratica, para toda pessoa particular 
que se encontre em analise, eles possam se manifestar numa or
dem diversa. Podemos descrever esses estagios provaveis como 
estagios de analise e de sintese. 

o Estagio Analftico 

No periodo inicial da analise, 0 trabalho primario consiste em 
estabelecer a fronteira, 0 temenos analitico, no qual a analise se 
desenvolvera. Isso envolve 0 acordo consensual entre paciente e 
analista em tomo dos termos contratuais do seu trabalho comum, 0 

estabelecimento de uma escala de encontros, etc. De um ponto de 
vista estrutural, trata-se do estagio de trabalhar atraves da persona. 

- 0 paciente deve mostrar-se disposto a revelar-se ao analista da 
forma como acredita realmente ser, pelo menos num grau maior 
que 0 manifestado nas relagoes ordinarias. Isso deve ser alcangado 
sem que 0 paciente espere uma revelagao reciproca por parte do 
analista, pais a reservaprofissional do analista e precisamente 0 

elemento que, em larga medida, cria 0 espago livre e protegido no 
qual a mascara da persona pode ser retirada e no qual a psique do 
paciente pode desvelar-se de forma segura. Com a aceitagao nao
critica por parte do analista, fica cl.aro que a rejeigao que a pessoa 
teme que os outros manifestem e, na realidade, a auto-rejeigao, que 
costuma ser projetada no mundo exterior. 

A parte da persona que se encontra sob 0 controle consciente 
do paciente pode ser facilmente deixada de lado. Nao e incomum 
que um novo paciente, na primeira entrevista, revele segre~os som
brios que jamais foram contados a quem quer que seja. As vezes, 
esses segredos tem um cont~udo tocante - algo como roubar al
gum pequeno objeto de uma loja, na infancia - mas podem ser tao 
serios quanto 0 fato de ter um filho com alguem sem 0 conhecimen-
to do conjuge. . 
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T orna-se gradual mente claro que a parte mais profunda da 
persona nao pode ser facilmente deixada de lado, mesmo de prop6-
sito. 0 paciente sabera algo que e importante para a analise, mas 0 

ocultara, talvez durante meses. Assim, 0 paciente torna-se conscien
te da resistencia interna a analise, apesar do espago livre e aberto 
no ambito do temenos formado pelas fronteiras anal/ticas. Quando 
encontradas, as resistemcias revelam pontos nodais nos quais ha 
crises de auto-imagem. Nao e a critica do analista que e verdadei
ramente temida, nem a critica dos demais membros do grupo de 
psicoterapia; e, mais uma vez, 0 severo autojulgamento interno. 
Percebe-Io e ficar face a face consigo mesmo como 0 verdadeiro 
problema. 

A relutancia em permitir que 0 analista veja por tras da perso
na pode vir de um sentimento de que podemos ser incapazes de re
cuperar a persona fora da situagao analftica, tendo em vista que a 
persona, em muitas situagoes, seria apropriada ou mesmo essen
ciar. Trata-se de Um temor sem fundamento. Uma pessoa capaz de 
deixar a persona de lado quando esta nao e apropriada nao perde a 
habilidade de utiliza-Ia quando _ela 0 e. Com efeito, a capacidade de 
vestir a persona da forma como ela deve ser usada :- como urn 
conjunto de roupas que nos veste de modo apropriado para uma 
dada ocasiao sem esconder a pessoa real que 0 veste - e uma va
liosa aquisigao e 0 marco de uma analise bem-sucedida. Mesmo 
quando 0 analisando adquiriu a habilidade de deixar a persona de 
fado durante a analise, essa mesma habilidade deve ser integrada 
em situagOes fora da analise; por exemplo, em relagOes intimas· 
(embora nao em todas as situagoes sociais ou relacionamentos). 

Depois do estagio da permeabilidade da persona na analise, a 
proxima tarefa e a identifica980 e a integra980 da sombra. Isso ocor
re natural mente, pois a sombra e parte daquilo que e revelado por 

. tras da persona. De fato, a existencia de uma sombra e uma das ra
zoes da elaboragao da persona. Persona e sombra surgem juntas 
na infancia, como resultado da classificagao dos comp9rtamentos 
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em aceitaveis e inaceitaveis do ponto de vista daquilo que a crianc;:a 
verdadeiramente deseja ou est a disposta a rejeitar. 

Em geral, a sombra e de facit identificac;:ao. Basta olhar para a 
pessoa mais proxima do mesmo sexo que apresente caracterfsticas 
de que realmente nao gostamos ou real mente desaprovamos. Co
mo boa parte da sombra pode ser potencialmente integrada ao ego, 
esta traz, em geral, nos materiais de sonhos e de fantasias, a mes
ma identidade sexual do ego. 

Aperene surpresa que experimentamos ao conhecer nossa 
propria sombra se explica pelo fato de esta nao se configurar total
mente indesejavel. Virtual mente, sem excec;:ao, a sombra contam 
algumas qualidades necessarias ao avanc;:o do crescimento da per
sonalidade. A afirmac;:ao normal costuma ser reprimida na sombra, 
tal como ocorre com a capacidade de expressar livremente a afei
c;:ao - se essa expressao tiver sido experimentada como indesejavel 
ou perigosa na infancia. Com efeito, ha alguns aspectos da sombra 
que ainda serao considerados inaceitaveis pela mente adulta do 
analisando (embora estes tendam a se reduzir ao longo da analise). 
Ha tambam nfveis arquetfpicos da sombra que nao sao passiveis de 
integrac;:ao sem uma severa ruptura do ego, mas esses niveis nao 
surgem no curso ordinario do tratamento analitico dos problemas 
neuroticos. 

Tanto a persona como a sombra podem ser consideradas, em 
larga medida, extensoes do ego, podendo ser integradas num grau 
significativo. Mas a proxima cam ada da psique, a anima num 
homem eo animus numa mulher, a bem mais dificil de se perceber. 
Tal como a persona, a anima e 0 animus sao estruturas relacionais, 
que ligam a esfera pessoal do ego as camadas mais profundas da 
psique objetiva (0 inconsciente coletivo) ou, se forem projetadas pa
ra 0 exterior, que Iigam 0 ego a aspectos do mundo da consciemcia 
coletiva. A integrar;8a da anima au do. animus a urn passo importan
te e dificil, em larga medida porque estes costumam ser experimen
tados de forma projetada. A paixao por uma pessoa ou um senti
mento de fascfnio com relac;:ao a ela, normal mente do sexo oposto, 
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costuma ser a primeira evidencia de projec;:ao do animus ou da ani
ma. A pessoa em quem a anima ou 0 animus sao projetados pode 
ser 0 analista, mas nao necessariamente. 

A anima ou 0 animus, sob uma forma nao projetada, sao facil
mente descobertos em materiais onfricos, e esse a um dos mais 
eficientes meios de obter uma percepc;:ao dessas figuras do espirito. 
A anima e 0 animus sao particularmente ativos nas situac;:oes inter
pessoais, mas essas sao igualmente os locais em que sua percep
c;:ao atinge 0 maior grau de dificuldade. Alam disso, tanto a anima 
quanto 0 animus podem assumir formas positivas e negativas. Em 
sua forma natural e posit iva, eles facilitam a vinculac;:ao fora da es
fera pessoal do ego. Em sua forma neurotica e negativa, contudo, 
eles se tornam coordenadores das defesas neuroticas que protegem 
o ego do perigo, ao mesmo tempo em que excluem 0 ego do cres
cimento, do relacionamento e do amor. 

o proprio Jung experimentou a anima em meio as dificuldades 
de integrac;:ao de sua func;:ao de sentimento. Bern cedo em sua vida 
ele teve, atravas da imaginac;:ao ativa, dialogos com sua anima per
sonificada, com 0 fito de entrar em contato com seu sentimento in
ferior. Mais tarde, como me disse Marie-Louise von Franz, ele nao 
precisou dessa interac;:ao· imaginaria com a anima; aquilo que a 
anima costumava dizer-Ihe na imaginac;:ao ativa ele ja conhecia co
mo urn sentido direfo dos seus proprios sentimentos e emoc;:Oes. 
Trata-se do resultado natural da integrac;:ao bem-sucedida da anima 
ou do animus. 

Jung por vezes escreveu de uma forma que dava a impressao 
de que a anima continha 0 sentimento inferior de todos os homens 
(como 0 fizera inicialmente com relac;:ao a ele), ao passo que 0 ani
mus continha 0 pensamento inferior das mulheres. Isso sem duvida 
costumava ser verdadeiro para aquelas pessoas criadas no ambito 
da cultura suic;:a tradicional, que constituiam a base das observa
c;:6es de Jung para fins de formulac;:ao empirica dos conceitos de 
anima e animus. Naquela sociedade marcadamente conservadora 
os homens real mente eram identificados, em larga medidc;t, co~ 
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suas realizag6es sociais e intelectuais extern as, com poucas possi
bilidades de desenvolverem seu senti mento, ao passo que as mu
Iheres cabia boa parte do lado sentimental da familia e dos relacio
namentos, tendo elas poucas oportunidades de desenvolver seu la
do do pensamento no mundo exterior. Mas, nos dias de hoje, numa 
variedade de situa96es culturais muito diferentes entre si, vemos 
muitas constelag6es da anima e do animus amplamente diferentes 
daquelas que Jung descreveu. 

Resolvi esse dilema tearico, pelo menos em termos que satis
fizeram a mim mesmo, atravas da enfase no papel similar da anima 
e do animus no alargamento da esfera pessoal do mundo do ego. 0 
conteudo especifico da anima ou do animus depende daquilo que a 
cultura, incluindo-se ai a subcultura do sistema familiar original, en
fatiza como masculino ou feminino num dado momento e local. 

Uma das minhas pacientes observou certa vez que, quando 
estava no colagio, uma garota que nao fosse virgem nao 0 admitiria; 
mas, na apoca de sua graduagao, uma garota que fosse virgem 
nao 0 admitiria. Os costumes cu1turais mudaram de tal fonna, que 
uma adaptagao saudavel no inicio da vida pode tomar-se, mais tar
de, nao-adaptagao (apenas num sentido coletivo). Aquilo que era 
verdadeiro em tennos sexuais para essa paciente a verdadeiro, sob 
formas. mais sutis, para muitas pessoas na cultura modema. Como 
a individuagao a 0 processo basico e se reveste de uma natureza 
muito pessoal, a nao-adaptagao a nonna social nao significa neces
sariamente que a pessoa nao se encontra no caminho correto de 
individuagao. 

o marco da fanna negativa e defensiva da anima ou do ani
mus a a natureza nao pessoal e geral das observag6es criticas fei
tas as outras pessoas, nonnalmente aquelas pessoas com as quais 
se tem proximidade emocional (ja que as que se encontram afasta
das podem ser tratadas, slmplesmente, atravas da persona polida). 
o ato de ouvir a sutil mudanga na anima ou no animus requer um 
ouvido treinado, em bora muitos analisandos, uma vez que 0 reco
nhegam em si mesmos, sejam capazes de identifica-Ia· com sensibi-
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lidade em outras pessoas. Os participantes do processo de terapia 
de grupo aprendem a se ajudar mutuamente no sentido de virem a 
se tomar conscientes des sa forma de intercambio defensivo. Tra
ta-se igualmente da principal parte do trabalho com casais na tera
pia marital. Ouvir um intercambio defensivo entre a anima e 0 ani
mus, em sua fonna bruta, faz a luta entre gato e cachorro parecer 
um cha beneficente. 

o Estagio da Sfntese 

Quando 0 analisando tiver identificado e integrado, em algurna 
medida, a persona, a sombra e a anima ou animus, uma parte con
sideravel do trabalho tera sido realizada. 0 estagio da sintese en
volve 0 trabalho, assim como a integragao na vida diaria, com as 
percepg6es realizadas no decorrer doestagio de trabalho analitico 
intensivo. 0 processo de integragao pode ser bem mais prolongado 
que a fase mais analitica de diagnastico, e afeta imperceptivelmen
te 0 usa de novas percepy6es na vida cotidiana ordinaria do anali
sando. 

Aquilo que se descobre na maioria das situay6es analiticas 
junguianas a 0 fato de que a pessoa tem sido muito mais influen
ciada por suposiy6es e motivagoes inconscientes do que tinha per
cebido ata entao. Os processos inconscientes costumam exibir urn 
carater defensivo, destinado a proteger a identidade dominante do 
ego (a qual, recordemos, nao equivale ao ego propriamente dito) de 
experiencias que ameacem a manutengao dessa imagem. A pessoa 
,tambam chega a perceber que 0 ego nao se encontra sozinho na 
psique, e que ele certamente nao se configura como 0 mestre de 
toda a psique, mas tao-somente como ponto central de referencia 
do consciente - 0 que nao a tao pouca responsabilidade assim! 

Paradoxalmente, confonne as form as especfficas da persona, 
da sombra e da anima ou animus sao identificadas e integradas, 0 

ego se fortalece; tomando-se mais abrangente e, ao mesmo tempo, 
mais humilde. A/am dessas figuras da esfera da persona, tanto 
consciente como inconsciente, repousa 0 rei no mais profundo do in-
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consciente coletivo, ou psi que objetiva, que constitui a origem do 
inconsciente pessoal e 0 transcende. 0 ego aprende gradualmente 
que se encontra relacionado com for~as da psique que pode sentir 
intuitivamente, e as quais pode ate mesmo responder, mas que nao 
pode compreender ou controlar. No centro do nivel nao pessoal da 
psi que encontra-se 0 Si-mesmo, 0 arquetipo central da orclem, que e 
o verdadeiro centro coordenador da psique como um todo, expres
sando-se a si mesmo ao ego sob varias form as, incluindo-se entre 
elas a composi~ao de sonhos. 

o Si-mesmo a 0 local em que tem origem a fum;ao transcen
dente, termo utilizado par Jung para designar a capacidade de pro
du~ao de simbolos de que a psique a dotada. 50 ''Transcendente'', 
nesse sentido, nao significa transcendental (embora a natureza 
transcendental do Si-mesmo constitua uma reivindica~ao legitima, 
particularmente a luz dos fen6menos parapsicol6gicos). A fun~ao 
transcendente e a capacidade de superar a tensao entre os 0pc!stos 
atravas da cria~ao de um~' forma simb6lica que transcende 0 nivel 
da tEmsao. Embora esse processo seja sutil, nao a dificil entende-Io 
metaforicamente. 

Ja discutimos a tensao entre os opostos, embora nao a te
nhamos designado po~ esse nome, em termos do reconhecimento 
da sombra e da persona e de sua integra~o parcial por parte do 
ego. A sombra e a persona constituem, em si mesmas, uma tensao 
entre opostos: a sombra e aquilo que 0 ego nao deseja reconhecer; 
a persona e aquilo que ele pode reconhecer mesmo que duvide que 
possa mostrar-se efetivamente a altura da imagem que a persona 
apresenta as outras pessoas. 0 ~o e 0 ultimo porteiro a entrar em 
a~ao; ele pode tentar defender a via, mas com pouco sucesso. 
Aquilo que vem a mente da pessoa nao e necessariamente 0 "pro
prio" pensamento da pessoa - trata-se de algo que pode vir de ou
tra parte da psique que se encontra fora da parte integrada da esfe
ra pessoal. Todavia, somos responsaveis por aql:lilo que fazemos, e 
a fun~ao do ego determina que a~ao, se houver alguma, deve ser 
realizada. 
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Mas 0 que faz 0 ego se houver tendencias opostas entre si 
pedindo para se realizarem em termos de a~ao? Nesse ponto, 0 ego 
a obrigado a desempenhar um dos seus mais valiosos e her6icos pa
pais - manter a tensao entre os opostos sem deixar que nenhum 
deles se manifeste no mundo como a~ao. T rata-se de uma tarefa 
que provoca um grande desconforto no ego, que e projetado para in
teragir de forma natural no mundo. Mas e preciso realiza-Ia. Quando 
~~stos a _~~!~9_~9ftJQrrn~.p.~r:n~~!,Jp~clida,. a .psique" ~sta 
P~~~~.§l.IlJ!~~~~r." ~_ f~.'29~.Q Jr:an'§~~r1g~Dt~.J._ p~rJ11jtjr.\(;lQ.glJ.~""I:l~a 
uma solu~ao simbolica onde nenhuma soluQaQ..L6gic_a..ILP-Q.§.Sivel. 
Esta foi a razao pela qual Jung considerou a fun~ao transcendente 
um tertium non datur, u<? terceiro nao dado logicamente". Essa ~o
lu~a~U~9JJl.fr!3q(jencia toma a torma_Q!L.U(T1amudan~ana.esti:utura 
t~ata d~lg~Q!i.dil9~"QQ..~QL~~_I2:!?'IJ~!r:.aqu!3. at!3DSc3:0 .emr~ q~ .opos
to~j~_ ~ao e sentida em sua forma aguda. A t~l1$ao naQe .resolvida; 
a t!?ni.cendida~D.~!ii?-=-YJs~<iiilais ~Rr:~Ogente.· 

Um exemplo cllnico e uma analogia podem ajudar a tomar cla
ra essa a~ao. A analogia consiste nos tres estados que a agua pode 
assumir - liquido, solido e gasoso - a depender da temperatura cir
cundante; 0 gelo eo vapor podem ser considerados um par de opostos, 
embora sejam compostos pela mesma substancia de base, a agua. 
Se 0 gelo e 0 vapor fossem opostos no sentido psicologico, sua in
tegra~ao nao seria a agua na temperatura ambiente, depois de 0 

gelo ter sido derretido pelo vapor e ambos, gelo e vapor, passassem a 
existir como liquidos. Esse seria um resultado derrtasiado l6gico pa
ra a unifica~ao de opostos. Na verdade, a integra~ao desses opos
tos seria a existencia compativel e simu/tanea da potencialidade de 
existencia da "agua" sob a forma de gelo, de vapor ou dos dois. A 
forma assumida pela agua variaria em diferentes situa~6es, a de
pender da forma apropriada em cada uma dessas situa~6es. 

Num paralelo psicol6gico cllnico, um paciente pode estar ten
tando integrar os opostos de atividade e passividade ou de agres
sao e adesao. Quando a tensao e enfocada pela primeira vez na 
consciencia, costuma haver uma resistencia a mudan~a - uNao po-
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demos ser afirmativos a todo momento!" Esta observac;ao e de uma 
mulher cuja timidez a impedia de chamar a atenc;aodo balconista 
quando 0 troco estava errado! A integrac;ao desses opostos nao 
produz urn ponto intermediario entre eles - a agua morn a -, ela 
produz uma capacidade de expressao do oposto (ou de algullia 
combinac;ao entre opostos) julgada apropriada do ponto de vista 
dos nossos verdadeiros sentimentos e da nossa verdadeira avalia
c;ao de uma situac;ao particular num dado momento. A func;ao trans
cendente produz no ego uma reintegrac;ao de opostos de natureza 
diferente e mais funcional. -

A medida que a capacidade de lidar com a integrac;ao e a sln
tese de opostos progride, 0 analisando com frequencia se torna 
mais consciente (talvez atraves da imagetica onfrica) da relac;ao 
existente entre 0 ego e 0 Si-mesmo. Trata-se do sentido do centro 
da personalidade afastando-se das tensoes do ego em sua tentativa 
desesperada de se apegar a uma dada identidade de si-mesmo, ao 
mesmo tempo que a psique se abre para uma participac;ao rna is 
profunda no mundo e no contato com as outras pessoas. Pode ha
ver, em seguida, 0 surgimento de urn estc\gio de crescente cons
ciencia do pr6prio destino particular, acompanhada da liberdade de 
traC;a-lo segundo padr6es individuais. 

A Pr6pria Analise Como Estagio 

Nao se espera que a vida transcorra numa interminavel anali
se. A atenc;ao para com 0 inconsciente pessoal e necessaria na 
analise junguiana formal, -mais vai sofrendo uma reduc;~o a medida 
que a auto-integrac;ao vai se aprofundando. Em nossa vida, jamais 
podemos nos livrar dos problemas decorrentes da nossa cbndic;ao 
humana. Ap6s completar uma analise bem-sucedida, os desenvol
vimentos subsequentes da vida podem ~ugerir outra vez uma ne
cessidade de observar com atenc;ao os processos da psique e 

_ mesmo de recomec;ar as sess6es analiticas formais. 
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Ha apenas uma res posta para a pergunta sobre a durac;ao da 
analise formal: a analise deve durar 0 tempo que for necessario. Na 
sec;ao a seguir, discutirei formas de determinar quando interromper 
ou encerrar a analise formal. 

Sem 0 recurso a poesia ou a metafora, e dificil descrever 0 

produto final de uma analise junguiana bem-sucedida. No primeiro 
congresso junguiano a que compareci, em Zurique, Edward Whit
mont se referiu ao final da analise bem-sucedida como amor fati, 
Clamor ao pr6prio destin~" - 0 fato de sermos capazes de viver com 
paixao e profundidade em todas as situac;Oes hist6ricas em que nos 
encontrarmos. Como essas imagens sao diferentes da imagem do 
ego que domina seu mundo, insensfvel as necessidades dos outros! 

Falando a partir da imagetica do Oriente, Miyuki apresentou as 
estampas de conduc;ao da boiada, do Zen-budismo, sob uma pers
pectiva junguiana, oferecendo uma imagem metaf6rica para 0 final 
da analise. 51 Ap6s a domesticac;ao e conduc;ao,_ 0 gada (a mente 
natural) fica tao integrado que "desaparece" - 0 que, segundo pen
so, significa que ele passa a ser uma parte tao tacita da personali
dade que ja nao e visfvel como entidade distinta na psique. Nesse 
ponto, a pessoa transformada retorna a sociedade, "com maos que 
concebem dadivas", oferecendo aos outros aquilo que foi obtido 
atraves de sua pr6pria jornada interior (veja a ilustrac;ao na pagina 
114). 

~ A conclusao bem-sucedida da analise junguiana nos devolve 
ao mundo como pessoas mais profundas e integradas, capazes de 
percorrer a estrada da individuac;ao contando apenas com a conten
c;ao e orientac;ao internas, conforme a necessidade, das profunde
zas da nossa pr6pria psique. Estamos mais pr6ximos dos outros e 
mais abertos a eles e, simultaneamente, continuamos a ser - de 
forma mais completa - aquela pessoa que real mente somos. 

Inicio da Amilise/Fim da An~lise 

E sempre mais facil determinar quando uma pessoa deve ini
ciar a analise do que quando ela deve encerra-Ia. Se ha evidencias 
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de uma interferencia neurotica com 0 progresso da vida, a analise e 
indicada. A analise tambem pode ser apropriada quando simples
mente queremos buscar um sentido e padroes mais profundos para 
a nossa propria vida. 

A motiva<;ao mais forte para fazer analise vem, em geral, do 
sentimento de que estamos bloqueados ou, na verdade, de que es
tamos absolutamente no final das nossas for<;as. Seremos espe
cialmente mais capazes de suportar a carga emocional e financeira 
da analise se tivermos passado previamente pela experiencia de re
correr em VaG a outros caminhos. 0 sentimento de que "Posso faze-
10 sem a ajuda de ninguem" e resistente, tal como 0 e a tendencia a 
intelectualizar os problemas emocionais que simplesmente nao po
dem ser tratados apenas com a razao. 

Algumas pessoas que se sentem atraidas pela analise jun
guiana relutam em inicia-Ia por temerem que ela seja um processo 
interminavel. Esse temor decorre da confusao entre 0 processo de 
auto-exame, que e interminavel, e 0 processo da analise junguiana 
formal, que pode ser encerrado ou interrompido sempre que 0 pa
ciente desejar (embora isso nao deva ocorrer sem que ele 0 discuta 
previamente com 0 analista). 

Qutros hesitam em iniciar a analise por temor de virem a se 
tornar dependentes do analista. Trata-se de -uma fantasia que tem 
como base um desejo inconsciente de ser dependente. T odos te
mos esse desejo, baseados nas experiencias positivas da infancia, 
mas dificilmente ele e forte 0 suficiente para constituir uma dificul
dade na analise. Embora possa haver efetivamente um periodo de 
alguma dependencia realista no inicio da analise, essa dependencia 
em geral se dissipa rapidamente, uma vez que fique claro, atraves 
da analise, que na verdade e mais agradavel ser independente e ter 
o controle da propria vida. Na vida verdadeiramente adulta, os epi
sodios de dependencia Iimitada podem ser aproveitados, na reali
dade, sem a evoca<;ao da fantasia da necessidade sufocante e irre-

versivel de outra pessoa. 
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Quando chega a hora de encerrar a analise, 0 analista pode 
experimentar sentimentos de tristeza. Quando compartilhamos da 
vida de outra pessoa de forma tao intima, observando essa pessoa 
trabalhar com dolorosos complexos neuroticos, e provavel que a 
nos sa separa<;ao provoque 0 surgimento de sentimentos realistas de 
perda. Mas quando e apropriado encerrar a analise, e ambas as partes 
concordam, 0 sentimento dominante do analista se assemelha mais 
ao orgulho pleno de contentamento de ver seu proprio filho amadure
cer e deixar a casa paterna. Essa experiencia e tambem uma das 
verdadeiras gratifica<;6es do fato de se ser analista. 

Quanta Tempo Deve a Analise Durar? 

A analise deve durar 0 tempo julgado benefico por ambas as 
partes. Esse tempo pode ser curto, encerrando-se quando a resolu
<;ao de dificuldades situacionais e ambientais especificas ocorrer, ou 
pode levar anos. 

Muitas pessoas que completaram com sLicesso uma analise 
junguiana retornam posteriormente para retomar 0 processo - p~r 

exemplo, quando surge um problema importante num novo estagio 
da vida. A analise se assemelha a Ii<;oes da mais dificil de todas as 
formas de arte - a arte de compreendermo-nos a nos mesmos em 
profundidade. Trata-se de uma arte que jamais e completamente 
dominada. A revisao de nos mesmos junto com outra pessoa sem
pre pode ser valiosa. 

Quando 0 analista ou analisando estao pensando em encerrar 
a analise, ha alguns problemas a serem evitados. Se houver boa fe 
de am bas as partes, nao e necessario antecipar grandes dificulda
des. 0 analista OU 0 analisando podem introduzir 0 topico para fins 
de discussao, devendo-se ter em mente um numero de questoes ao 
longo das sessoes remanescentes. 

Em primeiro lugar, os problemas com os quais a analise se 
iniciou foram resolvidos ou situados num contexto aceitavel? Nao e 
necessario que eles tenham sido "solucionados" no sentido co
mum, ja que muitos problemas que a vida apresenta nao podem ser 
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Entrando na Cidade com Ma.os que Concebem Bem-aventuranga, a ultima das "Dez Es

tampas de Condugao da Boiada", do Zen-budismo,. representa 0 ponto culminarite do pro

cesso de individuagao: "E agora, tendo passado 0 estAgio do Vazio, e tendo igualme~te 
visto Deus no mundo da natureza, 0 indiv£duo pode ver Deus no mundo dos homens. Mls

turando-se no mercado com os "bebedores de vinho e magarefes" (publicanos e pecado

res), 0 iluminado reconhece a "Iuz interior" da "Natureza de Buda", .em todas as pessoas. 
Ele nao precisa manter-se distante nem se deixar abater por um sentlmento de dever ou de 

responsabilidade, nem seguir um conjunto de padr6es de outros homens virtuosos ou imi

tar 0 passado. Ele se encontra em tamanha harmonia com a vida, que se contenta em pas

sar despercebido; em ser um instrumento, e nao um I£der. Ele simplesmente faz-aquilo que 

julga natural. Maj), embora no. mercado ele parega ser um homem comum, a~go aco~tece 
As pessoas com as quais se mistura. Tamb~m elas se tornam parte da harmonia do unlver

so". - Suzuki, Manual of Zen-Buddhism. 

resolvidos como se fossem enigmas. Todavia, eles devem ser vistos 
numa perspectiva mais saudavel, que os situe num contexto mais 
compreensfvel e aceitavel. 0 movimento na analise costuma se dis
tanciar de supostos problemas externos, aproximando-se da percep
gao de que 0 problema surge dentro de nos mesmos. Como disse 0 

gamba Pogo, personagem de historia em quadrinhos camica hoje 
desaparecida (parafraseando a afirmagao de John Paul Jones), * 
"Encontramos 0 inimigo enos somos ele!" 

Em segundo lugar, ha evidencias de que alguma area proble
matica em pauta esta sendo 9vitada? Nao pode ser uma area iden
tificada bem conhecida do analista e do analisando; essas areas 
costumam ser de faci( identificagao. Trata-se antes da possibilidade 
de que um complexo em vias de desenvolvimento, um, complexo 
.que tenta chegar a superffcie na analise, esteja sendo evitado. Os 
sonhos costumam ser a melhor pista para uma situagao dessas, ra
zao pela qual e bom analise.r um certo numero de sonhos depois de 
a questao do encerramento da analise ter sido levantada. 0 proprio 
inconsciente pode ter algo a dizer! Ap6s decidir unilateral mente pelo 
encerramento da analise, um homem sonhou que estava derruban
do uma cerca em torno de sua casa, mas viu tigres na rua. (Ele pre
feriu continuar a analise.) 

Em terceiro lugar, ha alguma reag3.o emocional nao expressa 
com rela<;ao ao analista, de tom positiv~ ou negativ~? A transferen
ciaicontratransferencia (T/CT) apresenta for<;as que podem estar 
agindo com grande potencia e que por vezes nao sao do conheci
mento do analista. Pode haver uma reagao negativa a algo que 0 

analista disse ou mesmo algo dito pelo analisando, a respeito do 
analista, fora- da analise. 0 carater desagradavel de que se reveste 
a discussao de sentimentos negativos com rela<;ao ao analista ja
mais deve impedir a pessoa de apresenta-Ios ao analista. Os resul
tados sempre apresentam mais probabilidades de serem positivos 

• Oficial da marinha americana, de origem escocesa. (N. T.) 
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que negativos. Pode ser, por exemplo, uma situac;:ao em que um 
complexo inconsciente do analisando esteja sendo projetado no 
analista e esteja produzindo uma reac;:ao que 0 encare como uma 
parte verdadeira do analista. E preciso falar sobre isso, tal como e 
preciso falar da situac;:ao inversa, em que 0 analisando sente que 0 

analista est a projetando inconscientemente. 
As projec;:6es positivas nao reconhecidas tambem podem levar 

o analisando a propor 0 encerramento prematuro da analise. Se 0 

analisando estiver sentindo forte atrac;:ao sexual pelo analista, essa 
atrac;:ao pode ser reprimida por medo de violar as fronteiras analiti
cas caso as emoc;:6es sejam expressas. Mas os analistas em geral 
ja experimentaram reac;:6es de transferencia em alguma medida em 
sua pr6pria analise pessoal, quando estavam una outra cadeira", e 
por isso nao estao despreparados para lidar com esses sentimentos. 

A Gonsulta a Dutro Terapeuta -

Quando ha dificuldades, expressas ou ocultas, na analise, 0 

analisando pode sentir-se tentado a consultar outro analista sem 0 

conhecimento do analista pessoal. Fazer isso seria uma violac;:ao da 
responsabilidade do analisando no sentido de manter e honr~r ~s 
condic;:6es de delimitac;:ao da analise. Embora todos tenham 0 dlrelto 
de procurar outro analista, nao se deve faze-Io sem antes ter discu
tido a dificuldade em questao com 0 atual analista. De qualquer 
maneira, a etica profissional determina que 0 terapeuta consultado 
recomende 0 retorno ao atual analista para que as dificuldades se
jam discutidas pessoalmente. As condic;:6es de delimitac;:ao d~ ana
lise se revestem de importa.ncia essencial, e devem ser respeltadas. 
Elas podem ser alteradas, mas isso s6 deve ocorrer ap6s a discus

sao entre as partes. 
Seguindo-se 0 modelo medico, uma consulta com outro tera-

peuta, uma segunda opiniao, sempre e permitida. A pr6pria qualida
de pessoai da interac;:ao. anaHtica, entretanto, torna essa co~sulta 
menos Util que nas situac;:6es medicas, ja que 0 consulente nao po
de ter, com 0 ·novo terapeuta, tanta compreensao tacita quanto tern 

116 

com 0 analista pessoal. Nao obstante, uma sessao com um analista 
escolhido de comum acordo pelas partes pode remover algumas 
manifestac;:6es de impasse terapeutico que poderiam encerrar pre
maturamente a analise. 

o Encerramento Natural da Analise 

Considerando-se que com frequencia nao e posslvel dizer se a 
analise chegou a um ponto natural de encerramento, uma das toc
nicas utilizadas para determinar esse ponto consiste em fazer um 
acordo de interrupc;:ao da analise p~r um certo periodo de tempo, por 
tres meses, digamos, seguindo-se a interrupc;:ao uma retomada da 
analise por igual periodo. Alternativamente, os encontros podem ser 
marcados a intervalos crescentemente maiores. Ambos os metodos 
permitem que 0 analisando ex peri mente uma ausencia da agenda 
analitica costumeira e pode revelar pontos fortes ou problemas que 
se afiguravam incertos nocontexto das sess6es regulares. 

Se 0 analisando tambem fizer parte de um grupo de psicote
rapia e tiver a intenc;:ao de interrompe-Io simultaneamente it inter
rupc;:ao da analise pessoal, 0 aviso dessa intenc;ao deve ser dado ao 
grupo com pelo menos um mesde antecedencia. Isso permite que 
os membros do grupo tambem avaliem se 0 paciente esta pronto 
para deixar a analise. Os grupos frequentemente atuam como indi
cadores sensfveis do estado mental da pessoa que esta pensando 
em encerrar a analise. Certos membros do grupo podem precisar de 
tempo para dizer adeus ou para expressar urn sentimento de perda 
pessoal caso 0 paciente que vai embora tenha sido especialmente 
util. 

Quando a analise junguiana se encerra, com a concordancia 
entre analista e analisando, sem indicios de complexos ocultos au 
nao solucionados e com a opc;:ao de retomada da analise caso seja 
indicado futuramente, manifesta-se um sentimento de realizac;:ao 
comum no analista e no analisando. A principal realizac;ao sempre e 
do analisando, mas 0 analista tam bern pode sentir prazer com 
aquilo que foi realizado. Mesmo na epoca de um encerramento bem-

117 



sucedido da analise, pode nao ser possivel dizer com certeza 0 que 
levou a analise a ser "bem sucedida". As personalidades inconscien
tes de ambas as partes envolvidas sao participantes permanentes 
do processo; boa parte do cn3dito pertence tambem a elas. 

Quando a analise se encerra naturalmente, a rela9aO subse
quente entre 0 analista e 0 analisando costuma tomar a forma de 
respeito mutuo. E improvavel que haja projetos comuns ou uma 
convivencia, no futuro, semelhantes aquele projeto e aquela convi
vencia propiciados pela analise. Mas os sentimentos de que 0 ana
lista e 0 analisando compartilharam podem durar um longo tempo. 
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Sonhos e Tecnicas de Representa(f3o 

Em todas as religioes e em todas as civiliza90es antigas, os 
sonhos tem sido considerados uma importante via de Iiga9ao entre 
o mundo cotidiano e outro mundo - 0 mundo espiritual, 0 mundo 
dos deuses, 0 reino arquetipico; em linguagem modema, 0 incons
ciente. 

Os sonhos sao importantes tanto no Antigo quanto no Novo . 
Testamento. Jose foi 0 principal interprete de sonhos do Antigo 
Testamento, tendo interpretado corretamente os sonhos do Farao, 
de mane ira que 0 Egito p6de estocar graos durante sete anos de 
fartura,. evitando os sete anos de fome que se seguiriam. No Novo 
Testamento, Sao Jose recebeu .em sonhos a mensagem de que de
veria fugir, com Maria e 0 Menino Jesus, para 0 Egito, de forma a Ii
vrar Jesus da morte dos inocentes ordenada par Herodes. Outro scr 
nho serviu para dizer-Ihe que era segura retomar. 

A mae do Buda sonhou que urn elefante branco com sete pa
res de presas penetrara-Ihe 0 flanco. Esse sonho foi interpretado 
como uma mensagem de que ela daria a luz uma crian9a que seria 
o salvador de todo 0 mundo. Na Grecia e na Roma antigas, os tem
plos de Asclepio eram santucirios nos quais os suplicantes do deus 
donniam ("incubavam") nos recintos do templo, na esperan9a de te
rem um sonho cuja interpreta9Ao diagnosticasse a causa de enfer
midades e oferecesse sugest6es de cura A Oneirocritica de Artemi
doro de Efeso, um manual de sonhos do in/cio da era crista, reflete 
claramente um amplo interesse pelo significado dos sonhos. 52 
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Muitas personagens hist6ricas deixaram registros dos seus 
sonhos: JUlio Cesar, Descartes, Bismarck, Hitler, Freud e Jung, entre 
outras. Mas, por volta de 1900, quando Freud pub/icou sua mais 
famosa obra, A Interpreta9ao dos Sonhos, nao havia praticamente 
nenhum interesse cientffico ou profissional per essa interpretac;:ao. 

A Teoria Freudiana dos Sonhos 

Praticamente sozinho, Freud criou um novo quadro para a 
compreensao clinica dos sonhos, que se tornou uma importante ati
vidade da nova terapia pSicanalitica. Os sonhos foram chamados "a 
via real para 0 inconsciente". 

. Na visao freudiana classica, 0 sonho e um metodo de manu-
tenc;:ao do sono apesar dos impulsos inaceitaveis - normal mente de 
cunho sexual ou agressivo - que surgem quando a censura da men
te inconsciente e relaxada durante 0 sono. 0 impulso inaceitavel 
que poderia perturbar 0 sono e transform ado numa forma dramatica 
e mais aceitavel pelo trabalho do sonho, atraves de mecanismos 
como 0 deslocamento e a condensac;:ao. 0 deslocamento, por 
exemplo, passa inconscientemente 0 desejo sexual reprimido pela 
mae para a imagem onirica de uma mulher substituta mais ace ita
vel, ocultando dessa forma 0 can:~ter incestuoso do desejo. No me
canismo da condensac;:ao, varias figuras discretas sao condensadas 
numa unica figura composta que representa todas as figuras que a 
comp6em. A elaborac;:ao secundaria, tal conic 0 disfarce de pessoas 
e eventos reais, e usada para colocar as imagens resultantes numa 
forma mais aceitavel antes de elas serem experimentadas como 
sonho. Na visao freudiana, 0 sonho permite uma descarga parcial 
do impulso original, sem permitir que esse impulso se manifeste 
numa forma tao primitiva que provoque 0 despertar do sonhador. 

Na interpretac;:ao freudiana dos sonhos, a livre associac;:ao 
de ideias com os motivos do sonho serve, segundo se sup6e, 
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para produzir 0 retorno ao sonho latent~ original, nao disfarc;:ado, 
que se encontra subjacente ao sonho manifesto experimentado e 
lembrado. 

A Concep~ao Junguiana dos Sonhos 

Jung trabalhou originalmente com a teoria freudiana, antes de 
romper com Freud e desenvolver sua propria concepc;:ao a respeito 
da natureza da mente inconsciente. 0 elemento impar na concep
c;:ao de Jung consiste no fato de ele evitar a considerac;:ao do sonho 
como uma mensagem inconsciente disfarc;:ada. Na teoria junguiana, 
nao ha sonho latente ou oculto. Em vez disso, 0 sonho e considera
dO uma representac;:ao simb6lica do estado da psique, e mostra os 
conteudos da psique pessoal (os complexos), sob uma forma perso
nificada ou representacional, como pessoas, objetos e situa~oes 
que ref/etem os padroes mentais. 53 

Os conteudos pertencentes a parte mais profunda da psique 
as vezes se manifestam nos sonhos. Esses conteudos sao imagens 
e motivos arquetipicos que podem nao ser reconhecidos como tais , 
exceto se a pessoa estiver familiarizada com 0 simboJismo da mi-
tologia e do folclore. As vezes, 0 aparecimento de imagens arqueti

- picas nos sonhos indica uma profunda mudanc;:a no estado da psi
que. 54 

Jung criticou a teoria freudiana dos sonhos pelo fato de ela 
nao ter percebido que muitos sonhos significam exatamente aquilo 
que dizem. A considerac;:ao do sonho como uma versao disfarc;:ada 
do que seria um pensamento na situac;:ao de vigilia parece desne
cessaria para muitos sonhos que sao claros sem neiihuma interpre
tac;:ao. 

Os sonhos podem fazer piadas, resolver problemas ou mesmo 
lidar com questo~s de ordem religiosa e filos6fica. Para Jung, os 
sonhos sao uma auto-representac;:ao do estado da psique, apresen
tada sob uma forma simb6lica. 0 proposito dos sonhos, na teoria . 
junguiana, e compensar as distorc;:6es unilaterais do ego vigil; por 
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conseguinte, os sonhos estao a servh;o do processo de individua
gao, auxiliando 0 ego vigil a encarar-se a si mesmo de forma mais. 
objetiva e consciente. 

Quando iniciei minha pnltica psiquiatrica, tentei, por mais de 
dois anos, usar as teorias freudiana e junguiana para lidar com os 
sonhos dos pacientes. 0 resultado disso foi a convicgao sobre a uti
lidade clinica superior da abordagem junguiana. Isso ocorreu anos 
antes de eu ter entrado no treinamento para ser um analista jun
guiano. Ulteriormente, dediquei grande atengao a interpretagao dos 
sonhos, incluindo areas especializadas como 0 aparecimento de 
imagens religiosas nos sonhos.55 A interpretagao de sonhos ainda 
constitui, na minha opiniao, a via mais direta para uma apreciagao 
da mente inconsciente. 0 uso clinico dos sonhos na pratica jun
guiana e mais generalizado do que na maioria das outras formas de 
psicoterapia ou psicanalise. Isso se deve ao fato de os analistas 
junguianos receberem um treinamento de intensidade incomum no _ 
reconhecimento e no respeito ao significado de materiais incons
cientes tais como os sonhos. 

Apesar de a maneira pela qual os sonhos sao analisados va-
riar naturalmente entre os analistas junguianos, ha algumas praticas 
comuns seguidas pel a maioria deles no tocante a essa analise .. 

Os principais pontos da interpretagao junguiana dos sonhos 
serao discutidos aqui, um por um. Sao eles: 
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1. Recordar os sonhos - como obter os dados basicos do so

nho. 
2. Registrar os sonhos para que. possam ser utilizados de for- . 

ma mais eficaz na analise. 
3. Ampliagao dos sonhos atraves de a) associagOes pessoais; 

b) associagoes culturais; c) associag6es arquetipicas; e d) 
associagoes naturais. 

4. A estrutura dramatica da maioria dos sonhos. -
5. 0 prop6sito dos sonhos - compensagao da forma como 0 

ego vigil concebe as coisas. 

Recordac;ao dos Sonhos 

As modernas pesquisas a respeito da fisiologia dos sonhos in
dicam que todos sonham varias vezes no decorrer de cada noite de 
sono. Apenas sob condigoes de laboratorio uma pessoa pode ser 
privada de um sono povoado de sonhos. Mesmo nessas condigOes, 
se a pessoa que sofreu essa privagao puder dormir sem interrupc;ao, 
havera a recuperagao de boa parcela do periodo de sonhos perdido. 

Algumas pessoas nao se recordam tao prontamente dos seus 
sonhos quando despertam, sentindo, com frequemcia, que na verda
de nao sonharam. Os sonhos ocorrem a intervalos de aproximada
mente noventa minutos durante 0 sono. 0 sonho dura mais ou me
nos 0 mesmo tempo necessario a observagao de agoes similares na 
televisao. 0 sonho costuma ser associado mais comumente ao so
no leve (que segue 0 sono profundo), quando ocorrem os movimen
tos rapidos dos olhos (REMs - rapid eye movements) - movimentos 
que, segundo alguns pesquisadores, corresponderiam a mudangas 
ocorridas na sequencia onirica. Parece que 0 cicio onirico de noven
ta minutos tambem se manifesta durante 0 dia, mas 0 perfodo de 
sonhos e coberto pela atividade da mente consciente. 

Para a maioria das pessoas, os sonhos se esvaem rapidamen
te apos 0 despertar. Isso ocorre mesmo que, pouco depois do des
pertar, 0 sonho parega, de tao vfvido, impossivel de esquecer. Os 
analisandos, na analise junguiana, sao aconselhados a manter urn 
diario de sonhos, para 0 registro dos sonhos no momento em que 
estes sao lembrados, mesmo durante a noite. Para atender a esse 
prop6sito, e melhor manter lapis e papel na cabeceira, para tomar 
notas no momenta em que 0 sonho e recordado. Algumas pessoas 
preferem usar um gravador a tomar notas; nesse caso, costuma ser 
me!~or transcrev~r. 0 relato verbal e levar as notas eScritas para a 
analise. Um relatono de sonhos feito por escrito pode ser manusea
do mais rapidamente do que a audic;ao por parte do analista de uma 

I fita gravada. 
~~~,;-,~, Os sonhos podem voltar a mem6ria durante a primeira hora 1" apas 0 despertar ou, as vezes, em perfodos postenores do :: 



quando urn evento concreto remete 0 sonhador a urn motivo contido 
no sonho. Devern ser feitas anotac;:6es, se possivel, no momento em 
que 0 sonho a recordado. 

Mesmo que a pessoa "jamais sonhe", nao e incornum que ela 
se recorde de sonhos apos ter iniciado a analise. A colocac;:ao de 
papel e lapis ou de um gravador na cabeceira parece estimular a re
cordac;:ao de sonhos. Uma tecnica simples de recordac;:ao de sonhos 
consiste em a pessoa dizer a si mesma, quando vai dormir, "Sonha
rei e me lembrarei dos meus sonhos". Essa auto-sugestao atua co
mo a hipnose para aumentar a lembranc;:a de sonhos. 

Registro dos Sonhos 

o registro de urn sonho deve conter 0 maior numero de deta
Ihes possive!. Como os sonhos sao ~firmac;:6es simbolicas de reali
dades mais profundas da mente, mesmo urn pequeno, detalhe de 
urn sonho pade se revestir de significado simbolico. As vezes, a 
pessoa s6 relata os sonhos ligados a eventos diarios, sem significa
do simb6lico, mas quando os relatos sao verdadeiramente exam i
nados, algumas pequenas variac;:6es com relac;:ao ao evento diario a 
que 0 sonho se refere revelara um significado simb6lico. Por exem
plo, uma pessoa pade sonhar com uma situac;:ao do seu escrit6rio 
ligada a tensao "tal como ela a"; mas 0 relato do sonho indica que 
esta nevando 18. fora, ao passo que 0 ana se encontra em pleno ve
rao. 

o registro do sonho tambern pode conter, convenie~temen~~, 
as associa90es pessoais que 0 sonhador faz com os motlvos Onlrl
cos. Como essas associa90es nao sao do conhecimento do analis
ta, sua inclusao no relato escrito do sonho pode acelerar a interpre
ta9ao analitica do sonho. Uma forma de incluir essas associa90es 
consiste em coloca-Ias entre parenteses i~ediatamente apos 0 mo
tivo. Por exemplo, urn relato de sonho pode conter as seguintes fra
ses: "Sonhei que jantava com Tia Minnie (irma mais velha do meu 
pai, solteirona, que visitei muit? quando estava na pra-escola; fazia 
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deliciosos paes de milho ... )." Altemativamente, as associac;:oes com 
pessoas e situac;:6es podem ser relacionadas depois do sonho. 

Amplificayao dos Sonhos 

Os tres niveis ou tipas comuns de amplifica9ao dos motivos 
onfricos sao: associa90es pessoais, associac;:6es culturais e associ a
c;:oes arquetipicas. Pode-se usar tam bam um quarto tipo de associ a
c;:ao: 0 sentido real do motivo presente no sonho. Um furacao, por 
exemplo, pode ser considerado perigoso sem nenhuma associac;:ao 
pessoal, cultural ou arquetipica. Denomino esse tipo de associa9ao 
nivel de associac;:ao natural. Tanto 0 analista como 0 sonhador po
dem contribuir para as associa90es culturais e arquetfpicas, mas 
apenas 0 sonhador pode fomecer as associa90es pessoais. A inclu
sao de associa90es arquetfpicas configura-se como uma das carac
teristicas irnpares do trabalho junguiano com sonhos. 

Associar;6es Pessoais 

As associac;:6es pessoais consistem nos pensamenfos imedia
tos do proprio sonhador com relac;:ao as imagens oniricas. Na abor
dage~ junguiana, a pessoa fica proxima a imagem onirica particu
I,ar, eVlta~do_ amplas associa90es livres (associac;oes as associa90eS 
as assocla90 es). Cada imagem ou motivo onirico e tratado como 0 

melh~r simbolo disponivel no momento para representar uma parte 
da, ~slq~e ~ue se encontra envolvida no sonho. Como a imagem 
onlrJca e vista como representa9ao ou personificac;:ao de um com
plexo na mente do sonhador, as associac;:6es feitas a essa imagem 
podem revelar outros aspectos desse mesmo complexo. 

As associa90es pessoais sao apenas aqueles pensamentos 
qu~ acorrem ·com naturalidade a mente vigil do sonhador quando 
a Imagem ou motivo oniricos sao considerados. Por exemplo, urn 
homem sonhou que cornia uma par9ao de rabo de castor cozida e 
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peda<;:os de abacaxi. Nao havia associa<;:oes pessoais com rabo de 
castor, exce<;:ao feita ao fato de 0 sonhador ter lido que se tratava 
de um prato especial e ao fato de ele saber que as palavras "bea
ver" ("castor") e "tail" ("rabo") serem usadas, em giria, para designar 
a genitalia feminina. Quanto ao abacaxi, todavia, ele 0 associou a 
um tempo passado de sua vida no qual ele perguntou qual a razao 
de haver tantos motivos de abacaxi em hoteis e residencias de Ale
xandria, Virginia. Responderam-Ihe que na epoca dos veleiros, um 
capitao de navio que retornasse com uma carga de abacaxis colo
cava um deles no portao de sua casa para que os amigos soubes
sem que ele estava em casa. Essa associa<;:ao pessoal com os aba
caxis sugeria que urn momenta particular da vida do paciente pode
ria ser relevante para 0 significado desse sonho. 

Associa90es Culturais 

As vezes, urn motivo onirico se revestede evidente sentido 
cultural, mesmo que isso nao seja espontaneamente mencionado 
pelo sonhador quando do relato do sonho. Urn exemplo disso seria 
sonhar com 0 presidente dos Estados Unidos ou com a rainha da 
Inglaterra - pessoas que, atravas da proje<;:ao, veiculam urn impor
tante significado cultural, embora costumemos t~mar como dado 
esse significado. Por exemplo, varios dos meus pacientes tiveram 
sonhos que demonstravam marcadas rea<;:oes com rela<;:ao ao as
sassinato do presidente Kennedy - uma paciente experimentou 
uma grande onda de sentimento com rela<;:ao a um irmao morto em 
combate; urn outro teve urn vislumbre das tragicas imperfei<;:oes de 
toda a humanidade; outro ainda reagiu com fortes tons edipianos. 
Cada urn deles respondeu ao evento extemo da morte de Kennedy 
como se esta fosse imediatamente relevante para a estrutura inter
na de sua propria mente. 

Quando 0 analisando nao menciona uma obvia associa<;:ao 
cultural, podemos pensar que essa omissao foi causada por defesas 
inconscientes. Em raros casos, 0 paciente pode ate negar a asso-
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cia<;:~o quando 0 analista a sugere. A explora<;:ao dessas atitudes 
frequentemente pode gerar interessantes vislumbres psicodina
micos. 

As associa<;:oes com filmes, programas de televisao, pe<;:as e 
romances, embora meregam poucas men<;:oes nos textos que tratam 
da interpreta<;:ao dos sonhos, podem ser muito uteis quando ha al
gum motivo onirico que evoque prontamente 0 material ficcional. 
Por exemplo, recentemente, um homem sonhou que estava numa 
sala ~~. "J.~.", a personagem principal de Dallas. A personagem 
e~a slgnrf!c~tlva para a propria pSicologia do sonhador e, 0 que a 
alnda malS Interessante, 0 sonhador sentiu que nao era "real mente" 
a persona~em J.R., mas 0 ator que a representa. Suas associa<;:oes 
~om 0 mot,vo era que 0 ator, Larry Hagman, filho da atriz Mary Mar
tm, era quase 0 oposto da personagem que representa na sarie de 
televisao. Essa associa<;:ao cultural levantou muitas questoes valio
sas ~ respeito da psicodinamica do sonhador na apoca, incluindo a 
rela<;:ao entre sua persona e seu verdadeiro senso de si mesmo. 

Associa90es Arquetfpicas 

Um aspecto especializado da analise junguiana, que a distin
gue ~~ outras abordagens da psicologia profunda, e 0 conceito de 
arC1,u~tlpo e a amplifica<;:ao arquetipica de motivos oniricos. Os ar
quetlpos, ~m sua forma pura, se configuram como os pad roes de 
estrutu,~a<;:ao ~a mente, sem exibir conteudos especificos. Nao "her
dam~s . u~a Imagem arquetipica, mas somos portadores de uma 
tenden~la Inata. a estruturar a experiencia de determinadas manei
ras; a Imagem Intema da mae, presente em cada um de nos tem 
~m~ ~~se a tendencia arquetipica de estruturar a experiencia de 
Vida Inlclal de modo a formar uma imagem de mae. 

E~bora seja_ possivel fazer uma boa psicoterapia, inC/uindo-se 
nela ~. Inte:rpreta<;:ao de sonhos, sem recorrer ao nivel arquetipico de 
a~plrflca<;:ao, ha. casos em que esse nivel Confere uma nova dimen
sao e abre camlnhos de compreensao que de outra forma nao sao 
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disponiveis. Um dos sonhos mais assustadores que tive na vida 
apresentava um cone de metal prateado que ia crescendo no meu 
joelho direito. No sonho, eu podia retirar 0 cone de metal e observar 
o funcionamento da parte interna do joelho. No mesmo sonho, havia 
pedayos de metal dourado crescendo como discos na barriga da 
perna direita. Eu podia remover os discos, mas eles deixavam mar
cas na minha carne. Meu pensamento imediato, ao despertar do 
sonho, foi que algo estranho, que evidentemente nao fazia parte do 
corpo, estava nascendo nele. T alvez eu tivesse cancer! 

Mas quando levei esse sonho a Marie-Louise von Franz, com 
quem eu fazia analise na epoca, ela retirou 0 livro Origins of Euro
pean Thought [Origens do Pensamento Europeu] 56 da estante, 
abriu no capitulo intitulado "Nascimento a partir do joelho", e ampli
ficou de modo brilhante 0 sonho num nivel arquetfpico que superou 
completamente a hip6tese do cancer. Oepois, por meio da imagina
yao ativa, pude analisar 0 sonho mais profundamente, descobrindo 
um sentido alquimico adicional para 0 crescimento de "metal" no 
corpo. A natureza do sonho requeria a amplificayao arquetipica para 
-que eu entendesse 0 processo de renascimento que estava ocor-
rendo comigo na epoca ~m questao. 

As amplificayoes arquetfpicas costumam ser mais prontamen
te fornecidas pelo analista, ja que 0 estudo de simbolos e motivos 
historicamente recorrentes e parte basica do treinamento junguiano. 
Mas toda pessoa mergulhada de forma total em sua analise sera 
levada com naturalidade a amplificar materiais pessoais dessa ma
neira, por exemplo, atraves de amplas leituras a respeito da religiao, 
da mitologia e dos contos de fadas, assim como pela frequente re
ferencia a dicionarios de imagens. 

Ninguem pode conhecer tudo 0 que ha para conhecer a respei
to das imagens arquetfpicas. Seu significado jamais pode se esgo
tar, e 0 conhecimento dessas image~s e um estudo continuo que 
contribui para a arte da analise. Mas, se usada em demasia, ou in
troduzida num momento em que 0 analisando nao tem condiy6es 
de integrar a informayao, a amplificayao arqu~tipica podetomar-se 
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um~ fo~ma. es~~ril de reducionismo, que substitui 0 significado pes
~oa pe 0 sIgnIfIcado a.rquetfpico a que a imagem esta retacionada. 
d' usa : 0 abuso da Interpretayao arquetipica e objeto de muitas 

ISCUssoes em andamento entre os analistas junguianos. 

Associa96es Naturais 

_ As ve~es e uti/ amp/ifiear imagens oniricas atraves de associa-
yoe~ natu:~/s, que sao simp/esmente uma forma de saber como 0 

mot/v~ On/riCO funcionaria se fosse parte do mundo natural Um leao 
:em juba, ~r. exemplo, pode gerar poucas aSSOCiayoes' pessoais 

rb m do ZOO/ogICO para alguem que sempre tenha vivido num centro 
u, a.no. Pode haver associayoes culturais, tais como 0 leaD e 0 uni
co~n~o rep~esentados no brasao real britanico. Num nive/ arquetfpico 
o eao eX/be ampla gama de significados: "rei dos· animais" Si~ 
~e~mo arq~etipico, "Leao Verde" da alquimia, antigo guar:diao ~9ip
clo, doss~rtoes da alvorada e do crepusculo, e mesmo a forma ani-
ma e ao Marcos um d t ' U .. ' _ os qua ro apostotos, na iconografia crista 
. _ ma amphf/caQao natural de um leao com juba, todavia incl~i-
n~. ~ao-somen~e, pensamentos a respeito do comportame~to co
n eC/do dos leoes ~achos em seu estado natural. Entre esses pen
samentos~ temos a Incapaeidade do leao macho como caQador em 
comparaQa~ com as leoas e 0 fato de eles tenderem a ser conside
~a~~s pregUlQ~sos. e a esperarem que a femea Ihes traga caQa para 

m(o. Alem d/sso, os leoes figuram entre os raros animais que 
acasa am quando a femea nao esta no cio e, por essa razao se as-
semel ham aos seres huma E . ' 
leao h . - nos. ssas assoclaQoes naturais com urn 

mac 0 com juba contrastam com a imagem her6ica de vitali~ 
dade 9ue costumamo~ en~ntrar nas amp/ificay6es arquetfpicas. 
. As ve~es: os van os nrveis de amplificaQao parecem contradit6-

nos entre S/. ~o ~~ podendo determinar 0 Significado mais ro ria
do de forma intUIt/va, n~ contexto do sonho real, ou da sar:: d: so
nhos na qual aparece a Imagem. 
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A Estrutura Dramatica dos Sonhos 

A maioria dos sonhos apresenta uma estrutura dramatica, exi
bindo urn problema inicial, complicagoes e desenvolvimento e, com 
frequencia, uma lise ou solugao. Os sonhos se assemelham a dra
mas pessoais, representados pelo e para 0 sonhador para ajudar 0 

ego onirico a avangar no processo de individuagao. A estrutura dra
mcltica dos sonhos poe 0 ego diante de situagoes simbolicamente 
importantes. As agoes ou inagoes do ego onirico sao particularmen
te significativas, e com frequencia alteram 0 curso do sonho (ou dos 
sonhos subsequentes de uma sarie). 

A estrutura dramatica dos sonhos pode ser um meio de induzir 
estados afetivos no ego onirico, produzindo uma forma onfrica do 
ego-afeto que Jung observou ao discutir as experiencias com asso
cia<;6es de palavras. 57 0 ego-afeto se caracteriza como uma dis
torgao do estado costumeiro do ego, resultante do fato de 0 ego ser 
influenciado per um ou mais complexos psicol6gicos ativados. 

A experiencia cHnica sugere que, a· nao ser que 0 ego esteja 
em contato com uma forma ativa de complexo, e sofrendo 0 afeto 
assim gerado, nao Ihe a possivel alterar efetivamente a estrutura do 
complexo, por mais- que "saiba", de forma intelectual, a respeito do 
complexo. Assim sendo, a alteragao de um complexo requer a ca
pacidade de suportar as distorgoes do estado de ego-afeto associa
do ao complexo e, ao mesmo tempo, de nao perder de vista 0 fato 
de 0 afeto ser decorrente de um complexo e nao do funcionamento 
integrado da pessoa. 

A estrutura dramatica da maioria dos sonhos e ideal mente 
adequada para a experiencia de estados de ego-afeto e, per isso,. -
tambam oferece a possibilidade de alterar 0 complexo responsavel 
pela produgao desses mesmos estados. Tal como a fronteira anaH
tica, 0 sonho produz um espago livre e protegido, 0 que se explica 
pelo fato de 0 ego onfrico sempre- poder acordar para 0 mundo do 
dia-a-dia, embora 0 ego nao costume saber, durante 0 sonho, que 
se encontra num estado onirico. 
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Nem todos os sonhos apresentam uma forma dramatica. Al
guns nao passam de uma imagem simples. Embora a maioria dos 
sonhos se revista de urn carater visual, ha sonhos completamente 
auditivos. Mesmoos sonhos que seguem a estrutura dramatica cos
tumeira podem ser encarados como formas de demonstrar a proxi
midade dos complexos neles representados. Trata-se de algo se
melhante a ler um sonho de tras para a frente. 

. Por exemplo, podemos sonhar que estamos em nossa casa da 
infancia e que tentamos ler urn livre, mas as palavras nao fazem 
sentido. Observado de forma estatica, esse sonho sugeriria que, na 
presenga do complexo (a "casa da infancia"), algo interfere com a 
"Ieitura", 0 processo de aprendizagem. Olhando 0 sonho de forma 
inversa, ele pode indicar que a atividade da "Ieitura" nao deve ser 
considerada confiavel na vizinhanga da "casa da infancia". 

Mesmo os sonhos de estrutura simples podem ser considera
dos em relagao dramatica, em termos de compensagao, com 0 ego 
vigil. Nenhum sonho a puramente estatico. A vi sao estatica e, na 
verdade, uma abstragao, uma forma de ler 0 sonho como se ele 
fosse urn indice de complexos e um anuncio de sua proximidade, 
em lugar de estar a servigo da compensagao e da individuagao. Nao 
obstante, essa visao pode vir a ser um valioso instrumento cHnico 
se usada judiciosamente. 

A Compensac;ao nos Sonhos 

A compensagao (no sentido de modificagao) das visoes distor
cidas ou incompletas do ego vigil a, de acordo com a teoria jun
guiana, 0 propos ito dos sonhos. 58 Nossa forma vigil de encarar as 
coisas sempre e incompleta, razao pela qual sempre ha. espago pa
ra a compensagao. Tudo se passa como se 0 sonho fosse composto 
por uma personalidade mais abrangente e superior, a versao "maior" 
de "nos mesmos, uma personalidade que se encontra, de certa ma
neira, afastada dos temores e tensoes que afetam 0 ego vigil. Por-
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tanto, a origem teorica do sonho e 0 Si-mesmo, 0 centro regulador 
da psique. Afastando-se sobremaneira da visao freudiana dos so
nhos, que os considera meros guardioes do sono, a abordagem jun
guiana ve 0 sonho como parte da propria textura da vida, hgaao a 
iiidjvjduacao e nao simplesmente a soluc;ao de problemas que Rreo
cupam 0 ego vigH. 

As vezes, a atitude ou ponto de vista do ego vigil requerem 
uma pequena corregao. Nesses casos, os sonhos so fazem com
pensagoes menos importantes que complementam 0 ponto de vista 
do ego vigil. Em raros casos, 0 sonho compensa, nao apenas a si
tuagao pessoal do sonhador, como sua situagao familiar. 1550 e par
ticularmente verdadeiro em alguns sonhos de criangas, notorios por 
revelarem complexos ativos nos pais. 59 Se 0 ego vigil estiver en
volvido com a solugao de um problema particular, 0 sonho pode dar 
um indicio simbolico ligado a resposta. 0 caso mais famoso na 
ciencia e 0 sonho de Kekule, no qual ele resolveu 0 problema de 
como organizar os atomos de carbono no benzeno; 0 sonho apre
sentou uma cobra segurando 0 proprio rabo (imagem conhecida na 
alquimia como uroboros) e ele percebeu subitamente que poderia 
organizar as unidades de carbono de forma circular - 0 anel do 
benzeno. 

A compreensao da natureza compensatoria dos sonhos requer 
que encaremos os sonhos como algo que se encontra em relagao 
dialetica com 0 ego vigil. 0 sonho nao nos diz especificamente 0 

que fazer; na verdade, ele comenta a respeito das atitudes e opi
nioes do ego vigil que se mostrem relevantes do ponto de vista da
quilo que se deseja fazer. Para utilizar essa informagao compensa
t6ria do sonho e necessario, por conseguinte, estabelecer previa
mente uma atitude consciente. 

Se essa atitude consciente for amplamente exagerada, 0 co
mentario compensat6rio do sonho pode ser igualmente exagerado, 
mas na diregao oposta. Por exemplo; se uma pessoa se mostra 
conscientemente avessa. a outra pessoa e ainda assim os sonhos 
mostram que ele ou ela amam essa pessoa, nao se conclui que 0 
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sonhador esteja real mente amando a pessoa em lugar de a odiar; 0 . 

exagero presente ao sonho, na diregao oposta, provavelmente esta
ra visando a produzir uma atitude equilibrada na consciencia. 

Embora nao seja desejavel voltar a direc;ao da vida para os 
sonhos, estes podem ser valiosos auxiliares na identificac;:ao e cor
regao das distorgoes e pontos obscuros nao reconhecidos da cons
ciencia. 

A natureza compensatoria da atividade onirica jamais se con
figura como um equilibrio estatico entre a atitude consciente domi
nante e seu oposto. Em lugar disso, a compensagao se encontra, no 
final das contas, a servigo da totalidade - isto e, 0 sonho compensa 
a forma presente da identidade consciente do ego nos termos da to
talidade potencial da psi que, que constitui a pressao subjacente na 
diregao da individuagao. 

Os Sonhos na Analise 

E possivel, se bem que discutivel, fazer uma completa analise 
junguiana sem que haja sonhos disponiveis. Contudo, trata-se de 
uma situagaa rara e quase sempre desnecessaria. Os sonhos cons
tituem invariavelmente a fonte de valiosas informagOes para 0 tra
balho analitico, nao apenas porque sao a manifestac;:ao mais co
mum da atividade inconsciente, como tambem porque fomecem um 
ponto de vista demonstravelmente mais objetivo que aquele do 
analista ou do analisando. A interpretagao de sonhos serve tanto 
para acelerar como para aprofundar 0 processo analftico. 

Os analistas junguianos exibem variados estilos de utilizagao 
de sonhos na analise. Eu dou preferencia a entrega, por parte dos 
analisandos, de um relato escrito dos seus sonhos, com uma c6pia 
adicional para 0 meu arquivo. E uti! que os sonhos sejam datados e 
apresentados em sequencia, com pelo menos breves notas sobre 
associagoes pessoais e eventos diarios no relato do sonho. 1550 

permite que 0 analista explore um certo numero de sonhos, veja-os 
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no contexto da vida do sonhador e se concentre nos sonhos que pa
revam potencial mente mais valiosos. Alternativamente, 0 analista 
pode pedir ao analisarido que escolha um ou dois sonhos que pare-
9am particularmente significativo a este ultimo. 

Uso Defensivo de Sonhos 

Embora os sonhos sejam valiosos, os pacientes podem utiliza
los de forma defensiva, tal como podem faze-Io com todo e qual
quer material. Ha duas form as defensivas de uso dos sonhos que 
sao facilmente reconhecfveis e evitaveis. A primeira delas consiste 
em jamais levar sonhos para a analise, em especial quando estes 
parecem reveladores a respeito de si mesmo. A outra forma caracte
riza-se pela apresenta9ao de um numero tao grande de sonhos que 
os sonhqs terminem por suplantar todos os demais aspectos da 
analise - por exemplo, a furiosa briga com 0 conjuge que ocorreu 
na noite anterior. 

E posslvel negar importancia aos sonhos, mesmo quando sao 
levados a sessao analitica. Uma forma frequente de faze-Io e at~i
buir ao sonho uma origem puramente factual, os eventos reais do 
presente: "Sonhei sabre um Rolls Royce porque vi um dele~ esta
cionado perto do meu carro ontem." A falha nessa atitude reside no 
fato de vermos muitas coisas a cada dia, embora poucas delas apa
re9am nos sonhos. Os sonhos podem, na verdade, selecionar, a par
tir dos eventos cotidianos (aquilo que Freud denominou "residuo do 
dian, formado par percep90es integradas de modo incompleto) -
mas a forma pela qual a imagem do dia e incorporada ao sonho 
costuma ser impar e se conforma a estrutura dramatica e ao prop6-
sito do sonho. As imagens residuais do dia; ao lado das imagens da 
memoria, podem servir de adere90s deencena9ao da forma drama
tica do sonho, mas nao determinam 0 modo como sao usadas no 
drama~ Uma cadeira pode nao passar de um local em que nos sen
'tamos, da mesma forma como pode ser um instrumento de defesa 
de um domador de leoes num circo. 
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Tecnicas de Representa~ao 

As mesmas estruturas inconscientes de complexos que· sao 
traduzidas em imagens e personificadas nos sonhos podem ser tra
balhadas de outras formas que utilizam 0 inconsciente. A hipotese 
prbjetiva, na qual se fundamenta a maioria dos testes psicol6gicos, 
afirma que uma situa9ao nao estruturada sera estruturada de forma 
significativa pelos conteudos da mente inconsciente constelados 
a epoca da aplica9ao do teste. 

A mesma considera9ao geral subjaz a teoria junguiana dos ti
pos pSicol6gicos, teoria segundo a qual cada pessoa e dotada de 
uma forma relativamente fixa de encarar a vida - basicamente, de 
forma introvertida ou extrovertida - forma essa que sera a mais 
proeminente quando a pessoa tiver de lidar com situa90es novas e nao 
estruturadas. 0 valor de todas as tecnicas de representa9aO reside na 
produ9ao de uma imagem ou forma para a atividade inconsciente 
constelada. Essa forma permite que 0 ego vigil tome uma atitude 
"diante do que antes era inco·nsciente e produzia, em lugar de per
cep9ao e compreensao, sintomas. 

No_ uso de tecnicas de representa9ao na analise junguiana, e 
fornecida uma situa9ao ou material nao estruturados, Pode ser ar
gila ou material de pintura, com os quais a imagem de um sonho 
(ou simbolo significativo de outra origem qualquer) devera ser ex
pressa. No simposio anual do Centro Educacional C.G. Jung, de 
Houston, Texas, sempre ha uma oportunidade de moldar em argila, 
sendo as produ90es discutidas psicologicamente e exibidas ao final 
das reunioes. Alem disso, ha tradicionalmente uma se9ae de reda-
9ao de poemas, outra forma de expressar conteudos inconscientes. 
A dan90terapia e um novo e valioso instrumento com 0 mesmo pro
posito; ha atualmente varios analistas junguianos treinados que 
tambem sao registrad6s como dan90terapeutas. Outra tecnica de 
representa9ao de amplo uso entre analistas junguianos e 0 tabuleiro 
de areia, no qual sao construfdas cenas imaginarias_ 
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Uma tecnica pouco conhecida, mas surpreendentemente po
derosa, consiste em fazer 0 paciente esc rever cart as a uma pessoa 
significativa, com frequencia a um dos pais, mesmo que a pessoa 
em questao ja seja falecida. Em geral, costuma ser valioso levar 0 

analisando a escrever a "resposta" da pessoa. 60 As vezes, varias 
trocas dessas "cartas" revelam uma quantidade incomum de mate
riais inconscientes, em particular sentimentos que haviam sido disso
ciados das imagens conscientes a que natural mente pertencem. 

Formas dramaticas de representa9ao podem ser usadas tanto 
na analise individual como no processo de terapia de grupo. A "ca
deira vazia" da gestalt, tecnica na qual e colocada uma pessoa sig
nificativa (ou uma versao do proprio analisando) numa cadeira vazia 
e 0 analisando entabula um dialogo, talvez desempenhando ambos 
os papeis e mudando de cadeira, pode, em muitos casos, provocar 
a manifesta9ao de afetos e de informa90es. As vezes, essa tecnica 
da gestalt e transformada nurn pequeno psicodrar:na; nesse caso, 0 

analista ou urn dos membros do grupo de psicoterapia representa 
um ou mais papeis. 

Proje96es em Tabuleiro de Areia 

Minha mulher e eu estudarnos 0 uso do tabuleiro de areia com 
Dora Kalff, quando do meu treinamento em Zurique. Desde entao, 0 

tabuleiro se tornou para mirn urna fascinante tecnica de representa-
9ao, que considero a rninha favorita. Nessa tecnica, e pedido aos 
novos pacientes que construam tres figuras no tabuleiro de areia, 
que tem urn tamanho determinado, selecionando itens das varias 
centenas de figuras e formas disponiveis na mesma sala. As vezes, 
e determinado um topico para 0 uso do tabuleiro, tal como "sua fa
milia de origem", "seu casamento" ou mesmo "seu conceito de 
Deus". Outras vezes, e solicitado que 0 analisando "escolha os ob
jetos que chamam a sua aten<;ao' e fa98 com eles um arranjo na 
areia". 0 tabuleiro de areia nao tem uso restrito a novos pacientes; 
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os analisandos podem pedir para usa-Io a fim de amplificar um mo
tivo onirico ou area complexa particulares. 

o processo de uso do tabuleiro de areia e acompanhado por 
fotografias instantaneas dos varios estagios, assim como por anota-
90es a respeito da ordem em que sao escolhidos os itens, dos itens 
que sao descartados ou modificados, de eventuais comentarios es
pontaneos, etc. As vezes, 0 analista pode interagir com 0 paciente 
em term os do tabuleiro, perguntando se certas figuras podem ser 
reposicionadas ou substituidas. E possivel acrescentar itens ao ta
buleiro, perguntando-se ao analisando 0 que ele sente sobre 0 

acrescimo. logo, 0 tabuleiro pade ser utilizado para representar 
imagens oniricas ou complexos, assim como pode ser constituido 
por intermedio de um dialogo simb6lico entre 0 analisando e a figu
ra compl~tada, usando-se suas rea¢es para alterar a forma do ta
buleiro. E interessante 0 modo como uma pessoa as vezes reage 
com forte em09ao a uma pequena mudan9a na figura do tabuleiro. 
Essas fortes constela¢es emocionais nos dao 0 sentido da realida
de da psique que subjaz a constru9ao da figura projetiva no tabulei
ro de areia. 

As mesmas formas de amplifica9ao - pessoal, cultural, arque
tipica e natural - podem ser usadas tanto para os sonhos como pa
ra as cenas do tabuleiro. A tecnica do tabuleiro de areia atualrnente 
e bem popular entre um certo numero de analistas junguianos e 0 

interesse por ela parece estar se expandindo rapidamente. 

Hipnoanalise 

. Algumas tecnicas de representa9ao ocorrem, em termos pri
manos, na mente do analisando. Essas tecnicas prestam-se de mo
do particular ao trabalho com pessoas introvertidas a quem 0 tra
balho da psicoterapia de' grupo nao agrada ou que podem sentir-se 
inibidas diante de constru90es de arteterapia ou da tecnica projetiva 
do tabuleiro de areia. 
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A hipnoanalise e uma dessas tecnicas intemas de representa
gao. Alguns analistas junguianos, com treinamento profissional em 
hipnose, combinam esta ultima a abordagem classica da analise. 
Fiz um amplo U50 da hipnose,61 mas hoje a uso pouco em minha 
pratica analitica, dando preferemcia aos sonhos, 05 quais considero 
uma forma de revelagao da psique mais profunda que a maioria dos 
usos da hipnoanalise. Mesmo a hipnose profunda acarreta algum 
grau de envolvimento do ego com as imagens, ao passo que os so
nhos se configuram como a coisa mais proxima de uma revelagao 
pura do inconsciente que somos capazes de obter. 

Se 0 analisando for um bom sujeito da hipnose, as revives
cencias realizadas sob hipnose aproximam-se dos estados oniricos 
de ego-afeto. 0 usa dessas revivescencias segue 0 mesmo princfpio 
do uso dos sonhos; 0 analista ajuda 0 paciente a tomar uma atitude 
diante das imagens do transe hipnotico. Exceto em situac;6es espe
cializadas, ha poucas tentativas de dirigir 0 paciente hipnotizado em 
termos daquilo que deve experimentar quando submetido ao transe 
hipnotico. As tecnicas hipnoanaliticas .sao discutidas mais ampla-
mente no Capitulo 7 a seguir. . 

Ima9ina9ao Ativa 

A imaginagao ativa e uma tecnica concebida por Jung para 
promover a interagao direta com 0 pensamento inconsciente, num 
estado de imaginagao control ado, estando a pessoa desperta. Trata
se de uma forma de meditagao que se assemelha, em alguns pon
tos, a auto-hipnose. Todavia, a imaginagao.ativa difere fortemente 
da fantasia e do sonhar acordado gragas a incorporagao de duas re
gras fundamentais: 

1) A atitude do ego (0 "ego imaginario"), na imaginagao ativa, 
deve ser a mesma que este teria ca50 a situagao imaginada fosse 
real. Isto e, .as regras morais, eticas e pessoais q'ue se aplicam a 
uma situagao da vida desperta devem ser seguidas tam bern na se
q(jenci~ imaginada. Isso evita que a psique se divida e elabore 
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imagens fantasiosas que "nao contam" porque nao entram em con
tato com 05 complexos que constituem um problema para 0 ego vi
gil. 

2) Quando situagoes ou pessoas, que nao sao 0 ego imagina
rio, reagem diante do ego na imaginagclO ativa, deve-se permitir-Ihes 
a reagao sem que haja interferencia, seja qual for, par parte do ego. 
Essa regra aparentemente Simples e muito diffcil de ser seguida, 
pois e tentador, na imaginagao ativa, "corrigir" uma situagao diffcil. 
da mesma forma como se faz na fantasia. Uma das minhas percep
goes desse fato aconteceu quando eu estava num diffcil impasse 
com meu analista e me aproximei, na imaginagclo ativa, da imagem 
de um velho sabio que sempre me havia dado conselhos bons e 
praticos. Perguntei-Ihe 0 que dizer a minha analista a respeito da 
nossa dificuldade e ele, surpreendentemente, disse, "Nao Ihe diga 
nada; apenas tome dessa espada e mate-a!" 

Foi um verdadeiro dilema, pois ter agido tal como ele me 
aconselhara teria contrariado a primeira regra da imaginagao ativa _ 
nao fazer nada que nao se fizesse caso a situagao fosse real. E, no 
entanto, a figura do velho sabio sempre me havia dado bons con
selhos. Desesperado, cheguei a conclusao de que 'imaginaria estar 
perseguindo a analista com a espada "como se" pretendesse ma
ta-Ia, embora me detivesse pouco antes de faz&-Io. Quando agi, na 
imaginagao, nos termos dessa decisclo, a figura de minha analista 
assumiu uma forma animal que eu podia, embora com relutancia, 
matar com a espada do velho sabio. 

Essa sequencia de imaginagclo ativa foi urn ponto decisivo em 
toda a minha experiencia analitica, pois destruiu minha dependencia 
inconsciente com relagao a ~nalista. Na reuniao seguinte, nao me 
importei muito com a posigao da analista, ja que estava profunda
mente conscio das minhas proprias razoes. Quando Ihe falei sobre a 
sequencia de imaginagao ativa, assim como do meu dilema, ela 
Cdmentou "A forma animal era 0 meu animus; voce pode mata-Ia!" 
Gonvenci-me, para sempre, do valor da imaginagao ativa. 
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Ha uma terceira regra, derivada da imagina<;ao ativa, reco
mendada pOr muitos analistas, que me levou a hesitar na sequencia 
acima descrita. A regra diz que nao se deve fazer imaginaC;ao ativa 
envolvendo pessoas reais. Esse conselho tem duas razoes de ser, 
uma de ordem pratica e a outra vinculada a natureza te6rica do in
consciente. A razao pratica consiste no fato de que, se fizermos 
imagina<;ao ativa envolvendo pessoas, ela pOde nos dar, tao-somen
te, uma solu<;ao simb6lica para os problemas que tivennos com a 
pessoa em questao, ao mesmo tempo em que produz um curto-cir
cuito na intera<;ao com a pessoa real e inibe uma solu<;ao real no 
mundo do dia-a-dia. A imagina<;ao ativa, tal como ocorre com a 
analise, deve ser uma fonna de nos ajudar a viver, e nao um substi
tuto para a vida. 

Como nao sabemos como 0 inconsciente profundo de uma 
pessoa interage com 0 de outra, e como ha ocorr€mcias sincronicas, 
a realizru;ao d.a imagina<;ao ativa envolvendo pessoas reais tambem 
pOde ser considerada 0 equivalente das ideias iniciais de magia 
simpatica - segundo as quais 0 xama ou medico tentava modificar 
uma pessoa atraves da intera<;ao com uma imagem dessa pessoa. 
Essa razao para nao envolver pessoas reais na imagina<;ao ativa te
ra maior ou menor peso, a depender das convic<;oes metafisicas de 
cada pessoa. Mas para que ninguem pense que a imagina<;ao ativa 
seja uma forma de obten<;ao do poder "magico" sobre as outras 
pessoas, permitam-me mencionar 0 fato de que, entre os pOvos 
primitiv~s, um xama queenviasse uma "flecha magica" contra um 
opOnente logo teria de construir uma imagem de sua pr6pria casa 
ou eu, pois se a flecha magica "errasse" 0 alvo (0 inimigo) logo re
tom aria, inevitavelmente, e buscaria a pessoa que a havia enviado. 
Oa mesma forma, se alguem implanta uma estrutura psiquica por 
meio da imagina<;ao ativa, esta pode ou nao modificar b "inimigo", 
mas certamente modifica a psique de quem a construiu, talvez com 

. resultados prejudiciais. 
A pratica da imagina<;ao ativa e delicada e requer habilidade. 

Nao se trata de uma tecnica adequada para toda e qualquer pes-
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soa. Com muita frequencia, se tentarmos ir longe demais com ela, a 
psique simplesmente passara ao dominio da fantasia. Ha necessi
dade de discrimina<;ao consciente para reconhecer quando ocorre 
uma verdadeira imagina<;ao ativa. Na realidade, ha uma (mica regra 
para ajudar a determina-Io: a ocorrencia de algo inesperado e sur
preendente como rea<;ao ao ego imaginario. Trata-se do pOnto no 
qual a imagina<;ao at iva assemelha-se aos imprevisiveis e espanto
sos eventos presentes nos sonhos. Trata-se de algo que mostra, de 
forma surpreendente, a verdadeira autonomia da psique incons
ciente. 

Sumario 

1. Os sonhos, na analise junguiana, ainda sao a "via real para 
o inconsciente". 

2. Os sonhos costumam ocorrer sob a forma de constru<;6es 
dramaticas que oferecem ao ego onirico a oportunidade de lidar 
com problemas resolvidos de maneira incompleta pelo ego vigil. 

3. Os sonhos servem primariamente a individua<;ao e cum
prem esse papel atraves da compensa<;ao das concep<;oes distorci
das e unilaterais mantidas pelo ego vigil. 

4. A fun<;ao compensat6ria dos sonhos pode ser encarada em 
termos de um dialogo entre 0 ego vigil e Qutros aspectos da psique. 
Portanto, nem todos os sonhos mantem rela<;ao direta com os even
tos cotidianos. 

5. As tecnicas de imagina<;ao, tais como as constru<;oes em 
tabuleiro de areia, podem ser utilizadas para tomar objetivo 0 in
consciente, funcionando mais ou menos da mesma forma que a in

. terpreta<;ao de sonhos. 

6. As tecnicas intemas de representa<;ao, tais como a hipnose 
e a imagina<;ao ativa (uma tecnica junguiana impar), tambem sao 
valiosas . 

7. As tecnicas interpessoais. de representa<;ao podem ser usa
das tanto na analise individual como na psicoterapia de grupo. 
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Variac;oes da Analise 

Tendo-se desenvolvido pouco depois da psicanalise freudiana 
classica a analise junguiana preservou uma ampla gama de abor
dagens,' todas elas enquadradas rna is ou menos na tradig~o jun
guiana classica. Embora de modo geral 0 arranjo co~um ~eJa a co
locagao do analisando diante do analista, alguns ~ungUianos, t~1 
como os freudianos classicos, fazem 0 paciente recllnar-se num dI
va, sentando-se 0 analista atras e de urn dos lados do paciente. 

Alguns junguianos fazem tanto psicoterapia d~. ~gru.po "CO~? 
analise individual, preferindo chamar aquela, com frequencla, anali
se de grupo", tal como 0 faz Edward Whi~mont, urn dos pi~neiros do 
trabalho junguiano de grupo. 62 Qutros, Igu.alm~nte respeltados, _ se 
op6em a psicoterapia de grupo: A ampla dlversldad~ de formagoes 
de carater cllnico e nao-cli!",ico entre analistas jung.U1a~os asseg~ra 
a continua discussao e revisao das diversas vanagoes do estllo 

classico da analise. 

pSicoterapia de Grupo 

Como ja foi mencionado no Capitulo 1, Jung ~ao e~a pess~al
mente favoravel a psicoterapia de grupo. Sua atltude Influenclou 
muitos analistas junguianos a nao utilizar essa modalidade de tr~
tamento. Jung, contudo, nao teve experi€mcias- com a modema PSI
coterapia processual de grupo; seu ponto de vis.ta tinh~ C?mo fun
damento urn profundo sentimento em tome da ImportanCla essen-
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cial do indivlduo, assim como a observagao de que, nos grupos, os 
individuos costumam comportar-se com menos consciencia e res
ponsabilidade do que 0 fazem quando agem isoladamente. 

Jung preocupava-se em proteger a integridade do indivlduo 
diante da pressao para oonformar-se ao grupo. A pSicoterapia de 
grupo orientada para 0 processo trabalha precisamente com vistas a 
esse fim, pois fortalece a consciencia do indivlduo a respeito de sua 
pr6pria posigao e permite que cada urn assuma essa posigao a 
despeito da pressao do grupo. 

Minha exposigao inicial aos metodos de psicoterapia de grupo 
ocorreu no meu primeiro ana de residencia, tanto como terapeuta de 
grupos como na qualidade de participante de grupos de "treinamen
to da senslbilidade". Com efeito, somente no terceiro ana de resi
dencia tive minha primeira hora de analise junguiana - 0 que ocor
reu durante uma viagem a Sao Francisco para participar de uma 
reuniao da Associagao Americana de Psicoterapia de Grupo [AAPG 
- AGPA - American Group Psychotherapy Association]. Jamais ex
perimentei uma contradiyao entre 0 trabalho analitico grupal e' indi
vidual; na verdade, encaro essas duas modalidades como comple
mentares. Q trabalho de grupo se configura, para a analise indivi
dual, da mesma forma como 0 trabalho de laborat6rio se configura 
para 0 estudo individual. 

A psicoterapia nao e de forma alguma urn substituto da ariali
se individual, mas uma combinagao entre psicoterapia grupal e indi
vidual parece fazer algumas pessoas avangarem com mais rapidez 
ao longo do processo de crescimento e compreensao do que qual
quer modalidade sozinha. A e~periencia no grupo fomece exemplos 
-dos tipos de interagao neur6tica que se encontram na hist6ria indi
vidual de cada urn, assim como, freqOentemente, nas afirmay6es 
simb6licas dos sonhos que temos. A importancia do trabalho de 
grupo, na verdade, costuma refletir-se nos sonhos do paciente, e 
nao me lembro. de nenhum exempld em que os sonhos de alguem 
que fac;a psicoterapia individual e de grupo indicassem uma dificul
dade com a experiencia do grupo. 
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Enquanto a analise individual tende a constelar complexos as
sociados a uma figura parental, ou uma projec;ao da anima ou do 
animus (e, mais raramente, da sombra), a experiencia do grupo ten-" 
de a produzir um sentido a respeito daquilo que a aceitavel ou ina
ceitcivel para a sociedade como um todo. A analise individual pode 
representar 0 papel projetado dos pais, ao passo que 0 grupo repre
senta 0 papel projetado de uma familia ou de uma sociedade. 

Virtual mente, sem excec;ao, a mais facil para 0 paciente a con
fissao de um segredo perturbador a respeito de si mesmo ao anal is
ta do que ao .grupo. Isso apresenta tanto vantagens como desvanta
gens. Com efeito, a principal vantagem reside no fato de as frontei
ras do recipiente analitico serem suficientemente reasseguradoras e 
protetoras para permitirem 0 exame da sombra. A contraparte nega
tiva disso consiste, todavia, no fato de 0 paciente costumar manter 
um sentimEmto de inaceitabilidade com relac;ao ao material, mesmo 
que este seja aceito por parte do analista. 1550 equivale a ter um 
amigo intimo que ace ita 0 que ha de inaceitavel em n6s, enquanto 
os outros - assim pensamos - ainda nao 0 aceitam. A discussao do 
mesmo material na terapia de grupo liberta 0 individuo desse nivel 
diferente de ansiedade - 0 temor de que ele seja rejeitado(a) pela 
sociedade. 

Com apenas uma excec;ao, jamais vi um grupo de terapia re
jeitar unanimemente uma pessoa em func;ao de algum material re
velado em grupo. Esse caso isolado foi de um esquiz6ide que 
ameac;ou colocar todos os membros do grupo em sua lista de "al
vos". T odos os participantes do grupo se enfureceram e ele logo al
terou sua bizarra fantasia. 

E mais comum que os membros do grupo aceitem por unani
midade a sombra de um individuo, mesmo que nao gostem dela ou 
prefiram que ela seja modificada. Na pior das hip6teses, pode haver 
uma divisao entre os que aceitam e rejeitam uma situac;ao que a, 
em si mesmo, positiva, ja que ajuda 0 paciente a perceber a diver.
sidade de opini6es existentes num grupo de pessoas e na experien
cia da capacidade de conviver sem desconforto no grupo sem apro-
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vac;ao unanime. Uma mulher que fazia terapia de grupo dizia-se 
bastante vigorosa, afirmando que havia passado pela vida "em bus
ca de aplausos de pa e, se alguam nao se levantasse para aplaudir, 
era considerada sem importancia". A psicoterapia de grupo a aju
dou, de algum modo, a assumir uma atitude mais tolerante para 
consigo mesma. 

Do ponto de vista te6rico, 0 trabalho de grupo eficaz a um po
deroso instrumento de modificac;ao do autojulgamento negativo ex
cessivamente rigido, ao mesmo tempo em que ajuda a pessoa a de
senvolver uma auto-estima realista. As mesmas qualidades, em 
termos de condic;oes de delimitac;ao seguras, sao necessarias para 
o exito da psicoterapia de grupo bem como da analise individual. 
Essas condic;oes envolvem 0 acordo entre os membros do grupo 
quanto ao carater confidencial do material discutido no grupo. Oen
tro dessas condic;oes de delimitac;ao seguras, a efetiva criac;ao de 

. estados de ego-afeto, que refletem a psicodinamica dos membros 
do grupo~ constitui uma poderosa forma de descobrir e modificar au
to-imagens inconscientes de carater negativo. 

Alguns terapeutas insistem na regra de que os membros do 
grupo nao mantenham relac;Oes sociais entre si, fora do grupo. Essas 
relac;6es podem produzir alianc;as que interferem com a natureza do 
processo das interac;Oes grupais, podendo produzir interac;oes que 
as pessoas nao desejam trazer para discussao no seio do grupo. 
Nao considero essa regra operacional, ja que, se pessoas adultas 
desejam manter relac;6es sociais entre si, de qualquer grau, fora do 
grupo, a provavel que venham a faze-Io a despeito da proibic;ao. To-

_ davia, verifiquei ser importante exigir que toda interac;ao significativa 
que ocorra fora do grupo seja levada ao grupo para que possa se 
tomar parte do processo. Tem havido raros exemplos em que mem
bros de um grupo se envolvem sexualmente; mas, pelo que sei, es
ses assuntos sempre foram tratados pelo grupo, que atuou como um 
firme "freio ao excesso de envolvimento. 

Quando as condic;6es de delimitac;ao do grupo de terapia sao 
respeitadas, a interac;ao processual entre os membros do grupo 
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constela, inevitavelmente, poderosos estados de ego-afeto. Esses es
tados mostram-se mais produtivos quando surgem natural mente na 
interagao do grupo, em lugar de serem provocados par tecnicas que 
servem, essencialmente, a condugao da terapia individual num am
biente grupal. 0 tipo de psicoterapia de grupo que defendo e pratico 
chama-se terapia de grupo processual. No trabalho de grupo pro
cessual, permite-se que as situag6es terapeuticas se desenvolvam a 
partir das interag6es naturais entre as pessoas do grupo, sem 0 uso 
de "truques" tecnicos destinados a provocar as interag6es. 

Participei, como instrutor ou supervisor, de varios grupos bie
nais de treinamento. Essa experiencia confirmou minha convicgao 
de que a psicoterapia de grupo pode constituir uma importante me
Ihoria da experiencia da analise junguiana, particularmente par in
corporar na vida cotidiana de cada pessoa as percepg6es obtidas 
atraves da analise individual. 

Terapia de Casais: Arquetip'o da Coniunctio 

Coniunctio e urn termo usado na literatura alqufmica para indi
car uma operagao na qual os opostos, que antes so existiam na 
massa confusa (confusao caotica), sao separados e, em seguida, 
reunidos numa fonna estavel. Trata-se de uma poderosa imagem 
simb6lica. De certo modo, todas as demais operag6es alquimicas 
sao preparag6es para a coniunctio. Mas a coniunctio nunca e 0 alvo 
final, sendo seguida pela preparagao de uma outra coniunctio em 
outro nivel da psique, nonnalmente "mais alto", mas as vezes "mais 
baixo". 

A imagetica arquetipica da coniunctio esta na base da institui
gao do casamento, que e uma cerimonia coletiva destinada a indi
car a reuniao do que se encontrava separado, numa uniao instituida 
par Deus e que 0 homem nao deve destruir~ Os ritos de casamento 
tern servido a solidariedade social, desde 0 casamento primitiv~ en
tre primos, cujo padrao foi discutido por Jung, 63 ate os dias de hoje. 
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Depois de ver varios casais em terapia, e possivel acreditar, na ver
dade, que algo "magico" acontece com a cerimonia de casamento .. 

o aspecto magico nem sempre e positivo como se espera que 
seja. Muitas vezes, parceiros que tem um relacionamento perfeita
mente satisfatorio antes do casamento descobrem que as dificulda
des existentes entre eles comegaram praticamente na noite de nup
cias. A razao inconsciente para isso e bastante clara: os papeis de 
marido e esposa sao bastante diferentes do papel de namorados. 
Se a dificuldade nao surgir na epoca do casamento, pode ocorrer 
com 0 nascimento do primeiro mho, ja que os papeis de mae e pai, 
mais uma vez, sao diferentes dos papeis de esposa e marido. Nes
ses pontos nodais de dificuldade, uma compreensao dos conceitos 
duais de persona e anima/animus pode revestir-se da mais crucial 
importancia para a sobrevivencia da relagao. 

A anima/animus, que representa 0 principio do relacionamento 
com os mundos interior e exterior funciona, com freqOencia, a servi
go do conjunto de imagens arquetipicas da coniunctio, indicando um 
estado de uniao perfeita no qual osopostos servem ao todo sem lu
tar entre si. 0 antigo sfmbolo taoista do t'ai chi tu, ja mencionado, 
expressa, graficamente, a coniunctio. 

Esse impulso- na diregao do conjunto de imagens arquetipicas 
da coniunctio, entretanto, embora seja responsavel pela atragao ori
ginal entre duas pessoas, entra em conflito com os papeis sociais 
de marido/esposa e de pai/mae, que tem como base, natural mente, 
os pais, tendo em vista que os pais pessoais reais sempre modifi
cam e canalizam os potenciais arquetipicos que esses papeis con
tem inconscientemente. 

A base do aconselhamento de casais, num quadro junguiano, -
repousa em larga medida sobre dais conceitos estruturais: 1) a inte
gragao de papeis da persona; e 2) 0 relacionamento entre a anima e 
o animus sob a pressao do sfmbolo, inconscientemente, arquetipico 
da coniunctio. Trata-se, com efeito, de uma descrigao de cunho t96-
rico, mas que serve para enfatizar 0 quadro arquetipico que em ge
ral nao e apreciado no aconselhamento de casais. 
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Sao necessarias todas as habilidades do analista em termos 
do trabalho com a anima e 0 animus quando este aconselha um ca
sal em dificuldades. 0 primeiro estagio visa deixar que os parceiros 
tomem consciencia do ponto a partir do qual 0 funcionamento nor
mal do ego comec;:a a decair na interac;:ao entre a anima e 0 animus 
negativos. Toda comunicayao real entre duas pessoas so e possivel 
quando esse nivel defensivo de comunicac;:ao e evitado. 

Nem todos os analistas junguianos atendem casais ou acredi
tam ser apropriado tratar marido e mulher em analises individuais 
ao mesmo tempo. Essa escolha depende tanto do quadro teorico do 
analista como do seu treinamento clinico. Quando a terapia marital 
ou de casais e feita par um analista junguiano, todavia, manifesta
se nela um profundo potencial de significado. De que profundidade? 
Profundo no sentido de 0 foco apropriado da terapia marital jun
guiana miD residir na manutenc;:ao da relac;:ao conjugal (embora essa 
manutenc;:ao possa resultar da terapia). 0 foco primario e,na reali
dade, 0 processo de individuac;:ao de cada um dos individuos que 
participam do casamento ou do relacionamento. 

Na terapia convencional de casais, 0 foco oostuma estar, na 
maioria dos casos, na decisao de 0 par ficar junto ou separar-se, ao 
passo que 0 processo real envolvido e 0 amadurecimento de um ou 
de ambos os parceiros. Como essa situac;:ao nem sempre e equil!
brada - os parceiros jamais estao precisamente no mesmo ponto 
de crescimento - e necessaria uma cuidadosa compreensao do 
processo de ambos os parceiros, para fazer justic;:a as potencialida
des subjacentes de cada um. 

Jung discutiu os problemas do relacionamento num importante 
ensaio, "0 Casamento Como Relac;:ao Psicol6gica". Quanto maior 0 

grau de inconsciencia de um ou de ambos os parceiros, sugeriu ele, 
tanto menos um casamento e uma questao de livre escolha cons
ciente. 64 E isso decorre, de um lado, do fato de que, se uma pes
soa for inconsciente com relac;:ao aos reais conflitos que a pertur
bam, a "causa", com frequencia, e projetada no(a) parceiro(a). Por 
outro lado, dada a inevitavel discrepancia em termos de desenvol-
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vimento psicol6gico entre duas pessoas, uma delas e, invariavel
mente, 0 "recipiente" do processo da outra 65 Nas melhores rela
c;:oes, os papeis de "recipiente" e "conteudo" variam de acordo com 
aquilo que e exigido para 0 desenvolvimento de ambas as pessoas 
envolvidas. 

Terapia Familiar 

Nos ultimos anos, um certo numero de analistas junguianos 
recem-treinados recebera orientac;:ao profissional em terapia marital 
e individual, razao por que houve um aumento do interesse pela 
aplicac;:ao dos principios junguianos ao tratamento de familias to
madas como unidades. Isso de forma alguma altera 0 compromisso 
basico do analista junguiano para com 0 desenvolvimento do indivi
duo, contra as pressoes coletivas desgastantes, vindas seja da fa
milia, seja da sociedade. Por conseguinte, de uma perspectiva jun- -
guiana, a terapia familiar enfoca a familia como matriz da individua
c;:ao de todos os seus membros. Caso isso seja impossivel, 0 analis
ta pode dissolver 0 formato de terapia familiar e trabalhar com um 
ou mais membros individual mente. Devido ao compromisso basico 
com 0 desenvolvimento individual, muitos analistas junguianos sim
plesmente nao fazem terapia familiar. 

o conceito de· estruturas arquetrpicas, contudo, encontra-se, 
sob alguns aspectos, bem proximo da aplicac;:ao da teoria geral dos 
sistemas a dinamica familiar. Essa abordagem permite 0 trac;:ado de 
padr6es inconscientes compartilhados pelos membros de uma dada 
familia. Em seus primeiros trabalhos, ;Jung observou que os mem- . 
bros de uma mesma familia com frequencia manifestavam padr6es 
paralelos de resposta a experiencia de associac;:ao de palavras, indi
cio de que compartilhavam de complexos inconscientes semelhan
tes. -66 Mais tarde, Jung observou, ainda, que os sonhos das crianc;:as 
algumas vezes podem compensar a situac;:ao familiar, -e nao as pro
prias psiques em desenvolvimento delas. 67 
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Podemos ver prontamente a a<;ao de padroes arquetipicos na 
intera<;ao familiar. 0 sacrificio humano (freqOentemente voluntario) 
de um membro da familia pelo "bem" desta (bode expiat6rio), 0 va
Iho rei e a princesa assumindo os papeis de pai "protetor" e de filha 
queixosa, uma alian<;a entre irmas casadas para manter seu ma
triarcado infantil inconsciente contra os homens a quem esposaram, 
etc. Uma mulher sonhou com a unifica<;ao de opostos em termos de 
grupos feminino-masculino - ela sonhou que era membro da "fra
temidade de irmas"! 

Um dos mais tristes e tocantes aspectos do trabalho com fa
milias reside em ver de que modo pequeninas crian<;as tentam sal
var seus pais das pr6prias dificuldades neuroticas do casamento 
destes, sacrificando-se a si mesmas no processo. 0 altruismo da 
crian<;a 50 e parcial mente consciente, mas e tao impressionante 
quanto seu egocentrismo observavel. 

o tabuleiro de areia pode ser tao util na representa<;ao da psi
codinamica que opera no ambito familiar quanto na revela9ao do 
relacionamento entre parceiros. 0 engajamento de tada uma familia 
em constru9ao num tabuleiro de areia e algo que requer alguma ha
bilidade e dire9ao, mas pode revelar uma dinamica interpessoal difi
cil de ser trazida para a consciencia at raves de intera<;Oes v~rbais. A 
medida que a analise junguiana se torna mais prontamente disponi
vel, uma abordagem junguiana poderia ter um marcado impacto na 
terapia familiar, embora a base do trabalho junguiano mantenha-se 
da diade analitica um para um. 

Hipnoterapia 

No infcio de sua carreira, Jung, como Freud, utilizou a hipnose, 
mas depois a abandonou em favor de tecnicas como a interpreta9ao 
dos sOnhos, que ele encarava "menos como tecnica do que como 
processo dialetico entre duas personalidades". 68 Numa carta es~ri
ta a urn dos seus primeiros pacientes, diz Jung, "Nao desisti da hip-
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hose pbrque quisesse evitar 0 trabalho com ·for9as basi cas da psique 
humana, mas sim porque queria labutar com essas fon;as de forma 
direta e aberta.... Desisti simplesmente para me libertar de tad as 
as vantagens indiretas desse metodo".69 Em outro escrito, Jung 
afirma que desistiu da hipnose porque "Nao queria impor minha 
vontade aos outros .... Queria proteger e preservar a dignidade e a li
berdade do paciente, de maneira que ele pudesse levar a vida de 
acordo com sua propria vontade". 70 

Essas observa96es de Jung parecem referir-se essencialmente 
ao uso da hipnose como sugestao autoritaria direta para rem09ao 
de sintomas e ab-rea9ao da em09ao. Embora a hipnose ainda seja 
usada dessa maneira, ha formas muito mais sutis de introduzi-Ia no 
tratamento psicanalitico, form as essas que preservam os valores 
que preocupavam Jung e nao reduzem a autonomia do paciente. 
Como a hipnose e, primariamente, urn conjunto de tecnicas e ma
ximas de aplica9ao de sugestao intencional num quadro interpes
soal intimo, 0 terapeuta que fa9a uso da hipnose deve estar apbiado 
numa teoria mais ampla e abrangente do funcionamento psicol6gico 
para fundamentar sua orienta9c3.o primaria com rela9ao a situa9ao 
clinica. 

Ocampo da hipnoterapia e forte em tecnicas, mas fraco em 
compreensao teorica. 0 publico em geral costuma sentir que a hip
nose e uma forma de controle de uma pessoa por outra; mas a hip
nose, quando usada de modo adequado, e mais um processo de 
imagina<;ao orientado ou forma de medita9ao, do que qualquer tipo 
de controle da mente. Alguns dos conceitos err6neos a seu respeito 
decorrem do abuso da hipnose nas representa90es teatrais e filmes. 

Os truques hipnoticos do palco e dos artistas de boates tern 
pouca rela9ao com 0 uso serio da hipnose para fins de tratamento 
clinico. A "hipnose" de palco depende mais da auto-sel99ao de vo
luntarios desejosos de representar (muitas vezes acreditando que 
estao real mente hipnotizados). 0 velho truque de mostrar que uma . 
pessoa esta hipriotizada consiste em faze-I a m~mter-se rigida e 00-

loca-Ia.sobre duas cadeiras, com os ombros numa delas e os torno-
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zelos na outra, 0 que apenas demonstra uma habilidade pouco co
nhecida de, praticamente, todas as pessoas. A permanencia nessa 
posi<;ao provoca 0 usa dos maiores e mais fortes musculos do corpo 
_ os mesmos musculos usados para a postura ereta, resistindo ao 

peso da gravidade. 
Numa importante revisao das teorias da hipnose, Harold Cra-

silneck e eu dirigimos a aten<;:ao para aquilo que denominamos de 
aspectos psico-estruturais da teoria da hipnose. 71 Com esse termo, 
queremos enfatizar que, quaisquer que sejam as teorias da hipnose 
a serem usadas, e preciso que tenham consistencia com a estrutu
ra da mente e do cerebro. A hipnose e uma forma de fazer uso das 
habilidades nao reconhecidas da mente humana, mas se ap6ia em 
outras teorias da mente, ja que nao e, por si mesma, uma concep-

<;:ao independente. 
. Por conseguinte, os hipnoterapeutas devem utilizar um conjun-

to de tecnicas hipn6ticas, mas devem aplica-Ias no ambito de alguma 
estrutura te6rica da mente a que ten ham aderido. Essa estrutura te6ri
ca mais ampla nao deriva diretamente do campo da hipnose, mas a 
partir de outras concep<;:oes aplicadas a aprecia<;:ao clinica da hipno
se. Por essa razao, nao deve haver um campo independente de 
hipnoterapeutas sem treinamento clinico fundamental alem do trei
namento em hipnose. Um campo independente de hipnose seria 
equivalente a treinar alunos para extrair dentes sem que fossem pa
ra a escola de odontologia aprender 0 que fazer na hip6tese de 

ocorrerem complica<;:oes. 
A visao junguiana da mente e especial mente util na compre-

ensao e na aplica<;:ao de. tecnicas hipnoterapeuticas. Na qualidade 
de modelo te6rico mais abrangente da mente ate agora disponivel, 
a concep<;:ao junguiana permite que 0 terapeuta compreenda melhor 
o significado dinamico da intera<;:ao hipn6tica, particularmente das 
imagens produzidas durante 0 e~tado hipn6tico. 

A produ<;:ao do estado hipn6tico e feita mais pelo paciente do 
que pelo hipnoterapeuta, que apenas pode fazer sugestoes capazes 
de facilitar a entrada no estado de transe. Em termos junguianos, as 
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condi<;:oes de delimita<;:ao do ego vigil do paciente sao controladas 
de forma .mais imediata e direta atraves das sugestoes hipn6ticas, 0 

que permlte a entrada do ego do paciente num estado semelhante 
~o d~ imagina<;:ao ativa (mas denominado, mais apropriadamente, 
'm.afltna98o guiada, gra<;:as ao fato de as sugestoes do terapeuta se 
onglnarem fora da mente do paciente). 

Mesmo num estado hipn6tico leve, e possivel que um bom 
sujeito da hipnose experimente em termos de imagens uma auto
~omia diffcil de alcan<;:ar no estado de vigilia. Neste, aquilo que as 
Imagens representam tem mais probabilidades de se manifestar 
como mudan<;:as sutis no tom emocional de base da consciencia' a 
percep<;:ao desses elementos requer muito mais aten<;:ao e cap~ci
dade de percep<;:ao do que a maioria das pessoas nao treinadas 
exib~. Tal como ocorre com os sonhos, as imagens que aparecem 
na hlpnoterapia valida representam a movimenta<;:ao e a intera<;:ao 
de complexos na mente inconsciente - dos mesmos complexos que 
afetam a estrutura e a qualidade da auto-imagem quando 0 pacien
te se encontra num estado ordinario de consciencia. 

As mesmas habilidades desenvolvidas na analise dos sonhos 
podem ser aplicadas diretamente a compreensao das imagens ge
radas no estado hipn6tico. Numa tecnica chamada ponte de afeto 
(~ff~ct~bridge), introduzida na hipnoterapia por John Watkins, 72 a 
slmllandade, em termos de tom afetivo, e usada para identificar 
lembran<;:as de diferentes estagios da vida vinculadas a um signifi
cado - ou, em termos junguianos, lembran<;:as que apresentem 0 

me~mo ~adr~o su~jacente de complexo. 0 contato com complexos 
na Imaglna<;:ao gUiada do estado hipn6tico produz, naturalmente, 
respostas afetivas, tal como ocorre no contato com complexos no 
estado de vigflia ou na experiencia de associa<;:ao de palavras. 

Esses estados de ego-afeto podem ser mais perfeitamente 
c?ntrolados na hipnose do que na intera<;:ao vigil. 0 analisando sob 
hlpnose pode ser solicitado a identificar-se com 0 conjunto de ima
~~ns que surge na mente, mas tambem pode ser levado a desiden
tlflcar-se deste mesmo conjunto de imagens, caso 0 afeto resultante 
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seja por demais perturbador. Nao se trata de uma sugestao para 
evitar, de forma total e para sempre, 0 contato com 0 conjunto de 
imagens; trata-se de uma sugestao para evitar esse contato num 
dado momento. 0 contato repetido com esse conjunto de imagens 
e usado, mais ou menos como a desensibiliza«ao na terapia com
portamental, ate que 0 ego seja capaz de assimilar os conteudos de 

um complexo sem ser sufocado por eles. 
Por exemplo: alguem pode ter um sonho perturbador, no qual 

o ego onirico se sinta sozinho e abandonado. Ap6s induzir um nfvel 
apropriado de transe hipn6tico, pode-se pedir ao sujeito que reviva 0 

sonho ate que ele tenha adquirido um grau de verossimilhan«a, uma 
semelhan«a com a experiencia onirica original. Em seguida, pode-se 
fazer a sugestao no sentido de "manter os sentimentos, mas deixar 
a cena se apagar". Depois disso, pode-se pedir ao sujeito da hipno
se que "volte no tempo, recue no tempo, uma parte_ de sua mente 
esta recuando no tempo, ate encontraroutra lembran«a, outra cena, 
que tenha 0 mesmo tom emocional, os mesmos sentimentos". 
Normalmente, 0 sujeito tera· sido instruido a indicar que essa lem
bran«~ fora identifieada atraves do levantamento de um dedo de-

signado. 
Depois, e feita a sugestao de recriar e experimentar a segunda 

lembran«a, e assim por diante, prosseguindo-se enquanto essa ex
plora«ao mostrar-se positiva. Em seguida, sao examinadas as lem
bran«as no estado hipn6tico, no estado de vigilia ou em ambos os 
estados. E frequente podermos observar similaridades entre os 
eventos lembrados. Eles costumam agregar-se em torno de algum 
denominador comum, talvez urn trauma a auto-estima do paciente. 
o sonho original, por exemplo, pode envolver ansiedade em tomo 
da nao-prepara«ao para um exame na universidade. Usando-se ~ 
afeto de ansiedade como uma ponte, a segunda lembran«a podera 
ser a da descoberta, numa festa dos tempos de colagio, de que a 
namorada estava flertando com outro homem. Uma terceira lem
bran«a poderia incluir a ridiculariza«ao, por parte do pai, em fun«ao 
de uma falta na infancia. A identifica«ao das varias lembran«as com 
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um mesmo tom emocional oferece uma excelente area de investi
ga«ao analitica. 

A hipnose pode ser usada de muitas outras formas alem da 
explora«ao de conjuntos de imagens. A hipnose e um poderoso ins
trumento de padroes habituais nao-sauqaveis, tais como fumar ou 
comer compuisivamente, assim como na redu«ao de uma dor intra
tavel, como ocorre em alguns casos de enfermidades terminais. Es
ses uses da hipnose tem pouca rela«ao com a compreensao jun
guiana, embora 0 modelo junguiano seja util para lidar com os as
pectos de transferencialcontratransferencia que os acompanham. 

o uso da hipnose apresenta vantagens e desvantagens. Al
gumas pessoas nao sao bons sujeitos hipn6ticos. Embora sucessi
vas· tentativas de indu«ao hipn6tica possam permitir que uma pes
soa dessas penetre mais profundamente num estado de transe, es
se estado pode ser insuficiente em termos de resultados praticos. A 
hipnoterapia nao transcorre necessariamente de forma mais rapida 
que outras form as de psicoterapia. A indu«ao e manuten«ao de um 
estado hipn6tico requer uma parcela significativa do tempo do tera
peuta. Alem disso, 0 material produzido, embora valioso, nao vem 
de urn nlvel tao profundo da mente como aquele de onde vern os 
sonhos. A compreensao derivada das imagens produzidas pela hip
noterapia ainda deve ser ap/icada a personalidaoe vIgil, 0 que pode 
exigir a analise individual ou grupal simultaneamente. 

A hipnose tam bern pode acelerar 0 desenvolvimento das rea
¢es de transferencia, que, se forem marcadas, devem ser tratadas 
nos termos psicoterapeuticos convencionais. Lembro-me de um ca
so em que a subita erup«ao de uma transferencia negativa (num 
paciente que costumava ter uma rela«ao positiva com 0 terapeuta) 
ocorreu quando da explora«ao de um sonho sob hipnose leve. Nes
se caso, fo; possivel ver, de forma dramatica, 0 modo pelo qual 0 

analisando se identificou, sem saber, com uma figura do sonho, ao 
mesmo tempo em que identificou 0 terapeuta com uma figura per- -
secut6ria do mesmo sonho. Foram necessarias mais de quarenta e 
oito horas para retirar essa distof"9B.o da consciencia normal do pa-
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ciente, provocada pela identificac;;:ao com os complexos do sonho. 
Nesse ponto, 0 material descoberto pela experiencia mostrou-se uti! 
no processo analftico em vigor. Esses eventos, contudo, sao eviden
temente indesejaveis se ocorrerem nas situac;;:aes em que 0 terapeu
ta nao e treinado para lidar com material inconsciente e com 0 seu 
impacto no campo de transformac;;:ao. 

Freud abandonou a hipnose porque a melhoria ab-reativa obti
da atraves da descarga de lembranc;;:as emocionais durante a hipno
se nao persistia. Jung abandonou a hipnose porque nao entendia de 
que modo ela produzia a cura. 73 Portanto, Freud e Jung desejavam 
uma compreensao mais profunda dos process os inconscientes en
volvidos nos fen6menos da hipnose. A hipnose continua a ser um 
valioso e impressionante instrumento do arsenal do clfnico. A futura 
integrac;;:ao entre as tecnicas hipnoticas e a teoria junguiana facilita
ra ainda mais as aplicac;;:6es da hipnoterapia no contexte da analise 
junguiana c1assica e da interpretagao de sonhos. 

Embora so utilize a hipnoterapia, atualmente, numa pequena 
porcentagem de casos, nao considero seu uso cuidadoso incompa
tivel com a interpretac;;:ao dos sonhos e outras tecnicas junguianas 
mais tradicionais. Ouso imaginar que 0 proprio Jung concordaria, se 
estivesse vivo e consciente dos desenvolvimentos da compreensao 
da hipnose -que ocorreram desde seus primeiros anos de trabalho 
com Freud. 

Sumario 

1. A medida que a analise junguiana for se tornando um cam
po mais estavel de pratica, encontrara aplicac;;:aes mais amplas em 
modalidades de tratamento diferentes da abordagem classica um 
para um. Esses desenvolvimentos serao influenciados e orientados 
pela compreensao da psique fornecida pela analise classica. 

2. Os analistas junguianos treinadOs em outras tecnicas po
dem, a um so tempo, enriquecer 0 campo da psicologia analftica e 
levar a compreensao mais profunda da psique, derivada da expe
rh3ncia junguiana, para uma gama mais ampla de aplicac;;:aes clfni
cas. 
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UNa intera?ao que mantem entre si, a mae e a crianga formam, juntas, 0 vrn
culo emoclonal essencial a um relacionamento significativo." 

(Foto: cortesia de Jessie, a esquerda, e Vicki) 



8 

o Ego em Processo de lndividuac;ao 

A analise e um processo formal de auto-reflexao e compree~
sao destinada a libertar as pessoas da submissao desnecess~na 
aos' complexos dominantes em sua pSicologia pessoal. A analise 
junguiana e igualmente voltada para ajud~r as pessoas. a e~contra
rem 0 caminho de sua propria individua«ao, algo que lamals pode 
ser definido em term os gerais ou em termos d~ ?rde~ cultural. A 
analise e uma janela para a individua«a~ .. A in~lvl~ua«ao ~raduz-~e 
numa vida mais profunda. 0 alvo da indlvldua«ao e uma Vida chela 

de significados. 

o Pessoal e 0 Transpessoal 

- Como .crian«as, entramos num mundo amplam~nte complex.?; 
entanto ha padr6es de comportamento entre a cnan«a e a .mae 

no , , nasc'ldo a se engajar num profundo relaclona-
que levam 0 recem- . . . -

- As observal"'oes da intera«ao Inlclal entre a mae 
mento com a mae. Y 

e a crian«a mostraram as tran~a«6es surpre.end~ntement~_ p:eco:~ 
ue fern 0 objetivo de forjar vlnculos em_oclonals. 0 recem nas 

q .' f tocada por uma mao - 0 chamado reflexo de 
se vlrara para a ace .' d 
base _ provavelmente uma resposta inata destmada a aJu. ar a 
crian a' a encontrar 0 seio que a nutre. Essa ~espos!a da c!lan«a 
tamb~m provoca urn impacto emocional na nutnz. Na, mtera«ao q~e 

A • -e eo filho l'untos formam 0 vinculo emoclo-
mantem entre 51, a rna , . . ~ . 
nal essencial a urn relacionamento slgnlflcatlvo. 
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A observa«aO de crian«as no primeiro ana de vida demonstrou 
que uma crian«a respondera a urn padrao da face humana, de ini
cio, com urn sorriso, rea«ao que por vezes exibe diante de um pe
da«o de cartolina no qual estejam representados, tao-somente, 
olhos, testa, sobrancelhas e nariz. Trata-se de algo analogo a ob
serva«aO experimental de que pintinhos recem-nascidos piam quan
do veem passar, por sobre suas cabe«as, uma cartolina em forma 
de gaviao, que desliza por um arame, mas nao respondem se essa 
mesma forma for movimentada sobre eles com a cauda em primeiro 
lugar. Trata-se de padr6es inatos que levam 0 recem-nascido a se 
relacionar com 0 ambiente circundante. 

T odavia, mais ou menos por volta dos seis meses de vida, a 
crian«a passa a apresentar respostas diferenciadas, sorrindo quando 
o rosto da mae e visto, mas mostrando-se desgostosa quando se 
Ihe apresenta um rosto estranho. E bern possfvel que esse ponto 
seja 0 inicio do surgimento de uma esfera pessoal de intera«aO a 
partir da -unidade original indiferenciada do mundo infanti\' Embora 
nas«amos com potenciais inatos (e nao ha duas pessoas totalmente 
iguais nesse plano), vivemo-Ios no contexto de um mundo pessoal 
composto a partir das intera«oes familiares, sociais e culturais. 0 
infcio desse drama pessoal, da historia de vida que cada um de nos 
escreve, tem in/cio no mesmo momenta em que a crian«a responde 
a mae de maneira diferenciada. 

Emergimos de um mundo arquetipico e construfmos um mun
do pessoal para nos mesmos a partir de qualquer material que 0 

destinoe as circunstfmcias nos ofere«am. A mae, para a crian«a, e 
portadora de todas as possibilidades arquetfpicas do arquetipo da 
mae, presumivelmente formado ao longo de urn perfodo incomensu
ravel de tempo pela assimila«ao inconsciente, na especie humana, 
da massa inexprimfvel de experiencia da mater:nidade. Essas possi
bilidades arquetipicas sao gradualmente incorporadas, no limite do 
possivel, a imagem em desenvolvimento da mae pessoal. Mas ne
nhuma mae real pode ser um portador adequado da amp/a gama de 
possibiridades da mae arquetipica. Tanto a crian«a quanto a mae 
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nao tern consciencia desse processo, e sentem que 0 relacionamen
to se da apenas entre elas. T odavia, num estagio posterior da vida, 
nos sonhos e nas produgoes da imaginagao, e possivel observar 
que as possibilidades arquetipicas nao realizadas pela ma~ pessoal 
ainda se encontram presentes na psique, prontas a ennquecer a 
mente sob formas nao percebidas de modo suficiente na infancia. 

As imagens oniricas que mostram figuras maternais, indic~m 
freqOentemente a tentativa desses padroes arquetipicos no .sentldo 
de entrar em contato com 0 ego. 0 mesmo ocorre, com efelto, com 
o arquetipo do paL Essas pressoes intemas pela experiencia ~e 
imagos parentais por tras das imagens do pai e da mae pessoals 
respondem por uma larga parcela da transferencia positiva para 0 

analista. . 
Uma mulher cujo relacionamento com a mae pessoal era tnsa-

tisfatorio, mesmo na infancia, teve, apos 0 suicidio do e~poso, urn 
certo numero de experiencias que mostravam uma tentatlva, ~e sua 
psique no sentido de despertar 0 aspecto positiv~ do ar~uetl~ da 
mae - 0 aspecto que havia sido experimentado de forma Insuf~cl:.n
te com sua mae pessoal. Numa experiencia em estado de vigilia, 
ela teve uma visao da Virgem Maria durante a missa. Num sonho, 
ela teve a experiencia de Maria chorando; no mesmo sonho, teve a 
experiencia de urn breve encontro com seu falecido marido. 

Na idade adulta, e comum que 0 ser humano nao s~ ~ecorde 
. . ·d' q e 0 mundo cotldlano do dos pnmelros anos de VI a, epoca em u . . 

ambiente familiar era construido a partir das potenclahdades arque-
tipicas. Essas possibilidades atualizadas sao sentidas como ev~nt~: 
"reais", e aquelas que permanecem adormecidas no incons~len 
nao existem para a mente consciente, embora possam se ~nflgur~r 
como poderosos padroes que numa etapa posterior da vida serao 

necessarios. . ~ . 
No estado comum, a mente humana adulta tem co~sclencla 

da incomensurabilidade do universo fis~co e do v~sto nu~e.ro de 
pessoas existentes no mundo, mas e relativamente I~consclente do 

. alcance e da complexidade da psique objetiva que eXlste dentro das 
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pessoas. Em geral, apenas as personalidades introvertidas, ou 0 ex
trovertido que, atraves da forga da individuagao, desenvolve a intro-' 
versao na segunda metade da vida, tem consciencia da realidade 
do mundo interior. A esfera pessoal do individuo e transcendida, 
tanto intema quanto externamente, por realidades transpessoais. 
Para 0 puer, que tende a identificar-se com potencialidades nao 
atualizadas, as exigencias objetivas do mundo exterior constituem 
urn antldoto para as perigosas manifestagoes de inflagao que impe
diriam a pessoa de atualizar a propria vida. Para a pessoa imposta 
ao peso excessivo das dezenas de milhares de coisas do mundo ex
terior, a percepgao do universo interior e urn refrescante contraste. 

A humanidade e obrigada a viver em ambos os mundos, man
tendo a tensao que surge inevitavelmente entre eles. Observando 
urn amplo numero de casas analiticos ao longo de decadas, pare
ceu-me claro que 0 Si-mesmo deseja que sejam obtidas duas reali
zagoes: 1) a formagao de urn ego forte; e 2) que 0 ego, uma vez 
formado, relacione-se outra vez com as camadas profundas da psi
que. Se a pessoa fugir da vida (uma causa costumeira de neurose), 
os sonhos parecem pressionar para que ela trabalhe com essa re': 
sistencia. Num bloqueio serio, os sonhos podem, ate mesmo, tornar
se ameagadores para 0 ego onirico, como a empurrar a pessoa apos 
o fracasso da persuasao. Embora possa parecer apenas urn impe
dimento para que se' viva de forma com pi eta, a neurose tern, na 
verdade, urn prop6sito positiv~, tendo em vista que seus sintomas 
forgam 0 ego a enfrentar as tarefas de individuagao das quais fugiu. 

Uma vez que haja uma forte estrutura do ego, os sonhos cos
tumam revelar possibilidades de urn relacionamento mais profundo 
com 0 inconsciente. Os sonhos de iniciagao podem ocorrer nesse 
momento. E como se 0 centro regulador da psique, 0 Si-mesmo, fi
zesse pressao para 0 desenvolvimento de uma estrutura do ego 
com 0 fito de estabelecer urn ponto de vista no mundo. Assim, 0 Si
mesmo faz pressao para que as camadas profundas da psique se
jam vistas. Em resumo, a psique deseja ver-se a si mesma! 
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Apenas uma personalidade forte mente desenvolvida pode su
portar as tens6es decorrentes da visualizac;:ao das camadas profun
das do inconsciente. Jung era dotado de tal personalidade, um po
deroso modelo, segundo afirma Edward Edinger, do modo como 0 

homem devera ser na epoca que vira - com os pes firmemente fin
cados na terra, enquanto contempla 0 ceu cheio de estrelas que nos 
cerca por fora e a vastidao da psique objet iva que se encontra den
tro de si. 74 A humanidade e a unica forma de vida conhecida que 
pode suportar a tensao entre esses dois universos e, talvez, leva-los 
a ficar num harmonioso relacionamento. Atraves do trabalho da hu
manidade, 0 universo pode tornar-se mais consciente de si mesmo. 
E 0 unico portador conhecido desse imenso processo e 0 ser huma
no individual que labuta no processo pessoal e impar de individua
<;ao. 

A Circum-ambula~o em Torno do Si-mesmo 

Com base, em parte, nos paralelos da ioga, mas, primariamen
te, em suas pr6prias experiencias e sonhos, Jung concebeu 0 pro
cesso de individuacao como uma circum-ambulac;:ao ("an dar em tor
no") do Si-mesmo arquetipico realizada pelo ego. 75 Tal como um 
ponto situado na periferia de uma roda, 0 ego sente que esta circu
lando continuamente em tomo do "ponto fix~", 0 eixo da roda, 0 Si
mesmo. E como se toda a nossa experiencia fosse parte da vida do 
Si-mesmo. Somos ll)~aze~ de _~~erimentar imediatamente a to
t~Uqade -.9..Q __ !5~ntido_.~C!. nos~J:QQri~yida individual, emboraJ~9.~sa
mos ter consciencia intuitiva de que nos movemos (circum-ambula-

.!.!l0s) _~!l! to~~_ ~~_~~~ £.~f5!!~~,,:,lrtu~9~~sentid_o, _o~_i~mes.rno~r~~~ti
pico. 

------ A circum-ambulac;:ao e um antiquissimo ritual de demonstrac;:ao 
de respeito para com santuarios e objetos sagrados. No Tibete tra
dicional, a circum-ambulac;:ao em tome dos templos era feita na di
rec;:ao dos ponteiros do rel6gio (0 que simboliza a consciencia cres-
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cente) enquanto ados templos xamanistas Bon era feita na direc;ao 
contraria. 

Parecs-me que a imagem do Si-mesmo no centro foi captada 
no verso de T. S. Eliot, "no ponto fixo do mundo que gira", * presen
te no poema "Bumt Norton", 0 primeiro dos Four Quartets. As ima
gens prosseguem, 1?arecendo expressar a ambiguidade do Si-mes
mo. ?rg~~!ip!~,_ ~o.~_~~g~irl!~~_~~rs.~~__- -.--

... Neither flesh nor flesh/ess;, 
Neither from nor towards; ... 
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity, 

..• Neither ascent nor decline . ... 

I [ ... Nem carne nem fluido; 
Nem de nem para; ••• -

I 
Mas nem parada nem movimento. E nao 0 chame fixidez, 

••• Nem ascensao nem declfnio •••• J 
'----

Eliot acrescenta: "Nao fosse palo ponto, 0 ponto fix~, {Nao ha-
veria danc;:a, e ha apenas a danc;:a". 76 ** 

V Na qua/idade de produtor dos sonhos, 0 Si-mesmo arquetipico 

"" confroiltioontinuamente 0 ego com Imagens onlrfca:-s--qoe-simboli-
?~~_ 0 pr6prio Si-,!,~~rt'lo: 0 ego -v~5-uas i1uSoes egocentricasreHe
tidas na visao mais ampla do Si-mesmo, um reflexo que costuma 
ser bem suave, contendo ate mesmo eerto grau de deleite. Um ho
mem contou que participara de uma mesa-redonda de discussao de 
varios filmes incomuns numa reuniao de uma organizac;:ao humanis
ta de psicologia. Embora estivesse cansado e tivesse sido forc;:ado a 
exigir muito de si para ter energias a noite, ele teve de si a imagem 

* [At the stJ1l point of the turning world.] 

** [Except for the point. the still point.lThere would be no dance, and there- is only the 

dance.) 

163 



de um 6timo expositor - brilhante, sucinto, paciente - e foi bastante 
aplaudido, tendo recebido muitos elogios no final da noite. Mas 0 

que 0 Si-mesmo, na qualidade de produtor dos sonhos, pensava do 
seu maravilhoso desempenho? Na mesma noite, ele sonhou que 
estivera masturbando-se em publico! 

Num momento essencial da minha vida, tive um sonho que 
me pareceu uma mera realizagao gulosa de um desejo - sonhei 
com uma imensa casquinha de sorvete na qual haviam side espa
Ihados pedacinhos de palmito. Equal 0 nome desta mistura no so
nho? Palm Sundae! Minha associagao com Palm Sunday [Domingo 
de Ramos]· foi "um triunfo momentaneo que precede uma dolorosa 
crucifixao". Eli era muito jovem e sem experiencia na epoca para 
compreender ou observar corretamente a advertencia suave, quase 
divertida, contida no meu sonho. Mas a verdade e que, mais tarde, 
fui "crucificado" p~r um enorme conflito. Felizmente, a situagao nao 
envolvia apenas 0 motivo da crucifixao, mas 0 tema mais amplo da 
morte e da transformagao. Os eventos dolorosos que 0 sonho do 
Palm Sundae previra levaram a mudangas profundas e necessarias . 
que ha muito deveriam ter ocorrido. 

o tom desses dois sonhos, em que e feita uma piada com 0 

ego de modo muito serio, da sabor ao modo como 0 Si-mesmo lida 
com 0 ego quando estamos tentando seriamente encontrar uma via 
dentre as muitas opgoes da individuagao.-Tendo observado grande 
numero de sonhos desse tipo, de grande numero de analisandos, 
tenho a impressao de que 0 Si-mesmo e um amigo benevolente, 

k mais sabio e mais velho. 0 Si-mesmo sempre parece estar preocu
pado com 0 estado do ego, e ainda assim e infinitamente paciente 
e nao judicativo com relagao as falsas voltas que 0 ego da. 

Fonnas "Negativas" do Inconsciente 

o inconsciente pode mostrar uma face dura e aparentemente 
negativa quando 0 ego evita; continuadamente, um passo necessa-
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rio ao desenvolvimento. Em tais situa¢es, costumam ocorrer so
nhos nos quais algo ou alguem tenta invadir a casa em que 0 ego 
vive. As vezes, 0 intruso e representado como algo primitivo - um 
elefante, um macaco, uma aranha de dimensoes desmesuradas, 
etc. Tambem vi imagens onfricas de um guerreiro primitivo montado 
a cavalo, Indios em guerra, grandes maquinas malevolas, vampiros, 
etc. Esse tipo de sonho tem como caracteristica 0 fato de a figura 
intrusa normal mente nao tentar ferir 0 ego, mas insistir em entrar na 
casa em que este se encontra. Invas6es semelhantes ocorrem no 
conjunto de imagens produzidas pela imaginagao ativa autentica, 
quando 0 ego esta necessitando movimentar-se. 

Numa exposigao de arte, urn homem ficou fascinado por um 
estranho quadro de um veleiro com uma grande aranha cobrindo-Ihe 
a vela enfunada. Mais tarde, na imaginagao at iva, ele tentou repro
duzir 0 quadro na mente como cena dramatica, colocando-se a si 
mesmo num pequeno bote ao lado da imagem, com 0 fito de com
preender 0 fascfnio que esta Ihe causava. Para seu horror, a aranha 
desceu do mastro e passou a persegui-lo na agua, aparentemente, 
pretendendo devora-Io. No ultimo momento, contudo, ela se virou 
para ele, revelando-Ihe a genitalia feminina. Surpreso, ele percebeu 
que 0 verdadeiro intento da aranha era ser fertilizada para poder re
produzir. Dentre muitos outros sentidos arquetipicos - 0 mais co
mum dos quais e a mae negativa e devoradora -, a aranha tamt>em 
representa a tecela do mundo, aquela que tece 0 mundo a partir de 
si mesma - a imagem de Maya, criadora da ilusao. 

Outro homem contou que correu no Central Park de Nova lor
que, sob 0 efeito de drogas, com a delusao pe que uma grande ara
nha negra estava em sua cabega. Com simpatia, expressei a opi
niao de que a experiencia deveria ter sido assustadora. Nao, expli
cou ele, a aranha estava tentando fazer na parte superior da sua 
cabega um buraco que, de alguma forma, 0 ajudaria Esse homem 
nao conhecia a pratica tibetan!3- de ioga tantrica destinada a produzir 
uma "abertura" na parte superior da cabega para perrnitir que 0 espf
rito escape do corpo no momento da morte. 
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Nao e apenas nas imagens oQiricas que 0 Si-mesmo pode li
dar com 0 ego de forma inflexivel{As vezes, parece que, se 0 ego 

" insistir em evitar um passo necessario no processo de individua<;ao, 
, . .J 

'-, 0, Si-mesmo pode iniciar uma forma involuntaria de experiencia ne-
'" :~"" cessaria. Um homem bastante extrovertido, que na metade da vida 
.; recusava-se, continuadamente~a"parare examlnar 6seritido desu'a 

",J 

3 pr6pria existencia, fraturou gravemente uma pema quando esquiava 
I, \ 'efQj-obrlgado a ficar inativo 'p~r varios meses~'Durantee-ssa"lnativi

dade for<;ada, ele, finalmente, passouaconsTderaro-iadolntroverti
d9ri~9jl9~_~~l~~-2 ,de si _~~~,!!Q). De' fato,]~i!@li~q~f!l.9§ __ ~.§lar-c~r
to~ (te_g~~~~~~,~~~ntes sejam inconscientemente determinados 
~n:U_~[ar de serem, tao-somente, resultado de "causa e efeito",~mas. 

_ a ,aEul'!1ula9ao~rn.!-litas observa~e~J~~a-'.!l~_~_~~r cauteloso antes 
de descartar essas coincidencias aparentemente significativas. 

A etiologia das doen<;as pSicossomaticas e menos discutida. 
Esta claro, em muitos casos, ~ue a negligencia com rela<;ao a re
solu<;ao de um serio conflito consciente pode levar a doen<;a ffsi
ca. 77 Exceto quando expressa no sistema muscular voluntario, tal 
como ocorre na paralisia histerica de um membro, na incapacidade 
de falar, etc., a enfermidade nao parece ser uma expressao simb61i
ca direta do contrito subjacente. Na verdade, a enfermidade e me
diada pela rea<;ao cr6nica do corpo as emO«oes geradas pelo confli
to suprimido. Mas a atribui<;ao de uma importancia exagerada a es
sa hip6tese pSicossomatica pode levar a sentimentos de culpa des
necessarios. Conheci um homem que morria de cancer e foi confron
tado pelo seu terapeuta com a pergunta de sondagem;- "Por que vo
~ quer morrer?" Mesmo que ~ouvesse um componente psicol6gico 
no cancer, na epoca em que ocorreu a altera<;ao fisica do corpo, a 
condic;(ao do homem nao poderia ser tratada responsavelmente 
apenas pela psicologia. 

Tanto as formas positivas como as negativas que 0 Si-mesmo 
assume diante qo ego parecem estar' a servi<;o da individua<;ao. Na 
propria perspectiva longa de, digamos, uma analise prolongada, 
quase tudo pode ser considerado a servi<;o do misterioso processo 
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de circum-ambulac;(ao em tome do Si-mesmo, urn caminho circular, 
e por vezes em forma de serpentina, com retornos e fugas confusas, 
mas, mi0 obstante, um processo guiado e em movimento - caso 
seja visto dentro da perspectiva adequada. Barbara Hannah, analis
ta de Zurique treinada por Jung, observou, certa feita, ja idosa, que 
o valor basico de uma longa vida consiste em ver 0 resultado de 
muitas outras vidas! Numa tal perspectiva, as irnagens positivas e 
negativas' do Si-mesmo parecem fundir-se e forjar urn padrao que 
nao pede ser definido de modo preciso dentro das categorias con
vencionais do pensamento consciente e que e, apesar disso, pro
fundamente significativ~ e coerente. 

o ego, ao que parece, nao tem como decidir se vai reconhecer 
e interagir com 0 Si-mesmo arquetipico, mas pede real mente decidir 
quanto a qualidade da intera<;ao. 0 Si-mesmo pede ser objeto da 
circum-arnbula<;ao do ego, feito de uma forma reverente e respori
savel, mas independente - ou 0 ego pode ser fo~ado atraves da 
enfermidade, dos disturbios da consciencia ordinaria e de imagens 
simb6licas (incluindo-se ai sonhos e "acidentes") a dar aten<;ao aos 
aspectos nao vividos da individua<;ao que preocupam 0 Si-mesmo. 

Equal 0 prop6sito da circum-ambula<;ao em torno do Si-mes
mo? Mais uma vez, Eliot oferece uma imagem poetica para aquilo 
que e dificil descrever em prosa. Em "Little Gidding", na conclusao 
dos Four Quartets, ele sugere que, ap6s termos completado uma 
jornada, conhecemos nossas origens pela primeira vez, t~lvez como 
parte da totalidade em tome da qual circum-ambulamos: 

We shall not cease from exploration 
And the end of all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time. 78 

[Nao deixemos de explorar/E 0 final de toda a nossa explora-
9ao/Sera 9hegar ao ponto de partida/E conhece-Io pela primeira\ vez.] 

Mais adiante, no mesmo poema de conclusao, essa totalidade 
e denominada "uma <;ondi<;ao de total simplicidade/(Que custa nada 
menos que tude"), 79 

* [A condition of complete simplicity/ (Costing not less,than evel}'thing).) 
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Formas de Mandala 

_ Uma das formas simoolicas na qual 0 Si-mesmo arqueUpico 
se._~.?!:lifesta e a rT!anda~: __ ~.§. m.?E!.Qalas sao form as tradicionais 
.us9.:~9.:~ __ ~~ .. ~~9it~9ao na ioga budista e hindu. As imagens tradicio
nais sao organizadas de--acOraocom um padrao centralizado, com 
frequencia--erivolvendo um quadrado e um cfrculo, normal mente di-
-v'dic:fQ~_E:i~_g~ifo-_q~~~f~~"i!es~-Em cada um dos quadrantes, era co- . 
locada uma figura religiosa, ao passo que, no centro da mandala, fi
cava a figura principal de que as outras figuras eram aspectos. Uma 
forma crista de mandala teria Cristo no centro com os quatro ap6s
to los evangeIi stas, talvez em suas form as animais simoolicas, nos 
quatro quadrantes. Um motivo semelhante da antiga teologia egip
cia consistiria em Horus cercado pelos quatro filhos. 

Jung usou 0 termo mandala para descrever imagens que en
controu nos sonhos e cria90es inconscientes dos seus pacientes. 
Em seu usc pSicologico, a mandala se refere a uma imagem que 
mostra um padrao centralizado no qual tanto 0 centro como a peri
feria sao enfatizados. Usanda-se essa definigao, as mandalas po
dem ser vistas com frequencia em sonhos: um predio cubico com 
uma fonte no centro, uma pra9a vazia com um predio em cada can
to, etc. 

8..JJ1_andala r~resenta uma apresentagao extremamente orde
nada do Si-mesmo arqueHpico. Trata-se, portanto:d9aIgoque-tem 

l!lais probabilidades _ de-ooorrer espontaneamente, quando 0 ego 
tern. necessidade de encontrar 0 centro. Vi, algumas vezes, exem
ptos 'bastantes"noli?ivels'dessa produgao espontanea do simbolismo 
da mandala no tabuleiro de areia. Ha alguns anos, vi os desEmhos 
feitos pelo dedo de uma mulher que foi intemada no hospital num' 
est ado de dissociagao esquizofrenica. Ela reconstruiu uma persona
lidade estavel enquanto se encontrava no hospital e recebeu alta. 
Quando se encontrava em estado mais instavel, pouco depois de 
sua admissao, seus desenhos feitos a dedo representavam formas 
praticamente puras de mandala. A medida que seu ego foi se tor-
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nando mais estavel, os desenhos assumiram uma natureza mais 
fluida. 

Nesse exemplo, tal como ocorre em outros tantos, e como se 
o inconsciente quisesse um ego forte 0 suficiente para suportar a 
pressao inconsciente, e tenta compensar um ego fraco com ima
gens de ordem magnificadas do inconsciente. Esse esfor90 com
pensatorio pode fracassar, e verdade, situagao na qual 0 ego sera 
sufocado pelos conteudos inconscientes, tal como ocorre na esqui
zofrenia aguda. 

Crucifixao e lIuminac;ao: a Cruz e a Arvore 80 

Bem antes do surgimento da pSicanalise, no inicio do seculo 
XX, os grandes sistemas religiosos ofereciam suas respostas as pe- .' 
renes questoes humanas a respeito do lugar da humanidade no uni
verso e sobre como viver de modo significativ~. Muitos sistemas de 
pensarnento religioso surgiram e desapareceram, assim como mui
tos permanecem. 

Dentre as religioes vivas do mundo, 0 Islamismo, 0 Judaismo 
e 0 Cristianismo sao "filhos dO'livro", tendo algumas tradigOes e fi
guras das escrituras comu!"'s entre si, embora a interpretagao de ca
da uma delas seja diferente. 0 Budismo e, de certo modo, mais 
uma psicologia que uma religiao, nao contando com nenhuma con
cepgao especifica de divindade. Entretanto, ele funciona como for
ma de conferir sentido e compreensao ao misterio da existencia pa
ra milh6es de pessoas. Ha divisoes e subdivisoes no interior de to
das as gran des religioes e, por vezes, a animosidade costuma ser 
mais pronunciada entre as variantes de uma fe do que entre as dife
rentes crengas religiosas. 0 rosa e, como se diz, inimigo do verme
Iho, e nao do azul. 

Ha alguns anos, tive uma visao espontanea que me pareceu 
envolver a imagetica crista e a imagetica budista. Essa visao me 
ocorreu numa epoca de grande tensao pessoal, epoca na qual eu 
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tambam me perguntava se .sobreviveria fisicamente. Minha mente 
apresentou, involuntariamente, a questao: Quando 0 Cristo Crucifi
cado disse "Meu Deus, Meu Deus, por que me Abandonaste?" -
qual a res posta de Deus? Tao logo a questao surgiu, veio a respos
ta espontanea (com uma sensaqao de choque provocada pela mu
danqa de tom). Na minha visao, Deus disse: "Apenas relaxe por um \ 
minuto, Querido, e cairas imediatamente!" 

A visao se foi tao rapidamente como veio. Mas me deixou, pa
ra dizer 0 minimo (tal como minha outra visao, discutida na Introdu
qao, de Jung como uma nave movida a excremento), perturbado. 
Fora a visao sacrilega? Eu estava quase aterrorizado com a ideia de 
examina-Ia, temendo descobrir a resposta. Mas depois, quando me 
abri de fato para suas implicaq6es, pareceu-me imediatamente claro 
que a imagem central do Cristianismo era a crucifixao de Cristo e 0 

momento mais significativ~ desse evento foi a relatada queixa de 
Cristo dizendo-se abandonado por Deus. A "replica" de Deus pare
cia-me deslocada. E, no entanto ... Veio-me subitamente a idaia de 
que, na minha visao espontanea, a pergunta de Cristo havia sido 
feita dentro da tradiqao crista, ao passo que a resposta de Deus ha
via sido dada de uma perspectiva budista. 

Na concepc;ao budista, todo 0 sofrimento da velhice, da doen
c;a e da morte e, de certo modo, 0 resultado do desejo. Sem desejo, 
nao ha perda. Mesmo 0 medo da morte se acabaria se nao dese
jassernos nos apegar a vida. A implicaqao da visao era 0 pensa
mento, ata entao novo para mim, de que Cristo era um participante 
mais voluntario do que eu havia imaginado, de que ele tinha de es
forc;ar-se para "manter-se preso" a cruz e de que, se tivesse relaxa
do (em termos budistas "desprendido"), ele teria "cardo". 

A idaia de Cristo mantendo-se voluntariamente preso a cruz, 
em lugar de ter sido pregado a forqa nela, e representada de forma 
impressionante no quadro de Salvador Dali, Cristo de Sao Joao da 
cruz, que sempre me causou espanto em termos de suas implica
¢es espirituais. A perspectiva a bem incomum: a cena da crucifixao 
flutua "no ar como uma imagem espiritual, ao passo que a vista co-
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mo se alguam, no cau, estivesse olhando para baixo sobre a cabe<;a 
de Cristo. 

Numa recente reuniao da Sociedade Intemacional de Hipnose 
- SIH (International Society of Hipnosis - ISH), realizada no Museu 
de Arte de Glasgow, Esc6cia, surpreendi-me ao encontrar "aciden
tal mente" 0 quadro original de Dali pendendo da parede no final de 
um longo corredor de galeria. Como sempre parece ocorrer, 0 qua
dro original transmitia muito mais que as reproduq6es e impress6es 
que eu ja havia visto. A implicaqao psicol6gica que me veio a mente 
foi de que a crucifixao de Cristo, a imagem central do Cristianismo, 
era uma imagem profunda da transformac;ao atravas do sofrimento, 
uma imagem nao apenas de morte, mas sim de morte-transforma
c;ao-renascimento. 

Em contraste, a imagem central do Budismo a Gautama Buda 
em est ado de meditaqao, algumas vezes sob a arvore Bo, onde ob
teve a iluminaqao depois de renunciar as inuteis praticas asceticas 
que quase Ihe haviam provocado a morte. Essa imagem budista 
central e uma imagem da transformac;ao atraves·do "desprendimen
to". Assim, a imagem central do Cristianismo e de transformaqao 
at raves da fixaqao e do sofrimento extremos, ao passe que a ima
gem central do Budismo a de transformaqao atravas de um des
prendimento levado ao- extremo. 

No entanto, essas duas grandes imagens religiosas sao, na 
realidade, lados opostos de um mesmo processo· st..ibjacente. Elas 
se assemelham a duas opera¢es alquimicas, mortificatio [mortifi
cac;ao) e solutio [soluc;ao), pSicologicamente similares a mortificaqao 
e a dissociaqao, respectivamente. Ambas as operaq6es sao neces
sarias a formaqao da Pedra Filosofal, uma imagem do valor mais al
to e duradouro, capaz de transmutar valores menores em si mesmo, 
de "transformar chumbO em ouro". Em termos psicol6gicos, a trans
formaqao atraves da fixaqao e do sofrimento e a transformaqao 
atraves do desprendimento sao necessarias em varios momentos 
da vida. Juntas, elas comp6em urn modelo mais completo para a 
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Cristo de Sa; Joao da Cruz, quadro de Salvador DaH, 1951. 

(Galeria de Arte, Glasgow) 

transformac;ao da condic;ao humana ordinaria que nenhuma delas 
constitui isoladamente. 

Ainda mio estou certo a respeito de todas as implicac;6es des
sa visao, tantos an os depois. Mas 0 efeito e caniter imediato do seu 
impacto sobre mim nao arrefeceram. Alimento grandes esperanc;as 
pelo inicio de urn serio dicilogo budista-cristao - nao em termos de 
discuss6es de ordem tecnica e teol6gica, mas da sobreposiC;ao de 
suas respectivas imagens, da qualidade tocante de suas importan
tes imagens religiosas. 0 Cristo Ressuscitado e 0 Buda Compassi
vo podem revelar-se como imagens complementares do Caminho. 

Preparac;ao para a Morte 

Da mesma fonna que 0 alvo da primeira metade de vida e 0 

estabelecimento de urn forte ego no mundo, 0 alvo da segunda me
tade e a reconciliaC;ao entre 0 ego e 0 sentido da vida diante da 
morte inevitcivel. 

Ignorar a tarefa de crescimentodo ego na primeira metade da 
vida e uma atitude tao descompassada com 0 movimento natural 
da vida quanto 0 e ignorar a inevitabilidade da morte como 0 "obje
tivo" da segunda. Jung afinnou que a fonna correta de tenninar a 
vida consiste em viver como se tivesse mil anos de vida, literal men
te "sobreviver a propria vida". 80 Mas essa parece ser uma prescri
C;ao impossivel para 0 ego que va a morte como a total aniquilaC;ao 
de todo 0 conhecido, de tudo 0 que importa no mundo. 

A experiancia com grande numero de sonhos dci a impressao 
de que os sonhos sao produzidos por uma parte de nos, teoricamen
te, 0 Si-mesmo arquetipico, que e, em certos pontos,c muito mais 
amplo que a personalidade-ego com a qual nos identificamos cos
tumeiramente. A parte de nos responscivel pela produc;ao dos so
nhos mostra-se repetidas vezes mais sabia e mais compreensiva 
do que a personalidade-ego, e certamente ml0 e menor que 0 ego . 

. 0 inconsciente e claramente mais do que urn simples repositorio de 
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desejos e impulsos reprimidos ("as exigencias que 0 corpo faz a 
mente") postulado por Freud em seu modelo mecanicista, do seculo 
XIX, da psique. 

E de que forma a parte produtora de sonhos que existe em 
n6s,o Si-mesmo, ve a pre mente questao da morte? Se os sonhos 
sao a auto-representac;ao da psique, e se funcionam de forma com
pensat6ria com 0 fito de equilibrar a consciemcia, de que forma os 
pr6prios sonhos veem a morte? 

Os sonhos preparam a psique para a morte. Mas parecem ver 
a morte em term os nao mais dramaticos do que veem uma viagem, 
um casamento ou alguma outra mudan9a importante da vida. Freud 
poderia ter exp/icado isso teorizando que, como 0 inconsciente nao 
tem experiencia da morte, nao a representa nos sonhos. Mas a 
questao se reveste de um carater mais misterioso do que 0 sugere 
a abordagem reducionista de Freud. E como se os sonhos de uma 
pessoa que se aproxima da morte fisica nao se preocupassem ~ais 
com a aproximaC;ao desta do que com qualquer mudanc;a importan
te navida. 

Ha alguns anos, uma grande amiga minha morreu de cancer. 
Ela sabia que se encontrava num estado terminal e preferiu nao re
ceber qualquer tratamento medico, tendo voltado para casa. No de
correr de suas ultimas semanas de vida, eu a visitei quase que dia
riamente. 0 principal t6pico de nossas conversas eram seus sonhos. 
Ela jamais havia sido minha paciente e, pelo que sei, jamais havia 
feito psicoterapia formal. Mesmo assim, tinha um profundo interesse 
pela natureza da vida e pelos sonhos. Na epoca de sua morte, seus 
dois filhos eram adolescentes e ul)1 deles eausava-Ihe preocupa~ao. 
Ela se preocupava especial mente com 0 que poderia sobrevir a es
se filho ap6s a sua morte. 

Num sonho que teve duas semanas antes de morrer, ela se 
_ encontrava junto com 0 Who que Ihe eausava preocupa9iio nurna 
cllnica bastante fantastiea de tratamento de maes.e filhos-problema. 
o tratamento consistia 'em deitar com 0 filho numa grande otoma
na de metal coberta por intrieados entalhes "hindus". Entao, 0 

174 

sofa girava ese elevava suavemente no ar. Se ele se precipitasse 
para baixo de repente, algo que nao machucava a mae nem 0 filho, 
indicava que 0 filho, no final das contas, fiearia bem. No sonho, ela 
e 0 Who deitaram no sofa, ele girou e se elevou no ar e se precipi
tou para baixo. A partir desse momento, ela deixou de lado suas 
preocupac;Oes com 0 futuro do filho ap6s a sua morte. 0 sonho Ihe 
permitiu, com delicadeza, que ela deixasse de lado um certo senti
mento de responsabilidade com relaC;ao ao filho, preparando-a, des
sa forma, para sua pr6pria morte. 

o sonho final que discutimos pouco antes de sua morte trata
va de uma corrida de eavalos. Os cavalos estavam se coloeando na 
posiC;ao para iniciar a corrida. 0 ego onlrico dela estava excitado 
e interessado. Parecia um sonho de preparaC;ao da psique para a 
morte. Se pensarmos que 0 corpo pode ser representado em sonhos 
como urn animal, com frequeneia eomo um eavalo, 81 0 sonho dizia 
que seu corpo· estava sendo preparado para uma corrida, na verda
de, a ultima corrida. Ela mesma nao estava na corrida, mas a ob
servava com interesse. Esse sonho ocorreu cerea de doze horas an
tes de sua morte ffsica. 

Mais tarde eu sou be que, antes de morrer, minha amiga havia 
comec;ado a transpirar profusamente. Ela chamara sua enfermeira, 
uma gentil senhora negra que a conhecia ha muitos anos. "Mary, 
estou tendo suores de morte?" A enfermeira dissera pressurosa
mente que nao, embora ja tivesse cuidado de outras pessoas mod
bundas e soubesse que aquele profuso suor podia preeeder a morte. 
Esse suor equivalia a ultima corrida do corpo, na qual eram usados 
todos os mecanismos do sistema nervoso autonomo numa tentativa 
final e imposslvel de prolongar a vida. Ate entao, eu nao ouvira falar 
de "suores de morte", mas quando investiguei ·descobri que eram 
parte da sabedoria da linguagem popular da zona rural do Texas. 

Pouco depois da morte de minha amiga, uma mulher veio a 
mim com um sonho que nao compreendera. No sonho, a amiga 
morta havia se aproximado de sua porta com urn desconhecido e 
Ihe havia entregue alguns pennies com a instru9iio de que ela 05 
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entregasse a James Hall. A sonhadora mi0 tinha associagoes com 
os pennies. Mas eu tinha! Varios anos antes da morte da minha 
amiga, ela, eu, seu marido e outro amigo visitamos a Inglaterra no 
ultimo dia de circulagao dos antigos pennies ingleses de formato 
grande como moeda. 0 marido da minha amiga havia comprado al
gumas maquinas antigas que s6 funcionavam com aqueles grandes 
pennies ingleses. Ele fora de banco em banco, reunindo sacolas 
deles (bastante pesadas!) para levar para os Estados Unidos para 
usar em suas maquinas. Passamos uma tarde inteira carregando 
essas pesadas sacolas de pennies ingleses. 

o sonho parecia ter sido enviado para me assegurar da conti
nuidade da existencia de minha amiga ap6s a morte do corpo. 0 
mais impressionante era 0 fato de 0 sonho ter vindo at raves de uma 
terceira pessoa que nao sabia 0 significado dos pennies, 0 motivo 
central do sonho. E verdade que um retico apresentaria a hip6tese 
de que a sonhadora. soubera inconscientemente dos pennies por 
meio da telepatia ou da clarividencia, assim como formulara incons
cientemente 0 sonho em meu beneficio. Prefiroacreditar que minha 
amiga enviara uma mensagem. a respeito de sua sobrevivencia a 
morte, e 0 fizera atraves de. uma terceira pessoa, de modo que eu 
nao a considerasse simplesmente uma parte subjetiva de minha 
pr6pria lembran9a dela. 

Alem da Morte 

Nao sabemos se ha alguma coisa alem da morte. Talvez 0 

corpo simplesmente volte aos seus elementos componentes e a 
personalidade deixe de existir. Mas a cren9a imemorial da humani
dade e de que alguma parte da personalidade humana sobrevive 
efetivamente a morte fisica. 

Os registros de alguns dos mais antigos funerais humanos 
mostram que a pessoa falecida era colocada no tumulo na posigao 
fetal, como se esperasse 0 renascimento. Nos ultimos anos, a in
vestiga9ao cientifica dos primeiros sitios funerarios demonstrou que 
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a quantidade de p6len contida nos reslduos dos primeiros tumulos e 
maior do que na area circundante. Isso sugere que, mesmo nos 
tempos pre-hist6ricos,. 0 ser humane muitas vezes era enterrado 
com flores, 0 que talvez indique um funeral cerimonial e a esperan
ga de que a morte nao seja 0 fim. 

Em 1882, a Sociedade de Pesquisas Psiquicas (Society for 
Psychical Research - SPR) foi formada na Universidade Cambridge 
da Inglaterra. Seu prop6sito era investigar, com os metodos da cien
cia, as habilidades dq ser humane que haviam sido afirmadas pelas 
tradi90es religiosas - habilidades como telepatia, clarividencia e a 
possibilidade de sobreviver a morte ffsica. Uma das primeiras publi
ca90es de F. W. H. Myers, um dos fundadores da SPR, chamava-se 
Human Personality and Its Survival of Bodily Death [A Personal ida
de Humana e sua Sobrevivencia a Morte do Corpol. 82 A SPR con
tinua, junto com sua contraparte americana mais jovem, a ASPR, 
a investigar essas quest6es. Apesar do amplo progresso da pesqui
sa parapsicol6gica, a questao da sobrevivencia humana a morte 
tornou-se mais complicada As evidencias de que 0 ser humano vivo 
e capaz de telepatia e de clarividencia tornam mais diffcil a avalia-
9ao cientffica de mensagens que parecem vir de pessoas falecidas 
- na atual terminologia, vindas de "agentes pessoais incorp6reos". 

Uma das ironias da vida modema consiste no fato de a mais 
antiga questao da humanidade, 0 significado da vida e a posslvel vida 
de alem-tUmulo, merecer tao pouca investiga9ao cientrfica, tendo em 
vista que as implica90es desse estudo sao imensas. Saber, com al
gu~a certeza, que algun:ta parte da personalidade hun:ana persiste 
apos a morte poderia revolucionar a civiliza9ao. 

Evidencias Onfricas 

Antes da morte de sua mae, Jung teve um sonho que nao en
tendeu na epoca. 83 No sonho, seu pai,' ha muito falecido, pergun

. tou-Ihe a respeito dos metodos mais modemos de terapia de casais, 



e Jung Ihe contou. Somente depois da morte de sua mae, pouco 
depois do sonho, Jung percebeu que 0 sonho poderia ter sido uma 
representa9aO da personalidade sobrevivente do seu pai, tentando 
preparar-se para reunir-se com a esposa. 

Jung estava viajando quando Ihe deram a noticia da morte da 
mae. Naquela noite, ele sonhou com um grande e terrivel lobo per
correndo a floresta em busca de um espirito humane - uma sensa-
9ao do terror e da brutalidade da morte. 84 No dia seguinte, quando 
retornou a Zurique para 0 funeral da mae, Jung percebeu que, no 
fundo de sua mente, ouvia musica de casamento. Para ele, essa 
musica representava outro sentido da morte - como se ela fosse 
uma reuniao e uma jun9ao, um momento feliz como um casamento. 
E assim Jung registrou suas experi€mcias com os dois sentidos con
trastantes da morte. 

Pouco antes de morrer, em 1975, meu pai contou a minha ir
ma 0 unico sonho que a familia se recorda de ve-Io contar a qual
quer um de n6s. Ele Ihe disse ter sonhado que ia vi sitar um certo 
casal de tios com 0 qual havia vivido durante um ano quando termi
nara 0 colegio. Esse period~ havia sido urn ponto decisivo em seus 
primeiros anos, quando ele p6de formar-se e preparar-se para a vi
da. Nao sabiamos, a epoca do sonho, que ele estava doente, assim 
como ele tambem nao sabia, mas 0 sonho parecia estar preparan
do-a para a morte com uma imagem que ele podia entender - a 
imagem de um local segura para onde se pode ir quan~o se deixa a 
casa. Em suas associa90es, 0 sonho tambem teria simbolizado urn 
local para onde se decide ir a fim de iniciar uma nova fase de vida. 

Pouco depois da morte de meu pai, minha irma e eu sonha
mos com ele. Sonhei que estava sentado na sala de jantar da casa 
em que havia crescido, trabalhando com documentos ligados ao pa
trimonio do meu pai, quando ele entrou na sala carregando sua 
mala de viagem, que reconheci, como se .estivesse voltando de uma 
viagem. Ele me cumprimentou afetuosamente e depois seguiu eni 
busca da minha mae e irma para dizer alo. Minha irma sonhou que 
ele estava sentado numa grande mesa redonda, com algumas pes-

178 

soas que ela nao conhecia, divertindo-se. Ela 0 acariciou e atraves
sou a sala. 

Esses sonhos, que nada tem em comum, nao sao, na verdade, 
uma prova de que haja vida ap6s a morte; com efeito, pode-se ale
gar que eles sao "enviados" pelo Si-mesmo para dar conforto aos 
que ainda vivem. A morte eo passe final da individua9ao, tal como 
e conhecida pelas personalidades humanas vivas, mas talvez 
aquela estrutura psiquica a que damos a nome de Si-mesmo seja 
dotada de uma perspectiva mais abrangente e de maior alcanee. 
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Alem da Analise: Implica~6es Religiosas e 
Cientlficas da Teoria Junguiana 

Jung e Freud 

Jung e Freud foram mais que psiquiatras preocupados com 0 

tratamento da mente perturbada. Eles estavam preocupados, em ul
tima analise, com a natureza da realidade e com 0 lugar que 0 ho
mem ocupa no universo. Os dois acreditavam, tacitamente, que a 
compreensao das camadas profundas da mente revelariam, ao 
mesmo tempo, verdades a respeito da natureza da propria realida
de. No en tanto, as respostas intuitivas que ofereceram a respeito da 
natureza do inconsciente foram amplamente diferentes entre si. 

Freud terminou par chegar a uma teoria dual do instinto - 0 

instinto da vida opondo-se ao instinto da morte, Eros contra Tana
tos. No final das. contas, a teoria freudiana e pessimista: as fo~as 
da vida e do prazer so podem evitar, por um breve perfodo, 0 triunfo 
inexoravel do instinto de morte. Toda vida organica retorna aos 
elementos inorganicos. Para Freud, a vida nao passa de uma tra
gooia, uma breve danya epifenomenal acima do abismo da morte. 
o tom materialista da teoria freudiana reflete 0 cientificismo euro
peu do seculo XIX e nao a ciencia tal como existe hoje. Essa era a 
fa de Freud e ele a viveu, e morreu nela, com bravura ind6mita, 
sempre defendendo a verdade tal como a via, ao mesmo tempo que 
sofria com coragem sua doenga dolo~osa e seu decHnio final. . 

Na camada mais profunda da mente, Freud havia visto apenas 
a pressao dos instintos por descarga, as press6es que 0 corpo im
pOe a mente. Freud denominou esse aspecto da mente id, ou "isso". 
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o ego, ou mente consciente, e 0 superego, ou consciencia - os 
de rna is componentes da mente na teoria freudiana -, trazem consi
go um sentido de estrutura e de conteudo. 85 0 id traz mais urn 
sentido de pressao, funcionando como uma bomba hidraulica que 
apenas impulsiona as partes mais conscientes da mente a alcanya
rem descarga, sem compreender ou conhecer as complexidades e 
exigencias do mundo social consciente. 

Por um breve tempo, quando fazia residencia de psiquiatria, 
fiquei muito preocupado com 0 id, ja que ele nao pareda conter os 
mesmos elementos estruturais do ego e do superego, com os quais, 
na qualidade de conceito estrutural, esM em paralelo. Durante va
rios dias, perguntei a todos os professores a respeito da estrutura do 
id, tendo terminado com ° mesmo conhecimento com que comecei. 

Com efeito, 0 id tern efetivamente uma estrutura teorica e e 
mais ou menos analogo ao conceito estrutural junguiano de sombra. 
Mas a teoria junguiana propOe muitas camadas da mente alem da 
sombra. De forma particular, aquilo que distingue basicamente a 
teoria junguiana do modelo freudiano da psique e 0 conceito de in
consciente coletivo, que Jung mais tarde chamou de psique obje
tiva. 

A Psique Junguiana 

o modelo junguiano da psique atripui um significado criativo, 
essencialmente positivo, a camada mais profunda da mente incons
ciente. Trata-se da r:>sique objetiva, que, a maneira que Ihe a pr6-
pria, e tao real quanto 0 mundo fisico exterior. De fato, suas predis
posig6es arqueUpicas estruturam nao apenas 0 mundo subjetivo in
terior, mas tambem, em larga medida, nossa percepgao do mundo 
exterior.· Enquanto os "conteudos" do inconsciente pessoal sao 
compl~xos (normais e as vezes patol6gicos), os "conteudos" da psi
que objetiva sao os arquetipos, coordenados pelo arquatipo central 
da ordem, 0 Si-mesmo. A P.2!.que objetiva e a matriz da cons-. 
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sh§ncia humana. A ordenac;ao e intrfnseca a psique objetiva, mas 
trata-se de "'urria ordem dinamica e em desenvolvimento, e nao de 
uma estrutura estatica e imutavel. Nessa ordem dinamica reside a 
genese do processo de individuac;ao, a atividade basica de incorpo
rar, numa vida humana, as potencialidades do Si-mesmo impar do 
indivfduo. 

Embora sua visao seja basicamente positiva, Jung de forma 
alguma e um simples otimista. A vida humana e real e contem su
cessos reais e fracassos igualmente reais. Mesmo a vida da huma
nidade no planeta Terra pode ter sucesso ou fracassar. Mas nao ha 
uma tragedia intrfnseca no modelo junguiano da estrutura da psi
que. Nao ha um triunfo inevitavel de algum "instinto de morte". Em
bora a morte seja inegavel, as camadas mais profundas da psique, 
como foi dito nocapftulo precedente, agem como se a morte nao 
fosse um evento crucial. Pode ser que, _ assim como a vida mostra 
uma crescente desordem entr6pica no plano ffsico, ela tambem 
exiba uma crescente complexidade de. padr6es no nfvel do sentido e 
da compreensao. Estamos na epoca das trevas no que se refere a 
compreensao de n6s mesmos ou do universo que habitamos. Mas 
falta de conhecimento nao equivale a desespero. Ha implicac;6es 
religiosas e cientrficas da experiencia junguiana que nos dao moti
vos para ter esperanc;a. 

Implica~Oes Religiosas 

Freud intitulou seu trabalho sobre a religiao 0 Futuro de uma 
lIusao. /sso indica sua atitude basica com relac;ao a religiao, embora 
alguns autores, incluindo David Bakan, ten ham sugerido que Freud 
era mais influenciado inconscientemente pelas suas tradic;6es reli
giosas do que percebia. 86 

A visao junguiana da religiao estava, mais uma vez, em con
traste direto rom 0 pessimismo te6rico de Freud com relac;ao a 
oposic;ao entre Eros e Tanatos. Jung afirmou que jamais havia tra
tado uma pessoa na segunda metade da vida que nao tivesse um 
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problema religioso. Por "problema religioso" Jung nao designava di
ficuldades com quest6es doutrinais ou com a Igreja como institui
c;ao, mas sim um problema de sentido, de entender 0 propOsito da 
vida e de encontrar uma razao para viver. 

o proprio pai de Jung era pastor da Igreja Sufc;a Reformada, e 
Jung descreve, de forma tocante, 0 fim essencialmente esteril da 
vida religiosa de seu paL 87 0 garoto Jung ouvia com atenc;ao as 
explicac;6es paternas sobre conceitos religiosos. Mas, quando che
gou a h~ra de tratar do misterioso conceito da Trindade, que Jung 
esperava ansiosamente, seu desapontamento foi profundo e tragico. 
Seu pai fugiu do assunto, explicando que, na realidade, nao 0 en
tendia. Num sentido real, Jung passou toda a vida mergulhando nas 
quest6es que seu pai evitara, incluindo-se af a Ressurreic;ao, 88 0 

Espirito Santo, 89 Elias como imagem arquetfpica, 90 0 gnosticis
m~, 91 a Trindade 92 e 05 sfmbolos de transformac;ao na Mis
sa. 93 Na verdade, Jung acreditava que ha um instinto religioso in
trinseco na psique que tem pelo menos tanta importancia quanto 05 

outros instintos dominantes (criatividade, fome, agressao e sexual i-
dade). 94 _ 

Jung encontrou imagens religiosas_no material de individuac;ao 
de seus pacientes. 95 Cristo, por exemplo, pode aparecer como 
imagem do Si-mesmo arquetfpico, 96 um tema que Edward Edinger 
desenvolveu. 97 Uma das afirmac;6es mais importantes e controver
sas de Jung a respeito da religiao foi seu ensaio "Resposta a 
J'" 98 o , que escreveu por estar preocupado com a situac;ao do mun-
do moderno. 99 Nesse ensaio, Jung descobre um novo sentido na 
historia de Jo - 0 de que Jo tornou-se consciente de uma divisao 
nao resolvida na imagem de Deus, que requer que Deus encarne no 
homem que criou para compreender a sua propria natureza. Edinger 
considerou este 0 principal mito do mundo atual: 0 homem, agora, 
deve ajudar a carregar 0 peso previamente colocado· sobre a ima
gem de Deus. 100 Como men cion amos anteriormente, ele identifica 
Jung como 0 primeiro exemplar dessa nova era. 
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Asimplica96es da teoria junguiana para a religiao sao revolu
cionarias e talvez por essa razao tenham sido ignoradas, ao passo 
que Freud, que reduziu a religiao a uma "ilusao", foi facilmente es
tudado no discurso teol6gico. Os te610gos mal com~am a lidar com 
Jung, mas nenhum deles enfrentou, ate agora, as radicais implica-
90es de sua posi9ao. Certa discussao teol6gica de Jung tende a 
concentrar-se apenas no relacionamento inconsciente entre Freude 
Jung, sem apreender as questoes verdadeiramente desafiadoras 
que Jung faz a religiao. 101 

A psique produz imagens de Deus. Essas imagens podem ser 
vistas em sonhos e nao se limitam a imagens religiosas que 0 so
nhador conhe9a conscientemente na vida desperta.

102 
Essa refe

rencia essencialmente misteriosa a imagem de Deus - concebida 
em termos ortodoxos e nao ortodoxos - que 0 material onirico apre
senta, pqde apontar para as camadas profundas da psique como 
fonte da Produ9ao de imagens religiosas. Ha muitos relatos aned6-
ticos de sonhos desse tipo e nao e dificil reuni-Ios, poiS sao sonhos 
que ocorrem com alguma frequencia. Mas eles nao sao examinados 
como evidencia da origem de imagens religiosas na psique human.a. 
A religiao ortodoxa evita abordagens desse tipo, 0 que amea9aria a 
primazia da religiao revelada e sua codifica9ao em dogma. Os cien
tistas evitam, igualmente, essas considera90es, pois 0 quadro da 
ciencia, em geral materialista (0 que talvez tenha side necessario 
para liberta-Ia da dogmatica religiosa antes da Renascen9a), sequer 
permite que as questoes religiosas sejam colocadas de forma signi-

ficativa. 
Jung tem sido considerado um mistico. A partir dos sonhos da 

infancia que Jung discute em sua autobiografia, vi ate mesmo um 
psiquiatra que deveria ter melhores conhecimentos chama-Io de es
quizofrenico infantil. Mas Jung considerava-se um cientista empirico 
e insistiu repetidas vezes que, quando falava de Deus, nao fazia 
afirma90es metafisicas, referindo~se antes a uma imagem presente 
na psique, imagem que constitui um objeto de estudo tao legitimo 
quanto qualquer outra coisa da mente. 0 que Jung nao disse, toda-
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via, foi que, como e evidente, todas as afirma¢es sobre Deus, "re
velado" ou nao, devem ser afirma90es feitas por algum ser humano 
dotado de uma psique humana. E Jung entendia bastante da psique 
humana. 

o desenvolvimento de uma tradi9ao religiosa depende da ex
periencia religiosa pessoal de algum individuo capaz de descrever a 
experiencia de tal forma que leve outras pessoas a tomarem sua vi
sao como reflexo verdadeiro de uma realidade nao vista. Uma ima
gem arquetipica que se manifesta na vida de um individuo, se sufi
cientemente integrada e apresentada a outros individuos, acumula 
em torno de si a pratica religiosa de pessoas na consciencia coleti
va. A experiencia arquetipica adquire um "corpo" de imagens e 
dogmas e e incluida numa tradi9ao religiosa. 1550 preserva a expe
riencia arquetipica e, ao mesmo tempo, coloca-a contra toda Jutura 
incorpora9ao nova, e talvez mais profunda, do arquetipo em causa 
ou de outros arquetipos. 

Implica~Oes Cientificas 

Corrio ja mencionei, Jung considerava-se um empirista. Embo
ra trC?balhasse com 0 tenue material da mente, evitado pela maioria 
dos cientistas, ele abordava a psique com a mesma objetividade de 
todo cientista empirico. Somente em seu livro autobiografico, Me
mories, Dreams and Reflections, Jung falou diretamente como pes
soa, sem preocupar-se com 0 estatuto cientifico de sua apresenta-
9Ao. Ele s6 escreveu essa obra autobiografica qu~ndo pressionado 
a faze-Io pelos seus pr6prios sonhos. Ninguem alem dele- mesmo 
poderia te-Io induzido a revelar seus pensamentos tao candidamen
teo Trata-se, portanto, de um dos mais valiosos documentos que ele 
produziu. Ao le-Io, percel?e-se a busca pessoal de Jung e tem-se a 
possibilidade de verificar diretamente 0 modo objetivo e cientifico 
por meio do qual ele tentou abordar as mais misteriosas experien
cias de sua vida. 
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o trabalho original de Jung com a experiencia de associagao 
de palavras foi apresentado, num formato aceitavel de investigagao 
cientffica, nessa mesma epoca. 103 Adicionando medidas eletricas 
da resistencia da pele ao carater essencialmente psicol6gico da ex
periencia, Jung introduziu uma nova abordagem de medicina psi
cossomatica. Essas medidas tambem foram 0 inicio do teste do po
ligrafo (detector de mentira). Jung foi inovador ao tentar aplicar 

essas tecnicas as investigaC{6es legais. 
Mesmo em seus profundos interesses religiosos, Jung era 0 

cientista empirico. Ele considerava a teologia uma tentativa de des
crever uma realidade transcendente que tambem poderia estar aber
ta a investiga<;ao cientffica, 104 talvez a mesma realidade q'ue pode 
ser vista nas produgoes oniricas e imaginativas que refletem a psi
que objetiva. Nessa posigao, Jung se enquadra claramente na tradi
<;aO dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Psiquicas (SPR). 
Na verdade, Jung manteve correspondencia com J. B. Rhine, 0 pai 
da parapsicologia, na esperanga de que as experi€mcias de laborat6-
rio de Rhine, voltadas para a demonstragao da percepC{ao extra
sensorial, pudessem fornecer evidencias cientificas para realidades 
da psique que Jung observara em seu consultorio. Grande parte 
dessa correspondencia foi incluida nas cartas publicadas de Jung. 

Apos muitas pesquisas, tanto antes como depois da morte de 
Rhine, consegui localizar no arquivo de correspondencia deste ulti
mo as cartas de Jung, que haviam sido misturadas com os docu
mentos de Louisa Rhine, que hoje se encontram nos arquivos da 
Duke University. Ha alguns intercambios interessantes entre Jung e 
Rhine que mostram a forte enfase deste ult!mo em experiencias 
demonstraveis e a preocupagao igualmente forte de Jung a respeito 
das implicagoes do trabalho experimental para a natureza da psi
que. Enquanto Rhine se preocupa com 0 estabetecimento dos fatos 
experimentais, Jung se adianta para compreender 0 sentido desses 
fatos num quadro mais amplo. Os dois homens parecem prof~Jnda
mente comprometidos com a ciencia, ao mesmo tempo que se mos
tram bastante convencidos de que a ciencia pode ser usada para 
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revelar sentidos tradicionalmente veiculados pela cren<;a religiosa. 
Em larga medida, foi gragas a Rhine que ,Jung publicou um sumario 
de seus pensamentos sobre a parapsicologia. 105 

. 0 proprio Jung tentou uma verificagao experimental do princi-
plO da sincronicidade que se aproxima bastante do sentido dos fe
namenos psi ou ESP (PES). 106 Os resultados experimentais foram 
incertos e nao puderam ser repetidos numa segunda experiencia, 
mas esta claro que Jung considera 0 metodo experimental capaz de 
gerar importantes resultados, mesmo com os fen6menos incomuns 
da sincronicidade. Quando foi acusado por Martin Buber de gnosti
co, Jung definiu-se claramente como urn psiquiatra interessado em 
evidencias empfricas em beneffcio da cura. 107 

Embora mostrasse um continuo interesse pelas religioes do 
Oriente, Jung preocupava-se profundamente com a tradigao religio
sa do Ocidente e advertiu m~itas vezes que 0 homem ocidental nao 
d:veria abandonar seus proprios fundamentos empfricos. Essa posi
gao reflete novamente 0 carater essencial de Jung como cientista 
ocidental. No Ocidente, a alquimia deu origem a ciencia e, ao mes
mo tempo preservou secretamente uma disciplina esoterica voltada 
para 0 autoconhecimento, protegendo-a das repetidas tentativas 

coletivas de imposigao da uniformidade de crenga. A ciencia exote
rica exterior que se desenvolveu a partir da alquimia a, na realidade, 
a qufmica, uma das ciencias modernas basicas. Ainda nos preocu
pamos com a ciencia esoterica da alquimia, que uma sarie de so
nhos levou Jung a reconhecer como a precursora da psicologia pro
funda. 108 

_ A .obra d~ Jung contribui sobremaneira para corrigir essa sepa
ragao alnda eXlstente entre ciencia e religiao. Mantendo firmemente 
sua crenga na investigagao empfrica de urn universe significativ~, 

Jung" ~ao obst.a.nt~, nao hesitou em fazer as perguntas mais pro
bl~~atlcas e dlflcels. a respeito das origens e do sentido da crenga 
rehglosa. Seu concelto do arquatipo, a tendencia inata basica da 
psique ·de formar padroes a partir da experiencia, apresenta-se rele-

187 



vante, tanto para a fenomenologia da religiao como para a estrutu
ragao de conceitos cientfficos. 

Em suas ultimas concepgoes te6ricas, Jung considerou 0 ar
quatipo psic6ide, termo com 0 qual pretendia enfatizar 0 fato de 
que, dentro dos limites da nossa capacidade de observagao, a im
passivel determinar se 0 arquatipo a pura psique ou se tam bam es
ta envolvido na estrutura da mataria. 109 "Psicoide" indica que 0 ar
quatipo pode ser um prindpio subjacente a psique e ao mundo. Evi
dencias da natureza psic6ide do arquatipo podem ser encontradas 
nos fen6menos PES enos fen6menos da sincronicidade. 0 desen
volvimento de percepgOes criativas na matematica tam bam sugere 
uma profunda conexao entre padr6es mentais e padr6es do univer
so fisico, tendo em vista que algumas teorias matematicas novas, 
desenvolvidas total mente na psique, encontram, nao obstante, 0 

aval das experiencias cientificas, que demonstram serem essas teo
rias representac;6es precisas da estrutura do u'1iverso revel ada pelas 
experiencias. 110 

Se a natureza do arquatipo a, de fato, psic6ide, vivemos, na 
realidade, num universo bem misterioso! - um universe bastante di
ferente, em sua profundidade, do mundo da consciencia, em que a 
subjetividade se afigura tao radicalmente separada do mundo ffsico 
que esta fora de nos. Isto tam bam significaria que, ao questionar as 
camadas profundas da psique, aproximamo-nos, simultaneamente, 
de uma compreensao do mundo fisico. 

A profunda compreensao da psique por parte de Jung resultou 
naquilo que a, a meu ver, 0 modelo mais promissor ata agora de
senvolvido para preencher a tragica lacuna eotre ciencia e religiao. 
A humanidade nao pode suportar por muito tempo, nem alegremen
te, a atual separaC;ao entre as nossas duas formas de conceber 0 

universo. A primeira delas, a ciencia, encontra-se aprisionada num 
arcabou90 desnecessariamente materialista, ao passe que a reli
giao, 0 outro grande repositorio dos nossos valores e esperangas 
mais elevados, a, com demasiada frequencia, desnecessariamente 
dogmatica ou (0 que a pior e ainda mais perigoso) apresentada sob 
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o. asp~cto de ."ismos" seculares que trazem consigo urn fervor reli
gloso Inconsclente. Trata-se de um mundo, de um universo, e os 
valor~s humanos nao Ihes sao impostos de fora, mas surgem das 
pr6pnas camadas ~rofundas da psique objet iva, que e tao real quan
to 0 mundo da reahdade exterior. Esses dois pIanos sao com efeito 
um unico e mesmo plano. " 

_ D~vemo~ descobrir nossa forma de chegar a uma compreen-
sa~ ~a~s precisa dessa unidade antes que a radical separagao entre 
a clencla e os va/ores escreva um tragico capitulo na longa emer
genci~ da ~iviliza??o e da cultura humanas. Jung ta/vez seja 0 nos
sa gUia mals conflavel nessa urgente procura. 
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Considera~oes Finais 

Este livro serviu de introdugao ao vasto universo da experien
cia junguiana. 0 lei tor deve ter formado uma impressao a respeito 
do verdadeiro processo da amilise junguiana, assim como deve ter 
obtido um principio de compreensao a respeito da natureza da psi
que e, dessa maneira, encontra-se mais capacitado a julgar se uma 
analise pessoal junguiana apresenta possibilidades de fazer avan~r 
sua propria individuagao. 

Em acrescimo, tentei indicar que a experiencia junguiana e 
mais profunda que a analise pessoal, ja que a analise, quando bem
sucedida, esta a servigo da individuagao, 0 processo de permanente 
exploragao do sentido e do destino da vida de cada um de nos. A 
experiencia junguiana talvez possa ser ainda mais profunda que 0 

processo de individuagao, a tarefa basica da vida do ser humane in
dividual. Jung se aprofundou sobremaneira na psique individual, da 
mesma forma como se aprofundou no misterioso mundo da psique _ 
objetiva - que pode vir a ser a origem tanto de nos mesmos quanto 
do mundo em que vivemos. As correntes dessa psique objetiva po
dem prever eventos de massa do mundo, como 0 demonstra 0 fato 
de Jung ter encontrado premonigOes sobre a I Guerra Mundial nos 
sonhos de seus pacientes. A investigagao dessa fronteira mal co
megou. 

o pensamento junguiano e uma ponte eficaz entre a compre
ensao do individuo e a articulagao das preocupagOes mais amplas 
concernentes ao destino e a historia psiquica da humanidade, assim 
como entre a investigagao cientifica de cunho empirico e 0 surgi
mento espontaneo· de imagens religiosas na psique. Esse pensa
mento e uma forga de cura do mundo, tanto quanto e uma aborda
gem terapeutica da neurose do indivlduo. 
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Desejo concluir este Ihlro da forma como 0 _ini?iei, ~ando ~m 
testemunho pessoal. Considero valida a concep9ao Jun~Ulana ?Ia~
sica da psique. Essa cren9a tem como fundamento mlnha prop~la 
experiencia de analise, algo a que ~?u etername~te grato, asslm 

nas observar-oes que me permltlram compartllhar dos proces-como.... . 
sos intemos de tantos analisandos que vieram a ~Im. . 

A analise junguiana e um Caminho, no sentldo grandloso dos 
caminhos religiosos tradicionais (apesar de nao ser, ela mes~a, 
uma religiao). Trata-se, igualmente, de um in~trumento de_pesqUisa 
que produz vis6es da psique em sua profundldade que nao pode~ 
ser obtidas de nenhuma outra forma. Jung deu u~a. grande contn
bui9ao ao nosso mundo. Sinto-me honrado por partlclpar no proces
so de avan90 daquilo que ele iniciou. 
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Apendice 1 

Elementos Estruturais da Personalidade 

Esta s~ao visa fomecer um auxilio a compreensao do modelo 
junguiano classico da psique e da linguagem tecnica utiHzada para 
descreve-Io. 

campo da Consc;OOcia ColeUva 

CONSCII!NCIA 

INCONSCIENCIA 

Complexos 

Campo da Psique Objetiva 

(Conscienle Coletivo) 0: . 

o 0 ! 0 
o ArQu<!tipos 

o 
SElF 

Atqu~Upo Central da Ordem. 
Base Atquetlpica do Ego 

Na figura acima, a linha hori~ontal representa a divisao entre 
consciencia (acima da linha) e inconsciencia (abaixo da linha). 0 
circulo exterior define a esfera pessoal, dentro da qual estao os 
elementos pessoais da psique, tanto conscientes como inconscien
tes. Da mesma form~ a area que se enoontra fora dos do is circulos 
e acima da linha horizontal indica conteudos presentes na cons
ciencia colefiva, assim como a area abaixo da linha e fora dos cir-
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culos representa os conteudos presentes na psique objet iva (in
consciente C9'etivo). 

No centro do campo da consciencia encontra-se 0 complexo 
do ego. Embora seja considerado um "complexo", 0 ego e um com
plexo fmpar. Ele temcomo fund amen to 0 arquetipo do Si-mesmo, 0 

arquetipo central da ordem, e e, num certo sentido, 0 representante 
do Si-mesmo arquetfpico no campo da consciencia. Qutros comple-

'. xos que se tornam "Iigados" ao complexo do ego tambem compar
tilham, de certa forma, da consciencia. Quanto mais dissociad6s do 
complexo do ego, tanto menos esses complexos sao capazes de 
. penetrar, de forma direta e facil, no campo da consciencia. 

Quando dizemos "Eu", falamos do complexo do ego. Ao fa
larmos "Eu", tamtlem nos identificamos com certas estruturas que 
se encontram associadas com 0 ego, incluindo a imagem do corpo 
e 0 sentimento comum da estrutura do carater (tal como se man i
festa, por exemplo, em "Sou uma pessoa confiavel"). T ambem con
vivemos com outros complexos associ ados a lingu?gem, a gramati-

"ca, a sintaxe, as formas sociais (persona), etc. Boa parte da dificul
dade de compreensao da psicopatologia, assim como dos fen6me
nos incomuns como os estqdos misticos, decorre da ambigUidade 
existente entre 0 complexo do ego e 0 "Eu". A minha ideia e a de 
que "Eu" se refere, na realidade, ao nucleo arquetipico clO ego, 0 Si
mesmo, que, em sua forma pura, e um centro de subjetividade sem 
conteudo necessario. Numa forma observavel, todavia, 0 complexo 
do ego sempre esta identificado com um ou mais complexos, que 
constituem imagens de si mesmo que, no estado psicologicamente 
ingenu~, uma pessoa toma como sua verdadeira identi~ade. 

A verdadeira identidade do complexo do ego e 0 Si-mesmo. E 
a identidade do Si-mesmo e misteriosa. 0 Si-mesmo nao se en con
tra completamente desvinculado, mas esta menos aprisionado as 
categorias de tempo, espago e identidade do que 0 ego ingenuo. Q 
Si-mesmo existe num nivel em que as conex6es sincronisticas sao 
facilmente possiveis; mas, para 0 complexo do ego, essas conexoes 
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sempre sao impressionantes e significativas intrusoes de outro nfvel 
de ordem. 

Em termos do modelo junguiano, 0 Si-mesmo encontra-se vol
tado para 0 processo de individuagao, tanto de "si-mesmo" como 
das situagOes das quais participa - em ultima analise, com a indivi
duagao do universe como um. 0 ego ingenu~, em contraste, costu
ma deixar-se aprisionar pera defesa das imagens que faz de si 
mesmo, imagens essas que, do ponto de vista do Si-mesmo nao 
tem mais importancia do que os varios papeis da persona tem' para 
o ego - isto e, para 0 Si-mesmo, essas imagens sao importantes 
para determinados propOSitos, mas sao, em ultima analise, dispen
save is. ) _:------. 

Q~.smo.·arquetipico e, em termos conceituais, 0 centro de { 
toda a psique, embora sejarepresentado, no diagrama, como a es
trutura central da psique objetiva, do inconsciente coretivo. Ele exis
te como: 1) um centro virtual da psique - quando percebipo pelo 
ego ou descrito em termos °te6ricos; 2) como 0 padrao arquetipico 
do complexo do ego; e 3) como uma forma de fazer referencia a 
psique inteira como um todo unificado: 

A fronteira entre 0 complexo do ego e 0 mundo exterior da 
consciencia coletiva e indicada pela persona, termo usado para de
signar as mascaras usadas no teatro grego classico para amp liar a 
personagem representada (algumas mascaras, na verdade, tinham 
megafones embutidos para ampliar a voz do ator) e para ocultar a 
quaJidade pessoal do ator que, de outro modo, poderia interferir com 
o desempenho do seu papel. Em seu uso pSicol6gico, persona refe
re-se aos papeis que desempenhamos em nossas rerag6es com as 

- outras pessoas. A persona se refere mais ou menos a mesma coisa 
a que se refere a teoria dos papeis no campo da sociorogia, embora 
aponte para a forma real do papel que uma dada pessoa pode de
sempenhar, e nao as generalizagOes da discussao sociol6gica. 

A persona e, na rea/idade, multipla, ja que cada pessoa de
sempenha varios papeis: pai, medico, filho, amigo, amiga, namora
do, etc. Numa pessoa saudavel, os papeis sao mais ou menos 
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compaHveis entre si, embora haja alguma dissonancia entre eles. 
Uma personagem humoristica padrao e 0 magnata do mundo dos 
neg6cios dominado pela mulher. Em "Amos and Andy": um progra
ma de radio que ja nao existe, e que e lembrado por mUitas pessoas 
com um afetuoso prazer, isso era expresso numa frase particular
mente memoravel: "0 Grande, Importante, Exaltado, Onipotente 

Chefe da Casa apanhou da mulher!" 
Se for adequada ao individuo, a persona facilita a maioria das 

transagOes impessoais que compOem a vida diaria. Sem uma per
sona razoavelmente bem-desenvolvida, a pessoa fica "a descober
to" e 0 ego se sente ameagado mesmo nas transagOes sociais mais 
comuns. Uma persona muito "espessa" oculta mais do que aperfei
goa a eficacia do ego no mundo. Uma ~itua7ao. parti~~la~ente co
mum e, com frequemcia, de tragico efelto, e a Identlf/~9?O co~_ a 
persona, na qual 0 ego acredita erroneamente que nao e senao 0 

papel representado pe1a persona. As coisas que ameagam a perso~ 
na parecem, nesse caso, ameagar a pr6pria integridade do ego .. Ha 
tambem, em alguem que vislumbrou alem da persona, mas na dlr~ 
gao da retaguarda, uma condigao. defensi~a c~amada restaura9ao 

regressiva da persona - que conslste na ,flx~gao de ~m papel apa
rentemente seguro, em bora abaixo do propno potencial da pessoa, 
em lugar de enfrentar as incertezas que a ind~Vidua9ao envolve. 

A persona, assim como !odos os conteudos da esfera pessoal, 
e composta por complexos. E importante lembrar que 0 uso dado 
aos complexos, e nao a sua existencia, e 0 fator que pode causar 
dificuldades. 0 mesmo complexo, em diferentes momentos e sob 
diferentes circunstancias, pode manifestar-se atraves da p~rsona, do 
ego ou da sombra. 0 com~lexo pode. ate mesmo ser ~r?Je~ado em 
outra pessoa com relagao a qual sentimos, em consequencla, todas 

as emogoes associadas ao complexo. 
Assim como a persona e a vida de ligagao entre 0 ego e 0 

mundo exterior, a via de ligagao entre 0 ego -e 0 mundo in~erior e 
a anima (a figura feminina da mente de um homem) ou 0 animus (a 
-figura masculina correspondente da mente de uma mulher). Esses 

196 

conceitos sao empfricos, tendo sido derivados, amplamente, das 
observagOes de sonhos materiais das fantasias feitas par Jung. Em 
sua forma saudavel, eles ampliam a esfera pessoal do ego at raves 
do fascfnio, com imagens interiores ou com alguma tarefa exterior, 
assim como at raves do envolvimento com uma pessoa do sexo 
oposto. Em suas formas negativas ou neur6ticas, a anima e 0 ani
mus funcionam como guardioes do presumido "verdadeiro Eu" -
que e, na verdade, uma talsa identidade do ego neuroticamente de
term i nada. Quanto mais fortes e sutis as defesas, tanto mais dificil 
para 0 ego a percepgao do modo como ele cria uma barre ira entre si 
mesmo e 0 mundo. 

Quando reconhecemos esses elementos estruturais da psique 
no interior de n6s mesmos, e impartante que nao os definamos de 
modo demasiado rigido. Podemos ter, com muita facilidade, um 
conceito ou pensamento a respeito de n6s mesmos, em substitui
gao a experiencia real de autotransformagao com relagao ao in
consciente. 0 ego pareceria 0 elemento mais facil de reconhecer, 
ja que traz consigo a assinatura do "Eu". Mas tudo que estabelega 
um vinculo com a consciencia pode falar atraves de um "Eu" - e 
sentir-se, pelo menos momentaneamente, como 0 verdadeiro ego. 

A atengao para eam as mudangas de tome de conteudo da
quilo que se diz 9u que se pensa e 0 principal guia para a identiti
cagao das partes da pr6pria personalidade. A experiencia da perso
na costuma ser consciente e traz consigo uma qualidade "opcional": 
podemos decidir exibir um comportamento considerado apropriado 
numa dada situagao - isto e, podemos expressar-nos atraves de um 
papel da persona. Se nao se revestir de um carater patol6gico, a 
persona se assemelha a uma muda de roupa, podendo ser utilizada 
ou retirada conforme a ocasiao. A sombra provoca ansiedade caso 
se tome muito consciente ou muito evidente aos olhos dos outros , 
mesmo que 0 ego seja subjetivament~ consciente dela. 0 ego, nes
ses casos, sente-se inferior, como se a pessoa estivesse entrando 
num estado menos integrado (embora tambem seja possivel haver 
fascinio). 
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A sombra pode ser percebida, normalmente, numa pessoa do 
mesmo sexo da qual, de alguma forma, e talvez de modo irracional , 
nao gostamos. Isso e diferente de nao gostar de uma pessoa em 
func;:ao de qualidades desagradaveis reais - nesse caso, apenas 
nao gostamos da pessoa, mas isso nao nos causa perturbac;:ao. A 
pessoa na qual e projetada a sombra irrita quem projeta, parecendo 
mais importante para aquele(a) que projeta do que realmente e. Em 
alguns casos, essa qualidade da sombra se confunde com a anima 
ou com 0 animus, 0 que leva a pessoa afetada por isso a ter dificul
dades na discriminac;:ao desses elementos. 

Sob forma projetada, a anima ou 0 animus costuma recair SQ

. bre uma pessoa do sexo oposto, apesar de haver excec;:6es, parti
cularmente se a identidade sexual do ego estiver confusa. Na maio
ria dos casos, a projec;:ao e positiva, pelo menos no inicio. Com um 
olho treinado, por vezes e possivel ver parte do objeto da projec;:ao. 
A projec;:ao pode representar um padrao neur6tico que se repete, da 
mesma forma como pode ver qualidades positivas na outra pessoa 
quase total mente inconscientes na pessoa que faz a projec;:ao. Nao 
e incomum, num relacionamento em desenvolvirnento, que uma 
projec;:ao posit iva seja mutua, mas isso costurna ser seguido por 
uma forma negativa defensiva quando 0 relacionamento real conti
nuo e tentado, particularmente se urn dos parceiros, ou os dois, 
apresenta severos conflitos neur6ticos. De modo geral, quando ou
tra pessoa nao "corresponde" as nossas expectativas, podemos es
tar bem certos de que um complexo nosso foi projetado nessa pes-
soa. 

Esses sao os aspectos estruturais da esfera pessoal mais 
acessiveis a introspecc;:ao e a intuic;:ao. As vezes, eles sao exibidos 
com riqueza de detalhes nos sonhos, e mesmo as relac;:6es que 
mantem entre si podem ser vistas em alguns sonhos. Basta lembrar 
que todos os complexos tem um nucleo arquetipico, de modo que, 
na experiemcia desses .componentes estruturais, assim como de ou
tros complaxos, tarnbOOl tamos urna experi~ncia dos arqu~tipos. A 
maioria dos significados arquetipicos sao mediados pela esfera 
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pessoal, adquirindo um colorido grac;:as a essas estruturas. E muito 
raro que uma experiencia arquetipica ocorra com tanta forc;:a que 
traga a esfera pessoal uma sensac;:ao da numinosidade, do fascfnio 
e do poder do arquetipo. 

Algumas drogas produzem experiencias razoavelmente brutas 
de temas arquetipicos, seja porque a estrutura normal do ego e 
quimicamente afetada pela droga, ou porque 0 nivel normal de 
consciencia e rebaixado. Eventos que produzem grande tensao, tal 
como 0 nascimento de um filho ou a morte de uma pessoa pr6xima, 
podern evocar uma sensac;:ao do significado arquetipico demonstra
do atraves da aparencia mundana comum da vida. Algumas expe
riencias religiosas e de meditac;:ao trazem consigo uma numinosida
de arquetipica. Em epocas de crise coletiva, as pessoas parecem 
exibir maior disposic;:ao para experimentar eventos de tom arqueti
pico. 

o estudo deliberado de materiais "arquetipicos", tal como 0 

estudo academico do simbolismo, a divisao de experiencias em va
rias categorias nomeadas segundo diferentes "deuses", etc., e um 
pit/ido substituto de uma genuina experiencia arquetipica produzida 
nas camadas profundas da psique de cada um de n6s. Ninguem 

. que tenha experirnentado a verdadeira numinosidade de um evento 
arquetfpico podera confundi-la com 0 fae-simile conscientemente 
cultivado. Uma compreensao integrada do dominio arquetipico, im
pessoal, s6 e adquirida atraves da reflexao prolongada a respeito da 
experiencia pessoal que cada um de n6s tern com os complexos. 
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Apendice 2 

Como e Onde Encontrar Analistas Junguianos [nos EUAl 

Embora tenha havido um grande aumento no numero de~ ana
listas junguianos formados na ultima decada, eles ainda sao poucos 
e se encontram espalhados. T odo analista graduado tem uma rela
<;ao de membros da Associa<;ao Intemacional de PSicologia Analiti
ca (AIPA - Intemational AssOCiation for Analytical Psychology -
IMP). A atual lista reJaciona cerca de 800 analistas de lingua ingle-
sa, sendo quase a metade dos Estados Unidos. . 

Uma das melhores form as de localizar um analista junguiano 
qualificado e perguntar a alguem que tenha feito analise junguiana. 
Altemativamente, a associa<;ao medica ou psicol6gica local ou es
tadual costuma conhecer os praticantes especializados de uma de- - / 
terminada area, mesmo que nao sejam membros de associa<;6es 

profissionais. 
No momento, hA sete sociedades junguianas americanas tjue 

oferecem programas de treinamento. Alem dos seus pr6prios mem
bros, elas podem fomecer informa<;6es sobre analistas junguianos 
que clinicam em outras areas. Tambem e possivel fazer analise 
com candidatos em treinamento a taxas reduzidas. Os atuais ende
r99Qs e numeros de· telefone dessas sociedades, do leste para 0 

oeste, sao: 
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C. G. Jung Foundation for Analytical Psychology 
28 East 39th Street, New York, NY 10016 
Telefone (212) 697-6430 

New England Society of Jungian Analysts 
264 Beacon Street, Boston, MA 02116 
Telefone (617) 267-5984 

C. G. Jung Institute of Chicago 
550 Callan Avenue, Evanston, IL 60202 
Telefone (312) 475-4848 

C. G. Jung Institute of San Francisco 
2040 Gough Street, San Francisco, CA 94109 
T elefone (415) 771-8055 

C. G. Jung Institute of Los Angeles 
10349 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90064 
Telefone (213) 556-1193 

Society of Jungian Analysts of San Diego 
3525 Front St., San Diego, GA 92103 
Telefone (619) 291-JUNG 

Inter-Regional Society of Jungian Analysts 
Contatar: Joan Buresch, Presidente 
1520 Cerro Gordo, Santa F6, NM 87501 
Telefone (505) 988-1529 

Embora a Sociedade Inter-Regional nao tenha escrit6rios re
gionais, ha grandes grupos de analistas-membros em Dallas, Hous
ton e Austin, Texas; Santa Fe, Novo Mexico; Birminghan, Alabama; 
Denver e Boulder, Colorado; Minneapolis e St. Paul, Minnesota; 
Seattle, Washington; Portland, Oregon; e Toronto e Montreal, Cana
da Ha grupos menores e analistas individuais em muitas outras ci
dades. 

Alem dos centros de treinamento profissional reiacionados 
acima, hA bem mais de cem clubes e sociedades junguianos na 
America do Norte que patrocinam palestras e seminarios realizados 
por analistas junguianos. A maioria tambem mantem bibliotecas e 
livrarias de orienta¢o junguiana. Uma rela<;ao atualizada desses 
gropos, assim como um calendario de eventos, sao publicados tres 
vezes ao ano no informativo In Touch, publicado pela The Center
point Foundation, 33 Main St., Suite 302, Nashua, NH 03060; tele
fone (603) 880-3020. 
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Apendice 3 

Sugest6es de Leitura 

A melhor fonte do pensamento junguiano sao, com e1eito, os 
pr6prios escritos de Jung, a maioria dos quais 10i ~u.blicada nas 
Obras Comp/etas de C. G. Jung (CW). Atualmente, vanos volum:s 
individuais encontram-se publicados em brochura. Uma relac;ao 
completa dos t6picos tratados nas Obras e publicada no f~nal de 
cada volum~ rna edic;ao em inglesJ. Os volumes 19 e 20 sao, res-
pectivamente, bibliografia geral e indice geraL . . . 

Um born ponto de partida sao os Estudos sobre Pstcologta 
Analftica (Vol. VII), uma excelente apresentac;ao te6rica das conce~ 
t;:Oes de Jung, incluindo materiais sobre tipologia e sobre 0 par anI
ma/animus. Oa mesma forma, a sec;ao de "Definic;6es" de Psycho
logical Types (CW 6) da explicat;:6es claras e concisas a respeito 
dos principais termos usados no discurso junguiano. 

Embora excluida das Obras Completas a pedido de Jung, sua 
obra autobiografica, Memories, Dreams, Reflections (Nova lorque, 
Pantheon Books, 1963) e, sob varios aspectos, 0 mais interessante 
material escrito por ele, revelando sua pr6pria busca do sentido da 
vida e do trabalho que realizou. Joseph Campbell ~presenta uma 
boa selec;ao cronol6gica dos.escritos de ~ung em_ The !,o~able Ju~g 
(Nova lorque, Viking Press, 1971). Uma I~troduc;ao classlca e vah~ 
sa a obra de Jung, organizada por t6PICOS, e ComplexolArquett
polSfmbolo, de Jolande Jacobi (Sao Paulo, Cultrix, ~ 986). William 

, McGuire e R. F. C. Hull editaram C. ~. Jung: EntreVlstas e· Encon
/ tros (Sao Paulo, Cultrix,1982), uma reuniao de entrevistas e encon-

I 
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troo com Jung. 
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As biografias mais autorizadas de Jung sao de autoria de Ma
rie-Louise von Franz, C. G. Jung: His Myth in Our Time (Nova lor
que, Putnam's, 1975) e de Barbara Hannah, C. G. Jung: A Biographi
cal Memoir (Nova lorque, Putnan's, 1976). As duas autoras trabalha
ram estreitamente com Jung, especial mente durante os anos da II 
Guerra e, desde entao, ate a sua morte. A biografia de von Franz li
da mais com 0 sentido da obra de Jung, ao passo que 0 Iivro de 
Hannah e rico em detalhes de cunho pessoal. Outra narrativa bas
tante agradavel da vida de Jung e Jung and the Story of Our Time 
(Nova lorque, Pantheon, 1975), de Laurens van der Post. 

Existem tres vis6es geraiS da interpretac;ao junguiana dos so
nhos: Applied Dream Analysis (Washington, Winston, 1978), de Mary 
Ann Mattoon e dois, escritos por mim, Clinical Uses of Dreams: 

. Jungian Interpretations and Enactments (Nova lorque, Grune and 
Stratton, 1977) e um trabalho mais condensado, Jung e a Interpre
tar;ao dos Sonhos - Manual de Teoria e Pratica (Sao Paulo, Cultrix, 
1985). 

Todos os Htulos da serie Inner City [Estudos de Psicologia 
Junguiana por Analistas Junguianos, publicados em portugues pe/a 
Cultrix], iniciada em 1980 para "promover a compreensao e a apli
cac;ao pratica" da obra de Jung, sao escritos por analistas junguia
nos. Os de Marie-Louise von Franz, editados a partir de transcric;6es 
de suas palestras em ingles, fornecem uma visao particularmente 
lucida da posiC;ao de Jung: 0 Significado Psicol6gico dos Motivos 
de Redenr;ao nos Contos de Fada; Adivinhar;ao e Sincronicidade -
A psicologia da probabilidade significativa; e Alquimia, Introdur;ao 
ao Simbolismo e a PSicologia. (Uma relac;ao completa de titulos da 
serie Inner City, acompanhada de breves descric;Oes de cada um 
deles, e fornecida no final deste volume). 

Certo numero de pafestras mais antigas de von Franz tambem 
foi publicado pefa Spring Publications, incluindo Creation Myths, In
dividuation in Fairy Tales, An Introduction to the Interpretation of 
Fairy Tales, Problems of the Feminine in Fairy Tales e Shadow and 
Evil in Fairy Tales. Sua discussao definitiva da sindrome do puer ae-
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emus (publicada originalmente par Spring Publications, em 1970) 
oi publicada recentemente, em edi<;ao revisada, sob 0 titulo Puer 
\etemus: The Adult Struggle With the Paradise of Childhood (Santa 
Vl6nica, Sigo Press, 1981). 

as psicoterapeutas praticantes obterao particular proveito com 
lungian Analysis, editado par Murray Stein, publicado em volume 
mcadernado pela Open Court e, em brochura, pela Shambhala 
:>ress. a livro contem capftulos escritos par alguns analistas jun
Juianos praticantes, incluindo eu, que fornecem uma visao abran
Jente da atual condi<;ao da analise junguiana nos Estados Unidos. 
~ fmpar escola britanica de analise junguiana, influenciada por Me
lanie Klein e pela escola de rela<;6es com 0 objeto da psicanalise 
rreudiana, esta bem representada na serie The Library of Analytical 
Dychology, publicada para a Sociedade de Psicologia Analitica pela 
t'l.cademic Press; essa serie e editada por Michael Fordham, Rose
mary Gordon, Judith Hubback e Kenneth Lambert, que tarnbem con
tribuiram com trabalhos. -

Uma excelente introdu<;ao geral a amilise junguiana e 0 clas
sico de Edward C. Whitmont, The Symbolic Quest (Nova lorque, Put
nam's, 1969). Uma das melhores anc1lises da psicose de uma pers
pectiva junguiana e a obra de John Weir Perry, Roots of Renewal in 
Myth and Madness (Sao Francisco, Josey-Bass, 1976). 0 Centro 
Educacional C. G. Jung (C. G. Jung Educational Center), de Hous
ton, publicou 0 estudo de Jane Wheelwright sobre 0 animus, For 
Women Growing Older, editado pela analista junguiana Martha 
Shelton Wolf. 

As diferentes "escolas" de analise junguiana sao discutidas 
por Andrew Samuels em Jung and the Post-Jungians (Londres, Rou
tledge and Kegan Paul, 1985). Trata-se de uma util pesquisa, embo
ra, ao meu ver, Samuels de mais importancia a "psicologia arqueti
pica" do que afirma, incluindo nessa variante de analise junguiana 
autores que nao sao analistas junguianos treinados (0 que nao faz 
com as escolas classica e desenvolvimentista). A pSicologia arque
tipica desenvolveu-se, em larga medida, a partir da obra de James 
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Hillman, ex-diretor de estudos do Instituto Zurique, sendo mais bem 
exemplificada em seu livro Revisioning Psychology, ou na revista 
Spring, editada par ele. 

Um peri6dico altamente respeitado - 0 primeiro a surgir - do 
campo da psicologia junguiana e 0 Joumal of Analytical Psychology, 
publicado em Londres sob a dire<;ao de Rosemary Gordon. Qua
drant, peri6dico publicado pela Funda<;ao C. G. Jung de Nova lor
que, foi ampliado nos utlimos anos e e uma importante arena de 
discussao das tendencias em desenvolvimento no campo da psico
logia junguiana E editado por um distinto conselho editorial, dirigido 
par Maurice Krasnow. Outra importante publica<;ao, que contem 
amplas resenhas de livros e filmes relevantes para a psicologia jun
guiana e The San Francisco Jung Institute Library Journal, editado 
par John Beebe. a Instituto de Los Angeles publica Psychological 
Perspectives, editado, ate recentemente, par William Walcott, que 
apresenta uma visao mais popular, um tanto literaria, da psicologia 
junguiana, embora sua enfase possa sofrer altera<;6es sob a dire<;ao 
do novo editor, Emest Rossi. 

Uma revista nova e bastante necessaria, dedicada a pratica 
clfnica da analise junguiana, e Chiron, que tem 0 nome do centauro 
mitico que foi mestre de Asclepio. E publicada pela Chiron Press 
atraves do Instituto Jung de Chicago, editada por Murray Stein e 
Nathan Schwartz-Sal ant. Chiron publicou artigos (jas conferencias 
anuais do Ghost Ranch [Rancho dos FantasmasJ, realizadas no No
vo Mexico, abertas a analistas junguianos e candidatos e, conforme 
o espa<;o disponivel, a um numero limitado de outras pessoas. Alem 
da Chiron, a Chiron Press iniciou a publica<;ao de uma serie de Ii
vros orientados para a pratica clinica da pSicologia analftica. 

Me~ece men<;ao especial 0 notavel documentario de dez ho
ras, The Way of the Dream, que apresenta Marie-Louise von Franz 
interpretando sonhos contados, diante das cameras, pelos pr6prios 

. sonhadores. Produzido pela Windrose Films, de Toronto, The Way of 
the Dream foi dirigido pelo analista junguiano Fraser Boa A partir 
de 1985, 0 filme tem sido apresentado em sess6es especiais de fim 
de semana em toda a America do Norte, mas ainda vai chegar a 
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televis8.o e tera uma vers8.o em video. Espera-se ainda a publicac;8.o 
de uma transcric;8.o. 

A literatura junguiana cresce a pass os acelerados. Essas pou
cas sugest6es visam ser apenas um aperitiv~, destinado a permitir 
uma facil entrada nesse campo complexo e intricado. 
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Notas 

CW - The Collected Works of C. G. Jung, 20 vols., traduc;8.o para 0 

ingles de R. F. C. Hull, organ. por H. Read, M. Fordham, G. 
Adler e William McGuire, Bollingen Series XX (Princeton, Prin
ceton University Press, 1953-1979). [Em publicac;8.o, no Brasil, 
pela Ed. Vozes.] 

1. Memories, Dreams, Reflections, traduc;ao para 0 ingles de Ri
chard e Clara Winston, ~rg. por Aniela Jaffe, Nova lorque, Pan
theon Books, 1963, p. 308. 

2. Talvez a obra mais conhecida a respeito da psicologia do puer 
seja Puer Aetemus: The Adult Struggle with the Paradise of 
Childhood, 2i! ed., Santa Monica, Sigo Press, 1981, de Marie
Louise von Franz; veja-se ainda Daryl Sharp, The Secret Ra
ven: Conflict and Transformation, Toronto, Inner City Books, 
1980. 

3. Jung, "Definitions", Psychological Types, CW 6, paragrafos 
708-709. 

4. A experiencia do Si-mesmo arquetfpico, nos termos da hist6ria 
biblica de J6, e apresentada iconograficamente na obra de 
Edward Edinger, Encounter with the Self: A Jungian Commen
tary on William Blake's Illustrations of the Book of Job, T oron
to, Inner City Books, 1986. 

5. C. O. Jung Letters, vol. 1, traduy8.o para 0 ingles de R. F. C. 
Hull, org. p~r G. Adler e A. Jaffe, Bollingen Series XCV, Prin
ceton, Princeton University Press, 1974, pp. 166-172. 

6. Veja-se James A. Hall, "Jung and Hillman: Implications for a 
Psychology of Religion", in Jung and the Study of Religion, 
org. por L. H. Martin'e J. Goss, Nova lor que, American Univer
sities Press, 1986. 
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7. Edinger, A Cria980 da Consciencia: 0 mito de Jung para 0 

homem modemo, Sao Paulo, Cultrix, 1987 (trad. da D~ Vera 
Ribeiro, da Sociedade de Psicoterapia Analitica do Rio de Ja-

neiro), pp. 12-13. 
8. Roy Laurens, Fully Alive, Dallas, Saybrook Press, 1985. 
9. Samuels, Jung and the Post-Jungians, Londres, Routledge 

and Kegan Paul, 1985. 
10. Veja-se Jung, "Psicologia da Transferencia", Pratica da Psico

terapia, vol. XVI; veja-se tambem Mario Jacoby, 0 Encontro 
Analftico: Transferencia e Relacionamento Humano, (Sao 
Paulo, Cultrix, 1987, (trad. de Claudia Gerpe), pp. 28-31. 

11. C. G. Jung Letters, vol. 2, pp. 217-221. A colega de Jung, Ma
rie-Louise von Franz, tambem questiona 0 valor da terapia de 
grupo; veja-se "On Group Psychology",. Quadrant, vol. 13 

(1973). 
12. Jung, "Comentcirios sobre'O Segredo da Flor de Ouro' ", Al-

chemical Studies, CW 13, par. 4. 
13. Jung, Sincronicidade: um principio de conexoes acausais, vol. 

V 111/3. 
14. Veja-se James A. Hall, Clinical Uses of Dreams: Jungian In-

terpretations and Enactments, Nova torque, Grune and Strat-

ton, 1977, pp. 141-182. 
15. Veja-se Jung, Experimental Researches, CW 2, Parte 1: "Stu-

dies in Word Association". 
16. Jung, ''The Psychology of Dementia Praecox", The Psychoge-

nesis of Mental Disease, CW 3, par. 86 e nota 9. 
17. Veja-se Hall, Clinical Uses of Dreams, pp. 172-173, e Jur:g e a 

Interpretat;ao dos Sonhos - tyTanual de T eoria e Pratica (Sao 
Paulo, Cultrix, 1985, trad. de Alvaro Cabral), pp. 19-27. 

18. Veja-se M. Polanyi, Personal Knowledge: Toward a Post-Criti
cal Philosophy, Chicago, University of Chicago Press, 1958. 

19. Discorri extensamente a esse respeito em Clinical Uses of 
Dreams (particularmente no Capitulo 7) e, numa forma oon
densada, em Jung e a Interpretat;80 dos Sonhos, pp. 109-112. 
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20. Journal of the American Society of Clinical Hypnosis, vol. 26 
(1984), pp. 159-165. 

21. Veja-se Victor W. Tumer, The Ritual Process, Chicago, Aldine 
Publishing Co., 1969. 

22. D. W. Winnicott, Collected Papers, Londres, Tavistock, 1958. 
23. Jung, Estudos de Psicologia Analftica, vol. VII, [CW 7, pars. 

254-259 e 471-475J. 
24. Edward F. Edinger, Ego e Arquetipo: A individua980 e a Fun-

980 Religiosa da Psique, Sao Paulo, Cultrix, pp. 5-6. 
25. Comunica9ao pessoal. 
26. Jung, Psicologia e Religiao, brochura, em Psicologia da Reli

gi80 Ocidental e Oriental, vol. XI, par. 139. 
27. Fiquei impressionado com a obra do erudito budista japones 

Nishitani (veja-se Religion and Nothingness. Trad.para 0 in
gles de J. van Bragt, Los Angeles,. University of California 
Pres~, 1982), cujo conceito de sunyata, ou vazio, e bem su
gestivo da psique objetiva junguiana, como campo indescriti
vel de possibilidades a partir das quais 0 rnundo e constituido. 

28. Jung, ''The Psychology of the Child Archetype", The Archety
pes and the Col/ective Unconscious, CW 9i, par. 271. 

29. Jung, "Defini90es", Psychologycal Types, CW 6, pars. 808-811. 
30. Veja-se F. Alexander e S. Selesnik, The History of Psychiatry, 

Nova lorque, Harper and Row, 1966, pp. 221, 262-265, 
294-295 e 376. 

31. Veja-seSharp, The Secret Raven, pp. 75-82. 
32. 0 estudo de von Franz sobre 0 puer (veja-se nota 2) tem co

mo base urna interpreta9ao estritamente psicol6gica de 0 Pe
queno Prfncipe. 

33. June Singer e Mary Loomis, The Singer-Loomis Inventory of 
Personality, Palo Alto, Consulting Psychologists Press, 1984. 

34. Veja-se, por. exemplo, M. Mahler, K. F. Pine e A. Bergman,· 
The Psychological Birth of the Human Infant, Nova torque, Ba
sic Books, 1975 .. 

209 



35. Veja-se John W. Perry, Roots of Renewal in Myth and Mad
ness, Sao Francisco, Jossey-Bass, 1976. 

36. Edinger, Ego e Arquetipo, p. 41; veja-se tambem Aldo Carote
nuto, The Spiral Way: A Woman's Heating Journey, Toronto, 
Inner City Books, 1986. 

37. Veja-se Jung, "0 Problema da Atitude-Tipo", em Estudos so
bre PSicologia Analftica, vol. VII. 

38. Ibid., par. 62; veja-se tambem Psychological Types, CW 6, par. 
4. 

39. Jung, "General Description of the Types", ibid., pars. 330-671. 
40. Meu trabalho analitico e feito primariamente face a face com 

o paciente, embora meu treinamento psiquiatrico inclua 0 tra
tamento c:te alguns casos de controle no diva. No trabalho hip
noanalftico, ofer~ ao analisando a escolha de deitar-se no di
va ou sentar-se numa cadeira de reclinar com apoio para os 
pes. Como a interpretagao de sonhos e 0 metodo que prefiro 
para acompanhar 0 progresso do paciente (incluindo quest6es 
de T/CT), jamais me importaram os argumentos pr6 e contra 0 

uso do diva Deitar num diva promove claramente mais disso
ciagao no analisando (tal como ocorre na hipnoterapia) e e 
uma forma de induzir um estado mais regressivo - se isso for 
desejavel. 

'41. A questao dos honorarios de analise tambem e tratada em 
Jacoby, 0 Encontro Analftioo, pp. 103-09. 

42. 0 trabalho de R. D. Langs e bern apresentado em The Thera
peutic Interaction, 2 vols., Nova lorque, Jason Aransch, 1976. 

43. Veja-se Nathan Schwartz-Salant, "Archetypal Factors Under
lying Sexual Acting-Out in the Transference/Countertransfe
rence", Chiron 1 (1984). Veja-se tambem Jacoby, 0 Enoontro 
Analftico, cap. 7, "Amor Er6tico na Analise". 

44. Estou em divida para com minha colega Gladys Guy Brown, 
amiga e co-terapeuta no trabalho com grupos por muitos anos, 
pela assistencia na defini~ao da area de responsabilidade do 
analisando~ 
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45. Jung, "Psychology of Transference", The Practice of Psychote
rapy, CW 16, par. 422. 

46. Os desenhos alquimicos usados por Jung em 'The Psycho
logy of Transference" sao retirados de ilustrag6es de um texto 
de Gerhard Dorn. Para uma compilagao mais completa desses 
desenhos, veja-se A. McLean, The Rosary of the Philosophers, 
Edimburgo, Magnum Opus Hermetic Sourceworks, 1980. 

47. Veja-se Jung, "Problems of Modem Psychotherapy", The Prac
tice of Psychoterapy, CW 16, pars. 53-75. 

48. Jung, 'The Psychology of Dementia Praecox", The Psychoge
nesis of Mental Disease, CW 3, par. 195. 

49. Jung; "On the Psychogenesis of Schizophrenia", ibid., par. 531. 
50. Jung, "Definitions", Psychological Types, CW 6, par. 828; veja

se tambem "A Fungao Transcendente", A Dinamica do In
oonsciente, vol. VIII. . 

51. M. Miyuki, "Self-Realization in the Ten Ox-Herding Pictures", 
in Buddhism and Jungian Psychology, editado por J. F. Spie

. gelman e M. Miyuki, Fenix, Falcon Press, 1985. 
52. Veja-se R. J. White, The Interpretation of Dreams:.Oneirocriti

ca by Artemidorus, Park Ridge, Nova Jersei, Noyes Press, 
1975. 

53. A abordagem junguiana dos sonhos e apresentada de forma 
ampla em "Aspectos Gerais da PSicologia dos Sonhos" e "So
bre a Natureza dos Sonhos", inclufdos em A Dinamica do In- . 
oonsciente, vol. VIII. 

54. Veja-se. por exemplo,. Hall, Clinical Uses of Dreams, pp. 
266-271. . 

55. Veja-se Hall. "Religious Images in Dreams", Journal of Reti-
o gion and Health, vol. 18 (1979) e. "Religious Symbols in 

Dreams of Analytical Patients", Joumal of the American Aca
demy of Psychoanalysis, vol. 9 (1981). 

56. R. 13. Onians, The Origins of European Thought, Nova lorque, 
Amo Press, 1973. 

57. Veja-se a nota 16 acima. 
58. Jung, "Sobre a Natureza· dos Sonhos", in A Dinarnica do In

consciente, vol. VIII, pars. 545 ss. 
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59. Jung, "Iritroduc;ao a Analyse der Kinderseele" [0 Mundo Inter
no da Infancia]; de Wickes, 0 Desenvolvimento da Personali
dade, vol. XVII [CW 17, pars. 93-97], e "Desenvolvimento e 
Educac;ao da Crianc;a" [ibid., pars. 106 s]. 

60. Hall, Clinical Uses of Dreams, p. 335. 
61. Veja-se H. B. Crasilneck e James A. Hall, Clinical Hypnosis: 

Principles and Applications, 2~ ed., Nova lorque, Grune and 
Stratton, ·1985. 

62. Edward VVhitmont, "Group Therapy and Analytical Psychology", 
Journal of Analytical Psychology, vol. 9, nQ 1, janeiro de 1964. 

63. Jung, "Psicologia da Transferencia", Pratica da Psicoterapia, 
brochura feita a partir de CW 16, par. 433. " 

64. Jung, "0 Casamento como Relac;ao Psicol6gica", 0 Desen
volvimento da Personalidade, vol. XVII [CW 8, par. 327]. 

65. Ibid., par. 331 c. Para uma apresentac;ao particularmente origi
nal e criativa do modo como lidar com a intera~o anima/ani
mus na terapia de casais, veja-se Polly Young-Eisendrath, 
Hags and Heroes: A Feminist Approach to Jungian Psychote
rapy with Couples, Toronto, Inner City Books, 1984. 

66. Jung, "The Family Constellation", Experimental Resear
ches, CW 2, pars. 990-1014. 

67. Jung, "Conflitos Psfquicos na Crianc;a", 0 Desenvolvimento da 
PersonaJidade, vol. XVII. 

68. Jung, "Symbols and the Interpretation of Dreams", The 
Symbolic Ufe, CW 18, par. 492. 

69. "Some Crucial.Points in Psychoanalysis: A Correspondence 
between Dr. Jung e Dr. Loy", Freud and Psychoanalysis, CW 4, 
par. 601. 

70. Jung, "SymbOls and the "Interpretation of Dreams". The 
Symbolic Ufe, CW 18, par. 492. 

71. Crasilneck e Hall, Clinical Hypnosis, pp. 36-41. 
72. Veja-se John Watkins, The Therapeutic Self (Nova lorque, 

Human Sciences Press, 1978). 
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73. 

74. 
75. 

76. 
77. 

Essa e a mensagem geral da correspondencia de Jung com 0 

Dr. Loy; ver acima, nota 69. 
Edinger, A Cria980 da Consciencia, cap. 1, "0 Novo Mito". 
Jung, Memories, Dreams, Reflections, pp. 196-197; para urn 
esboc;o da teoria e da pratica da ioga com relac;ao ao desen
volvimento do pensamento de Jung, veja-se Harold Coward, 
Jung and Eastem Thought, Albany, State University Press of 
New York, 1985. 
T. S. Eliot, "Bumt Norton", versos 62-67. 
Veja-se, por exemplo, H. Kaplan, "History of Psychosomatic 
Medicine", in Comprehensive Textbook of Psychiatry, org. por 
H. Kaplan, A. Freedman e B. Sadock, Baltimore, Williams e 
Wilkins, 1980, vol. 1, pp. 1843-1853, e P. A. Knapp, "Current 
Theoretical Concepts of Psychosomatic Medicine", ibid., pp. 
1853-1862. 

78. T. S. Eliot, "Little Gidding", versos 239-243. 
79. Ibid., versos 253-254. 
80. "A Entrevista 'Face a Face"', C. G. Jung: Entrevistas e Encon

tros, Sao Paulo, Cultrix, 1982, trad. de Alvaro Cabral, pp. 
372-384. 

81. Veja-se Jung, "0 Espirito e a Morte", A Dinamica da Persona
Jidade, vol. VIII. 

" 82. F. W. H. Myers, Human Personality and Its Survival of Bodily 
Death, Nova lorque, Garrett Publications, 1954. 

83. Jung, Memories, Dreams, Reflections, p. 325. 
84. Ibid., p. 313. 
85. As teorias freudianas do ego, superego e id estao esbogadas 

em New Introductory Lectures on Psycho-Analysis and Other 
Works, Londres, Hogarth Press, 1964. 

86. David Bakan, Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradi-
tion, Boston, Beacon Press, 1958. " 

87. Jung, Memories, Dreams, Reflections, pp. 53-56. 
88. "On Resurrection", The Symbolic Ufe, CW 18, pars. 

1558-1574. 
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89. "Letter to Pare Lachat", ibid., pars. 1532-1557. 
90. "Letter to Pare-Bruno", ibid., pars. 1518-1531. 
91. "Sfmbolos Gn6sticos do Si-mesmo", Aion - Estudos sobre 0 

simbolismo do Si-mesmo, Dbras Completas, vol. IXl2, pars. 
287-346. 

92. Interpreta9ao Psicol6gica do Dogma da Trindade, Dbras Com
pletas, vol. X1/2, pars. 169-295. [CW 11, pars. 108-296]. 

93. 0 Simbolo da Transforma9ao na Missa, Dbras Completas, vol. 
XI, brochura publicada em separado. [CW 11, pars. 202-296]. 

94. Jung, ''The Undiscovered Self", Civilization in Transi
tion, CW 10, par. 512; veja-se tam bern "Fatores Psicol6gicos 
do Comportamento Humano", A Dinamica do Inconsciente, 
vol. VIII [CW 8, pars. 237-245], no qual a atitude religiosa a 
concebida como derivada do instinto reflexivo. 

95. Veja-se "A Study in the Process of Individuation" e "Concer
ning Mandala Symbolism", The Archetypes and the Col/ective 
Unconscious, CW, 9i. . 

96. "Jung and Religious Belief', The Symbolic Life, CW 18, pars. 
1650 ss. 

97. Edinger, Ego e Arquetipo, passim. 
98. "Resposta a J6", Dbras Completas, vol. X1/4, pars. 553-758. 
99. "Concerning 'Answer to Job"', The Symbolic Life, CW 18, par. 

1498a. 
100. Edinger, A Cria9ao da Consciencia, especialmente cap. 3, "A 

Psicologia Profunda como a Nova Dispensagao: Considera
gOes sobre a Resposta a J6, de Jung", pp. 57-87. 

101. Veja-se P. Homans, Jung in Context, Chicago, Chicago 
University. Press, 1982. Homans e um erudito, e nao um medi
co e demonstra nao ter compreendido corretamente alguns 
pontos da teoria junguiana tal como a aplicada atualmente. 
Mais explicito no tratamento dos temas teol6gicos, mas tam
bam sem orientagao clinica, a The II/nesss That We Are: A 
Jungian Critique of Christianity, Toronto, Inner City Books, 
1984, de J. B. Dourley. Dourley a analista junguiano, padre da 
Igreja Cat61ica e professor de estudos religiosos. 

102. Veja-se £lcima, nota 55. Tambam trato dessas quest6es em 
"Psychiatry and Religion: A Review and Projection of Future· 
Needs", Anglican Theological Review, vol. 63 (1981); "The 
Work of J. B. Rhine: Implications for Religion", Journal of Pa
rapsychology, vol. 36 (1982); e "A Jungian Perspective on Pa
rapsychology: Implications for Science and Religion", comuni
cagao apresentada na Parapsychology Foundation Conferen
ce, Roma, 1985. Jung faz referencia ao "modo como 0 incons
ciente dos protestantes se comporta quando tem de compen
sar uma atitude intensamente religiosa". ("Foreword to Fro
boese-Thile: Traume - Eine Quel/e Religioser Erfarhrung? 
[Sonhos - Uma Fonte de Experiencia Religiosa?]", The 
Symbolic Life, CW 18, par. 1581.) 

103. Veja-se acima, nota 15. 
104. Veja-se acima, nota 89. 
105. C. G. Jung Letters, vol. 1, pp. 393-395. 
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Glossario de Tennos Junguianos 

Anima (em latim, "alma").· 0 lado inconsciente feminine da perso
nalidade do homem. E personificada· em sonhos por ima
gens de mulheres que vao de prostituta e mulher fatal a 
guia espiritual (Sabedoria). Ela e 0 principio do Eros; por is
so, 0 desenvolvimento da anima do homem reflete-se no 
modo como ele se relaciona com as mulheres. A identifica
yao com a anima pode aparecer como melancolia, efemina
yao e excesso de sensibilidade. Jung chama a anima de 0 

arquetipo da pr6pria vida. 

Animus (em latim, "espirito"). 0 lado inconsciente masculino da 
personalidade de uma mulher. Ele personifica 0 principio do 
Logos. A identificayao com 0 animus pode levar a mulher a 
tomar-se rig ida, dogmatica e argumentativa. De maneira 
mais positiva, ele e 0 homem interior que atua como uma 
ponte entre 0 ego da mulher e seus pr6prios recursos criati
vos no inconsciente. 

Arquetipos. Nao podem ser descritos, mas seus efe.itos aparecem 
na consciencia como as imagens e ideias arquetfpicas. Sao 
padroes ou motivos universais que vem do inconsciente 
coletivo e formam 0 conteudo basico das religi6es, mitolcr 
gias, lendas e contos de fadas. En'lergem lios individuos 
atraves de sonhos e vis6es. 

Associa~ao. Um fh..ixo espontaneo de pensamentos e imagens in
terligados em tomo de uma ideia especifica, estabelecido 
por conexoes inconscientes. 
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Complexo. Urn grupo de ideias ou imagens emocionalmente carre
gadas. No "centro" de um complexo encontra-se um arque
tipo ou uma imagem arquetrpica. 

Constelar. Sempre que ocorre uma forte reayao emocional com 
relayao a uma pessoa ou situayao, um complexo foi cons
telado (ativado). 

Ego. 0 complexo central no campo da consciencia. Um ego forte 
pode relacionar-se objetivamente com conteudos. ativados 
do inconsciente (ou seja, com outros complexos), em lugar 
de identificar-se com eles, 0 que aparece como urn estado 
de possessao. 

Fun~ao transcendente. 0 "terceiro" reconciliador que emerge do 
inconsciente (na forma de um simbolo ou de uma nova ati
tude) depois que os opostos conflitantes ten ham side cons
cientemente diferenciados e a tensao entre eles retida. 

Individua~ao. A realizayao consciente da reaJidade psicol6gica im
par de cada pessoa, incluindo tanto os poderes como as li-

~ mitayoes. Leva a experiencia do Si-mesmo como centro re
gulador da psique. 

Infla~ao. Urn estado no qual a pessoa tem urn sentimento de iden
tidade irreaJisticamente alto ou baixo (inflayao negativa). In
dica a reg res sao da consciencia para a inconsciencia, 0 que 
ocorre tipicamente quando 0 ego adquire por si mesmo con
teudos inconscientes em demasia e perde a faculdade de 
discrimina~ao. 

Intu~o. Uma das quatro funy6es psiquicas. E a fun~ao irracional 
que nos conta as possibilidades imanentes no presente. Ao 
contrario da sensa¢o (a fun¢o que percebea realidade 
imediata atrav9s dos sentidos fisicos), a intuiyao percebe as 
coisas por meio do inconsciente; por exemplo, lampejos de 
insight de origem desconhecida. 
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Participation mystique. Urn termo derivado do antrop6logo Levy
Bruhl que denota uma Iiga9ao primitiva, psicol6gica, com 
objetos, ou entre pessoas, resultando num forte vinculo in
consciente. 

Persona (em latim, "a mascara do ator"). 0 papel social de uma 
pessoa, derivado das expectativas da sociedade e do treina
mento dos primeiros anos. Urn ego forte se relaciona com 0 
mundo . exterior atraves de uma persona flexivel; a identifi
ca9ao com uma persona especifica (medico, erudito, artista) 
inibe 0 desenvolvimento psicol6gico. 

Projec;ao. 0 processo pelo qual uma qualidade ou caracteristica in
consciente da pr6pria pessoa e percebida e 0 modo como 
reage em rela9ao a urn objeto ou pessoa exterior. A proja-
9aO da anima ou do animus numa mulher real ou num her 
mem real e vivenciada como 0 ate de se apaixonar. Expec
tativas frustradas indicam a necessidade de retirar proja
¢es, de maneira que a pessoa se relacione com a realidade 
de outras pessoas. -

. Puer aeternus (em latim, "jovem etemo"). Indica determinado tipo 
de homem que permanece por tempo excessive na psicoler 
gia da adolescencia, geralmente associado a uma forte vin
cula9ao inconsciente com a mae (verdadeira ou simb6Iica). 
Os tra90s positiv~s sao a espontaneidade e a abertura a 
mudan9as. Sua contraparte feminina e a puella, uma "garer 
ta etema" com uma vincula9ao correspondente com 0 mun
do do paL 

Senex (em latim. "velhoj. Associado com atitudes que surgem com 
a idade. Negativamente, pode significar cinismo, rigidez e 
extremo conservadorismo; os tra~s positiv~s sao a respon
sabilidade, 0 metodo e a autodisciplina. Uma personalidade 
bem-equilibrada funciona apropriadamente dentro da polari
dade puer-senex. 

Sentimento. Uma das quatro fun¢es psiquicas. E uma fun9ao ra
cional -que avali~ 0 valor dos relacionamentos e das situa
¢es. 0 sentimento deve ser distinguido da emQ9ao, que e 
decorrencia de um complexo ativado. 
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Simbolo. A melhor expressao possivel para algo essencialmente 
<: desconhecido. 0 pensamento simb6lico e naerlinear, orien-
-..j tado pelo lade direito do cerebro; e complementar ao pen

samento do lado esquerdo do cerebro, que e 16gico e linear. 

Si-mesrno. 0 arquetipo da totalidade e 0 centro regulador da per
sonalidade. E vivenciado como um poder transpessoal que 
transcende 0 ego; por exemplo, Deus. 

Sombra. Uma parte inconsciente da personalidade carac~erizada 
por tra90s e atitudes, negativos ou positiv~s, que 0 ego 
consciente tende a ignorar ou a rejeitar. E personificada em 
sonhos por pessoas do mesmo sexo do sonhador. Assimilar 
conscientemente a pr6pria sombra resulta quase sempre 
num aumento de energia. 

Transferencia e contratransferencia. Casos particulares de proja-
9ao, usados comumente para descrever os vinculos eme
cionais inconscientes que surgem entre duas pessoas no 
relacionamento analitico ou terapeutico. 

Uroboros. A cobra ou dragao mit616gico que devora a pr6pria cau
da. E urn simbolo tanto para a individua9ao, como processo 
circular e auterabrangente, quanto para a ~uterabsOr9ao 
narcisista. 
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o ARQUETIPO CRISTA.O - Urn cornentario junguiano 
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Edward F. Edinger 

AquiIo que ocorre na vida de Cristo oco"e 
em todos os momentos e Iocais. No arque
tipo cristao. todas as vidas de cerro modo 
estao prefiguradizs. 

C. G.JUNG 

Este livro apresenta urna interpreta¢o muito necessaria das 
imagens e eventos essenciais do mito cristao, que pode ser com
preendido simbolicamente em tennos da individua~ao da muIher 
e do homem modemos. 

o processo de individua¢o, quando acontece com uma 
pessoa, pode levar tanto a salva~ao como ao infortunio_ 0 lei tor 
encontrara aqui uma amplifica~o ordenada e vivida desse pro
cesso arquetipico. 

Com textos extraidos da Escritura Sagrada e quadros cui
dadosamente selecionados da arte crista tradicional, 0 autor ilus
tra alguns estagios essenciais - da Anuncias:ao a Crucificayao e· 
a Ressurreiyao -, tanto na vida de Cristo como na vida daqueles 
que, querendo ou nao, se veem imersos no seu proprio destino 
psico16gico_ 

Edward F. Edinger, analista junguiano, e professor no Insti
tuto C. G. Jung de Los Angeles_ Alguns dos livros que 0 tomaram 
conhecido ja integram 0 catalogo da Editora Cultrix: A criartIo 
dIl comciencia: 0 mito de Jung para 0 homem modemo; Ego e 
arquetipo: individuartIo e [un¢o religiosa da psique e Anatomia 
da psique: 0 simbolismo a/quimico na psicoterapia. 
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o DESENVOLVIMENTO ADULTO DE 
C. G. lUNG 

John-Raphael Staude 

Este estudo apresenta a teoria de Jung sobre 0 desenvol
vimento da personalidade adulta, analisando e interpretando, 
no seu contexto biognifico e historico, a cria~ao e 0 desenvolvi
mento da teoria de Jung acerca do processo de individua~ao. 
o autor demonstra que urn estudo detalhado da vida de Jung 
oferece uma perspectiva dos padr6es e processos do des en
volvimento adulto, e concentra sua aten9ao particularmente na 
obra de Jung escrita durante e imediatamente apos a transi~ao 
da meia-idade. Ele mostra como Jung desenvolveu seus crite
rios sobre 0 desenvolvimento adulto em seus_ livros e ensaios e 
na sua pratica analitica, e considera como a teoria do des envol
vimento esta relacionada com as mudan<;as que ele experimen
tou na sua propria vida e no seu ambiente socio~historico. 0 
autor conclui que a enfase que Jung da aos universos impes
soais do desenvolvimento psiquico humano complementa e su
plementa a enfase pessoal da teoria do desenvolvimento do ego 
e fornece as bases para uma compreensao mais holistica da psi
cologia do desenvolvimento adulto. 

o autor, John-Raphael Staude, estudou e lecionou Histo
ria, Sociologia, Psicologia, Filosofia e Religiao em universidades 
da Europa e dos Estados Unidos. Atualmente e professor na 
Universidade de Santa Clara e diretor executivo do Proteus Ins
titute, ambos na California. 
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