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Prefácio
Thomas B. Kirsch*

A história da psicologia analítica pode ser datada a partir do ano de 
1912, quando Jung usou pela primeira vez o termo em seu livro Wandlungen 
und Symbole der Libido (mais tarde intitulado Símbolos da transformação na 
obra completa). Nessa época, Jung ainda era presidente da Associação Psica-
nalítica Internacional (IPA), e embora em conflito profundo com Freud, ain-
da era considerado um psicanalista freudiano. Foi na segunda metade desse 
livro que Jung começou a escrever sobre sonho e mito como símbolos da 
psique coletiva, de uma maneira que o afastava de Freud e da sexualidade in-
fantil. Ele renunciou à IPA em 1914 e mergulhou num grave e desorientador 
processo de transformação, por ele chamado de “Confronto com o incons-
ciente”, em sua obra autobiográfica Memórias, sonhos, reflexões. Esse período 
durou até aproximadamente 1918 (Jung 1961, cap. 6).

Quando Jung emergiu desta crise interior, a Psicologia Analítica nasceu 
como uma disciplina autônoma, ainda que relacionada à psicanálise. Por sua 
natureza basicamente introvertida e pelo que ele tinha visto como um freu-
diano pública e politicamente ativo, Jung não estava interessado em organi-
zar uma associação profissional a seu redor. Contudo, devido a seus escritos 
cada vez mais conhecidos, e suas várias palestras, na Suíça e no exterior, indi-

* Thomas B. Kirsch, M.D., é um analista didata no C.G. Jung Institute of San Francisco e ex-
-presidente da Iaap. Ele é o autor de The Jungians e de numerosos artigos sobre a história da 
psicologia analítica.
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víduos do mundo inteiro o procuravam para análise e consulta. Isso incluía 
um contingente particularmente significativo de pessoas da Inglaterra e dos 
Estados Unidos. Jung começou uma série de seminários em língua inglesa 
em 1921, que durariam até 1939. Uma combinação de análise com Jung e/ou 
com um de seus assistentes próximos, sobretudo Toni Wolff, frequência aos 
seminários e uma carta de Jung eram os requisitos básicos para alguém se 
estabelecer como um analista junguiano. Por isso, já antes da Segunda Guer-
ra Mundial havia analistas junguianos na Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, 
Alemanha, França, Itália e outros países. Pequenos grupos profissionais de 
analistas se formaram em Zurique, Londres, Nova York e Berlim.

Nessas cidades, também, havia Clubes de Psicologia Analítica, em que 
tanto analistas como analisandos eram aceitos como membros. O primeiro 
destes clubes teve seu encontro inicial em Zurique em 26 de fevereiro de 1916. 
Seu propósito era fornecer um lugar de encontro onde os interessados em 
simbolismo arquetípico e em amplificar o imaginário onírico estudassem sím-
bolos específicos e ouvissem palestras sobre tópicos afins. Jung também que-
ria ver qual seria o efeito de se ter um grupo de pessoas analisadas reunidas 
e como elas iriam interagir. Antes da Segunda Guerra Mundial, havia certo 
interesse em formar um instituto de treinamento em Zurique com o nome de 
Jung, mas tais atividades foram interrompidas pela guerra e não foram reto-
madas antes que ela acabasse. Um efeito colateral da guerra foi dispersar mui-
tos dos analistas junguianos judeus que haviam vivido e trabalhado na Europa 
para outras partes do mundo. Erich e Julia Neumann se estabeleceram em Tel 
Aviv, James e Hilde Kirsch desembarcaram em Los Angeles, Ernst Bernhard 
fugiu para Roma, Gerhard e Hella Adler se tornaram membros influentes em 
Londres, e a lista continua. Os acima mencionados se tornaram fundadores de 
grupos junguianos nos países que acabaram de adotar.

Depois de muita insistência, Jung concordou e um instituto com seu 
nome foi fundado em Zurique em 1947. Seu objetivo era treinar pessoas nos 
aspectos teóricos e práticos da psicologia analítica e da análise junguiana, e 
para esse fim ele oferecia cursos sobre psiquiatria clínica, antropologia, mito-
logia, religião comparada, contos de fada e vários outros campos correlatos. 
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O Instituto C.G. Jung de Zurique abriu em 1948, e pelos vinte anos seguin-
tes funcionou como o principal centro mundial de treinamento de analistas 
junguianos. Outros programas de treinamento foram formados em Londres, 
Nova York, Los Angeles e São Francisco, mas em termos de cursos e número 
de alunos Zurique era o principal centro. Londres logo se tornou um forte 
vice-líder em importância.

Na época do octogésimo aniversário de Jung, em 1955, a International 
Association for Analytical Psychology [Associação Internacional de Psico-
logia Analítica] (Iaap) foi fundada em Zurique para oferecer uma estrutura 
organizacional para o crescente número de analistas junguianos internacio-
nalmente e para estabelecer formalmente a profissão como uma entidade in-
ternacional. Uma de suas missões prioritárias era a convocação de congressos 
internacionais a cada três anos para o propósito de compartilhar perspectivas 
teóricas e clínicas, oferecendo novas ideias e continuando o desenvolvimento 
do campo. O primeiro destes congressos se deu em Zurique em agosto de 
1958. Cerca de 120 analistas de todo o mundo compareceram, e o próprio 
Jung esteve presente na noite de abertura e no banquete. Artigos amplifican-
do temas arquetípicos dominaram o programa. A plateia se restringiu exclu-
sivamente a analistas.

O segundo congresso, novamente em Zurique, ocorreu em 1962. Jung 
havia morrido neste ínterim. Um agudo conflito subjacente, já presente no 
primeiro congresso, veio à tona entre os grupos de Zurique e Londres. Os 
junguianos de Londres haviam sido profundamente influenciados por Me-
lanie Klein, Donald Winnicott, Wilford Bion e outros psicanalistas freudia-
nos, e haviam modificado os meios clássicos de trabalho de Zurique com os 
pacientes, ao utilizar o divã, aumentar a quantidade de sessões para quatro 
vezes por semana e priorizar a análise da transferência e do impacto do de-
senvolvimento infantil sobre o funcionamento psicológico adulto. Estas mo-
dificações estavam em absoluto contraste com a abordagem que o próprio 
Jung havia empregado e que a maioria dos junguianos mundo afora conti-
nuavam a usar em suas práticas, sentando frente a frente com seus pacien-
tes, dando forte ênfase à interpretação dos sonhos e menos à transferência, e 
requerendo uma frequência de uma ou duas sessões por semana. Pelos vinte 
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anos seguintes o conflito entre Londres e Zurique dominou o congresso, bem 
como o campo como um todo. A energia primária da psicologia analítica 
gravitava entre esses dois centros. A primeira geração de junguianos que 
haviam sido analisados com Jung apresentavam suas versões individuais do 
método clássico, amplificando imagens oníricas arquetípicas, enquanto que a 
Escola de Londres apresentava pacientes que mostravam problemas precoces 
de desenvolvimento com uma psicopatologia aparentemente mais severa. A 
princípio o conflito era muito acentuado.

Por volta de meados dos anos de 1980, a psicanálise freudiana havia 
passado por vários desenvolvimentos e mudanças relevantes, incluindo o 
surgimento da psicologia do self, de Heinz Kohut, e o movimento relacional 
liderado por Stephen Mitchell e Jessica Benjamin. No mundo junguiano, os 
analistas prestavam mais atenção às questões de fronteira entre pacientes e 
analistas, uma variedade mais ampla de questões clínicas se evidenciou, e a 
distância entre as escolas de Londres (desenvolvimentista) e Zurique (clás-
sica) diminuiu. Nos Estados Unidos, houve um forte aumento de analistas, 
e consequentemente a voz norte-americana foi acrescentada como uma in-
fluência importante no mundo da psicologia analítica. Congressos interna-
cionais foram sediados nos Estados Unidos em 1980 (São Francisco) e 1992 
(Chicago), como no começo da Iaap não se pensava que fosse possível.

A psicanálise, que alcançou o ápice de sua autoridade em meados do 
século e décadas seguintes, começou a perder parte de seu brilho. Candidatos 
não mais se inscreviam para se tornar psicanalistas. Novos desenvolvimentos 
em psicofarmacologia prometiam alívio instantâneo das dificuldades emocio-
nais, e análises de qualquer tipo deixaram de ser consideradas o padrão-ouro 
do tratamento de perturbações emocionais. Nesse mesmo período, a psico-
logia analítica continuou a crescer e se desenvolver num ritmo estável nos 
Estados Unidos, Inglaterra e Europa, e em 1989 havia 2.000 analistas junguia-
nos credenciados na Iaap. Os principais países da Europa Ocidental tinham 
desenvolvido grupos nacionais, que estavam crescendo em tamanho. Embora 
os principais centros junguianos tendessem a se localizar nas capitais desses 
países, institutos satélites foram formados em outras cidades importantes de 
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cada país. Alguns países, como a Itália, tinham duas sociedades nacionais, 
devido a diferenças políticas e teóricas, e a Inglaterra tinha quatro sociedades, 
todas localizadas em Londres. Em 1989, a maior parte da geração de analistas 
que haviam trabalhado com Jung ou Freud já não estavam na ativa ou tinham 
morrido, e relações entre freudianos e junguianos começaram a se tornar mais 
viáveis. A velha rixa que havia grassado na primeira geração, de ambas as 
partes, se amainou, embora mesmo hoje ela possa reacender, especialmente 
em Nova York e Los Angeles, onde há um grande percentual de psicanalistas 
judeus. As atividades profissionais e culturais de Jung durante os anos de 1930 
em relação à Alemanha continuam a apresentar um obstáculo para muitos 
profissionais que de outro modo poderiam se interessar por sua obra. Até 
hoje, rumores persistem sobre Jung ter sido um nazista e ativo antissemita. O 
relacionamento de Jung com a situação política da Europa na época é comple-
xo, e as discussões a esse respeito raramente levaram em conta as nuanças que 
deveriam ser observadas para que sua posição fosse corretamente entendida. 
Muitos dos alunos judeus de Jung tentaram explicar sua posição durante os 
anos de 1930, mas seus esclarecimentos não dissiparam o problema (Kirsch 
1982 e 1983; Samuels 1993). Um livro a ser publicado em breve, com a cor-
respondência entre Jung e James Kirsch, fornecerá nova documentação pri-
mária sobre a posição de Jung nos anos de 1930. [Cf. Lammers, A.C. (org.). 
The Jung-Kirsch Letters. Trad. Ursula Egli e Ann Conrad Lammers. Routledge: 
Londres/Nova York, 2016 (edição revista) (N.T.).]

O ano de 1989 foi importante para o mundo e também para a psicologia 
analítica. O Muro de Berlim caiu, e o colapso do comunismo no Leste Euro-
peu e na Rússia acarretou muitas mudanças naqueles países. Indivíduos do 
Leste Europeu e da Rússia começaram a mostrar forte interesse em aprender 
mais sobre a psicologia analítica. Anteriormente, devido às restrições im-
postas pelo sistema comunista, essas pessoas tinham pouco conhecimento 
efetivo sobre a história da psicanálise e da psicologia analítica no Ocidente. 
Os conflitos e desenvolvimentos dentro da psicanálise, que nós no Ociden-
te tínhamos vivido e conhecido tão bem, eram quase inteiramente desco-
nhecidos para eles. Contatos entre países da Europa Oriental e da Europa 
Ocidental cresceram rapidamente, e um problema sério surgiu: como treinar 
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pessoas interessadas em se tornarem psicanalistas junguianos. A principal 
questão era como providenciar para elas análise pessoal e supervisão. Livros 
e seminários teóricos poderiam ser mais facilmente oferecidos. Aconteceu de 
um casal de analistas junguianos se mudar para Moscou por um período 
de tempo e oferecer análise e supervisão, mas na maioria dos casos analistas 
viajariam para o Ocidente por curtos períodos de tempo (uma ou duas se-
manas), ou estudantes desses países encontravam uma forma de viajar para a 
Alemanha ou Zurique para análise.

Um exemplo específico deve ser mencionado, pois o escopo do proje-
to foi e continua a ser tão imenso. Sob a liderança de Jan Wiener e Cathe-
rine Crowther de Londres (SAP), levantou-se verba da Iaap, de fundações 
britânicas e através de benefícios de grande escala para oferecer supervisão 
regular e shuttle-analysis com pessoas identificadas como candidatos aptos 
para treinamento em São Petersburgo e Moscou. Cerca de vinte psicanalistas 
junguianos dos quatro grupos do Reino Unido se prontificaram a viajar vo-
luntariamente para a Rússia de modo regular e oferecer análise, supervisão e 
seminários para os analistas em treinamento. No Congresso de 2007 da Iaap, 
na Cidade do Cabo, África do Sul, uma sociedade russa de psicanalistas jun-
guianos com dezoito membros foi aceita. Esta é uma façanha digna de nota 
em um tempo relativamente curto (cerca de sete anos). Indivíduos de outros 
países, antes sob a Cortina de Ferro, foram aceitos como membros indivi-
duais na Iaap, mas em nenhum dos outros países um número suficiente de 
candidatos concluiu seu treinamento para formar uma sociedade até agora.

A disseminação da psicologia analítica desde os anos de 1970 foi real-
mente em escala mundial. Grupos junguianos profissionais se desenvolveram 
na Venezuela, Chile, Uruguai e Brasil na América do Sul, na África do Sul, 
Coreia, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Cada um dos países prosseguiu para 
formar uma sociedade de treinamento oficializada pela Iaap. O crescimento 
do interesse pela psicologia analítica se tornou verdadeiramente global.

Como está o mundo da psicologia analítica atualmente? Embora se pos-
sam descobrir focos de interesse na psicologia analítica em muitos países, tem 
havido mudanças definidas em influência. A psicologia analítica começou 
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com Jung em Zurique, e durante a vida de Jung e até sua morte em 1961, 
Zurique era vista como uma espécie de meca junguiana e o lugar prioritário 
para se treinar. Londres, com sua visão alternativa da psicologia analítica e 
sua ênfase em questões de desenvolvimento e transferência, também foi um 
centro de treinamento destacado. Os Estados Unidos nunca tiveram uma 
associação junguiana nacional, mas sim numerosas sociedades locais com 
abordagens notavelmente diversas da obra de Jung. Um informal Council of 
North American Societies of Jungian Analysts [Conselho de Sociedades Nor-
te-americanas de Analistas Junguianos] (Cnasja), fundado em 1978 e com-
posto por delegados de cada uma das sociedades norte-americanas, se encon-
tra anualmente. O Conselho fez recomendações em vários assuntos, mas não 
tem nenhuma autoridade legal para impor decisões.

Quase todos os países da Europa Ocidental têm uma associação nacio-
nal, e em muitos países, tais como Itália, Bélgica e Reino Unido, há mais de 
uma sociedade nacional. O Leste Europeu está pouco a pouco desenvolvendo 
grupos profissionais. As áreas de crescimento mais rápido incluem América 
do Sul e Ásia, onde há, ao mesmo tempo, muito interesse, mas poucos analis-
tas junguianos. Na China, o sandplay, que se desenvolveu a partir do círculo 
de Jung em Zurique, é um grande interesse dos psicólogos. Uma situação 
semelhante se verifica em outros países asiáticos. A Iaap, como a organização 
internacional que credencia sociedades profissionais e psicanalistas indivi-
duais no campo junguiano, continua a ser liderada por europeus ocidentais e 
americanos. A voz de outras regiões tem crescido em volume, mas ainda não 
alcançou um ponto crítico.

O complexo desenvolvimento da psicologia analítica foi moldado por 
muitos fatores. As duas incursões de Jung em papéis de liderança em orga-
nizações profissionais psicanalíticas e psicoterapêuticas, como presidente da 
IPA e da Sociedade de Psicoterapia Médica Internacional, foram negativas 
para ele pessoalmente e para seus seguidores profissionalmente. Após esses 
esforços, ele não dava muito valor à vida organizacional, e por isso associa-
ções profissionais foram lentas em se desenvolver em torno dele, mesmo 
quando a necessidade e a demanda ficaram grandes. Outro fator importante 
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foi que o conflito Freud/Jung predispôs muitos psicoterapeutas contra Jung, 
especialmente enquanto o modelo freudiano desfrutou de tanta influência 
no mundo profissional. As relações de Jung com alemães no período nazista 
levaram muitos psicoterapeutas judeus a sequer levar em consideração sua 
obra. Finalmente, o interesse de Jung no não racional e em assuntos como a 
sincronicidade fascinou muitas pessoas e afastou outras.

Do ponto de vista deste autor, que esteve no campo ao longo de qua-
renta anos, parece que o ponto de vista de Jung e o da psicologia analítica 
em geral têm hoje mais influência do que nunca. Quando se olha para os 
vários conflitos religiosos e culturais ao redor do mundo, fica patente que 
a psicologia analítica tem um papel importante a desempenhar. Os escritos 
de Jung sobre a crise espiritual de seu tempo ainda são relevantes para a so-
ciedade contemporânea. Hoje não temos mais uma ligação direta com Jung, 
mas com seus escritos e com os de muitas pessoas que vieram depois dele, e, 
com nossos treinamentos profissionais em tantos países e culturas diferentes, 
continuamos a desenvolver o campo de modos novos e criativos. Este livro, 
Psicanálise junguiana, é um exemplo extraordinário deste desenvolvimento.
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Prefácio do organizador
Murray Stein

– Eu reservei uma mesa para o jantar.
– Seu nome, por favor.
– Carl Jung.
– O senhor quer dizer que é o famoso “Freud, Adler, Jung”?
– Não, só Jung.

Uma história apócrifa, mas que diz muito.

Jung se distinguiu de Freud e Adler, os outros dois pioneiros da psica-
nálise, e fundou um ramo distinto da psicologia profunda (ou psicologia mé-
dica, como era chamada nos seus primeiros tempos), chamado de psicologia 
analítica. O lar físico e espiritual desta escola era Zurique, Suíça. Os pontos 
teóricos e clínicos de diferença entre os três fundadores, especialmente as di-
ferenças entre Jung e Freud, foram amplamente discutidos em muitas publi-
cações e biografias. Aqui vou lembrar somente que na primeira e na segunda 
gerações, os junguianos carregaram nas tintas usadas para demarcar as li-
nhas de separação entre eles e os outros, sendo enfatizadas as diferenças nas 
perspectivas e práticas fundamentais, para que o campo fosse diferenciado 
do meio circundante. Mais recentemente, a ênfase entre autores junguianos 
contemporâneos se deslocou para perspectivas de convergência e diálogo. 
Isso pode ser considerado um sinal de maturidade no campo. Há menos an-
siedade acerca da identidade.

Os praticantes clínicos na escola que se formou em torno de Jung varia-
damente se autodesignaram como psicólogos analíticos, analistas junguia-
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nos e psicoterapeutas junguianos. Em anos mais recentes, eles cada vez mais 
reconheceram o parentesco histórico, se não inabalável, com a família maior 
da psicanálise, e passaram a se denominar psicanalistas junguianos. Daí o 
título deste livro.

Psicanálise junguiana é o nome contemporâneo da aplicação clínica da 
psicologia analítica.

As pessoas que cercavam Jung e ajudaram no desenvolvimento da esco-
la que ele fundou em Zurique vieram de muitas partes do mundo. Uma forte 
presença internacional caracterizou, portanto, a psicologia analítica desde 
o início, e continua assim até hoje. Além do mais, as pessoas que primeiro 
assumiram a prática da psicologia analítica não tinham todas, de modo al-
gum, formação médica. Por consequência, a chamada análise leiga foi parte 
da construção profissional da escola ao longo de sua história, e em anos re-
centes a grande maioria dos psicanalistas junguianos não é da área médica. 
O próprio Jung, embora formado originalmente psiquiatra, tinha interesses 
tão amplos que logo viu as limitações de se confinar a prática da análise a 
profissionais médicos. A colaboração entre uma multidão de disciplinas tem 
sido uma parte da teoria e da prática da psicologia analítica ao longo de sua 
história. Este espírito continua fortemente em evidência hoje.

Os capítulos do presente volume refletem as mudanças que ocorreram 
na última década e meia e após a passagem da segunda geração, que em gran-
de parte tinha conhecido e trabalhado com Jung pessoalmente durante os 
anos de 1930 e 1940. Como uma afirmação do campo, este livro, acredito, 
é muito representativo quanto às várias correntes de pensamentos e à rica 
diversidade de abordagens e de pensamento que constituem hoje a comple-
xa tapeçaria da escrita e do pensamento analíticos junguianos. O leitor en-
contrará um entrelaçamento, que talvez hoje chegue ao ponto de uma per-
feita integração, dos bem conhecidos ramos clássico, desenvolvimentista e 
arquetípico da psicologia analítica, bem como uma gama impressionante de 
empréstimos de pensadores psicanalíticos modernos, para além das frontei-
ras da psicologia analítica, e cujas ideias e insights não são de modo algum 
inspirados por fontes junguianas, mas cujas visões são crescentemente vistas 
como convergentes e compatíveis.
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Contudo, no centro do pensamento psicanalítico junguiano contem-
porâneo permanece, como sempre, a figura gigantesca de C.G. Jung. Suas 
obras publicadas, por mais que possam ser interpretadas de vários modos 
por autores posteriores, seguem ocupando a posição privilegiada de ponto 
de referência-chave. Os vinte volumes da Obra Completa de Jung, ao lado 
dos vários volumes publicados de cartas, os agora bem-editados e publicados 
seminários que ele deu em Zurique e no exterior, e várias outras coletâneas 
de escritos formam o fundamento legítimo da teorização e reflexão sobre a 
prática junguiana. A intuição seminal de Jung da psique se desenvolvendo, 
mudando, buscando um objetivo – noutras palavras, se individuando – per-
manece a percepção fulcral em torno da qual tudo o mais é construído. Foi 
sua longa e cuidadosa articulação do inconsciente como algo dotado de pro-
pósito e a psique total como orientada pelo si-mesmo, que guia e governa 
os processos vivos da vida psicológica, que constitui a inspiração-chave por 
trás do trabalho das centenas (por enquanto) de escritos de muitos outros 
pensadores neste campo.

Essas ideias continuam a guiar recentes contribuições ao pensamento 
psicanalítico junguiano, tanto quanto o fizeram nas duas primeiras gerações 
de junguianos, e elas estão claramente em evidência nos artigos deste volu-
me. A visão de Jung da psique é que ela não é fundamentalmente defeituosa 
e patológica (ou seja, destinada a representar uma história invariavelmen-
te trágica), mas sim orientada rumo ao desenvolvimento ao longo da vida 
que pode ou não ser apenas parcialmente ou relativamente realizado por 
completo. De modo algum isso significa que a psicopatologia seja ignorada. 
Como muitos dos capítulos deste volume irão atestar amplamente, a pato-
logia sem dúvida corrompe e interrompe os processos de individuação em 
todos os estágios da vida, mas a psique procura superar sua enfermidade 
de vários modos, e este si-mesmo em individuação é o que a psicanálise 
junguiana busca, é com ele que ela se alia e o usa para fomentar e encora-
jar os processos de mudança e crescimento na consciência. O analista tenta 
acompanhar e facilitar uma emergência natural do si-mesmo na psique, ao 
invés de impor um programa de aprimoramento do funcionamento do ego 
ou remover cirurgicamente estruturas patológicas através de interpretações 
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incisivas. Geralmente, a psicanálise junguiana é vista como um esforço co-
laborativo de reflexão, e o diálogo, ao invés da interpretação dogmática uni-
lateral, é a regra.

Trabalhar “no espírito de Jung” significa, por assim dizer, trabalhar com 
o si-mesmo total em mente. Conforme isto fica explicado neste volume, o 
leitor verá que isto tem a ver principalmente com o engajamento num jogo 
dialético entre consciente e inconsciente, e entre as duas pessoas que partici-
pam do processo analítico. Gradualmente, esta dialética constrói um senti-
mento de totalidade em termos pessoais e arquetípicos. O resultado final de 
uma psicanálise junguiana – supondo por ora a possibilidade de “sucesso” 
nesta empreitada – não é sobretudo um “funcionamento melhor” ou “habi-
lidades de relacionamento aprimoradas”, nem um maior senso emocional de 
bem-estar, felicidade ou autoestima, embora esses sejam certamente produ-
tos colaterais valiosos a não serem desprezados. O resultado primordial que 
se busca é a tomada de consciência dos padrões de vida pessoais de coerência 
e de direção que estão profundamente enraizados na psique como um todo, 
ou seja, no si-mesmo. Também se conquista uma perspectiva ampla do per-
tencimento ao contexto pessoal, cultural e histórico. Complexos pessoais e 
culturais e imagens arquetípicas emergem à superfície da consciência e se 
mesclam com a consciência egoica para formar uma imagem de si que é mui-
to mais ampla do que antes de a análise começar.

Como este tipo de consciência é trazido à existência? Os psicanalistas 
junguianos empregam vários métodos que visam a consumar este resulta-
do, como o leitor descobrirá em muitos dos capítulos. O agente da mudança 
buscada que deve ser introduzido na matriz psíquica está implicado na no-
ção de “entrar em contato com o inconsciente” ou “desenvolver uma função 
transcendente”, frases que são usuais na literatura junguiana tradicional e 
que também estão incluídas em muitos dos capítulos deste volume. O ponto 
não é criar um estado permanente de consciência inclusiva no indivíduo sob 
análise, mas captar vislumbres de algo assim, e desenvolver a liberdade de 
pensar e de sentir das maneiras mais inclusivas e imaginativas possíveis. Isto 
significa trabalhar através dos medos, inibições e defesas de todos os tipos, 
especialmente as formas primitivas inconscientes. Isso convoca à passagem 
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por lembranças e percepções dolorosas sobre si e sobre outrem, e a digerir a 
amargura de tais recordações e insights. O analista almeja o desenvolvimento 
na pessoa da capacidade de ver por detrás, por assim dizer, a se ouvir “por 
acaso” [overhear] como se fosse um interlocutor de si mesmo, e a oferecer 
uma mão acolhedora a novas ideias, imagens e autorrepresentações, quais-
quer que elas sejam, conforme emergem no curso da análise.

Os métodos para trazer à tona este tipo de consciência pretendem abrir 
a mente e interpretar o que se encontra lá. Na psicanálise junguiana, esta ex-
ploração tem lugar no espaço criado entre duas pessoas que estão dedicadas 
à exploração da realidade psíquica. O analista deve seguir várias vias de mer-
gulho no mundo oculto do inconsciente (sonhos, fantasias, imaginação ativa, 
descargas de complexos, transferência), e além disso vários métodos para 
reunir esses insights e fixá-los na memória e na consciência (interpretação, 
sandplay, arte, movimento corporal). A intenção é construir uma identidade 
baseada no si-mesmo total. O termo técnico para esta imagem expandida é a 
função transcendente.

E com relação à infância, adolescência, juventude? Os freudianos tradi-
cionalmente enfatizaram esses primeiros estágios da vida, enquanto que os 
junguianos ficaram mais conhecidos por visarem questões relativas à segun-
da metade da vida. Como o leitor destes capítulos descobrirá, contudo, os 
psicanalistas junguianos hoje em dia prestam atenção em grau surpreenden-
te também ao desenvolvimento inicial. A individuação na segunda metade 
da vida, que segue um caminho circular, mais do que linear, é fortemente 
dependente de passagens bem-sucedidas pelas fases de desenvolvimento da 
primeira metade. De uma perspectiva junguiana, os primeiros estágios são 
preparatórios para os posteriores, e uma razão principal para trabalhar ana-
lítica e terapeuticamente com crianças, adolescentes e jovens adultos é ma-
ximizar as chances de eles adquirirem maturidade mais tarde. As patologias 
engendradas pelo trauma precoce, por uma ligação e apego insuficiente, e 
pelo fracasso da separação dos pais e família de origem levam a uma segunda 
metade de vida estagnante, defensiva e ameaçada pelo declínio contínuo da 
desenvoltura, resiliência e criatividade. Se os frutos da maturidade e da indi-
viduação são uma maior consciência e uma compaixão mais profunda por si 
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mesmos e pelos outros – em suma, sabedoria e transcendência –, o fracasso 
de se individuar resulta em ressentimento, isolamento e pobreza espiritual.

A maioria dos psicanalistas junguianos praticantes hoje são pessoas 
bem avançadas na segunda metade da vida. Não fiz uma pesquisa cuidadosa, 
mas de meus anos como presidente da International Association for Analy-
tical Psychology eu conheço um grande número deles, de muitas partes do 
mundo, e eu estimaria que sua idade média hoje estaria na casa de 55 para 60 
anos. São pessoas que são, senão invariavelmente sábias, pelo menos dota-
das de uma boa quantidade de experiência de vida e treinamento cuidadoso 
na arte e no ofício da análise. Minha impressão é que, em sua maioria, eles 
são comprometidos em prosseguir seu trabalho pessoal rumo à individua-
ção e em aprimorar suas habilidades como analistas profissionais. Ao mesmo 
tempo, eu não subestimo os riscos da sombra na velhice. Sociedades profis-
sionais de analistas assumiram a obrigação de zelar por questões de ética, e 
muitas sociedades têm considerado prudente instituir a exigência de contí-
nua supervisão (ou intervisão) e formação para todos os seus membros, não 
importa a idade. Diversos capítulos tratam dessas questões.

Os autores incluídos neste volume foram treinados e trabalham em uma 
ampla variedade de contextos culturais. O conjunto das vozes é internacional 
e fala de seis continentes. O livro reflete o caráter internacional da psica-
nálise junguiana e suas muitas perspectivas. Como Thomas Kirsch explica 
no prefácio, o campo da psicologia analítica se expandiu consideravelmente 
desde suas origens na Suíça. Os psicanalistas junguianos são ativos hoje em 
todos os países da Europa Ocidental e agora também em muitos países do 
Leste Europeu, bem como na Austrália, Ásia e África. No presente, eles de-
sempenham um papel significativo nas profissões da saúde mental mundo 
afora e cada vez mais ensinam em instituições acadêmicas. Em anos recentes, 
junguianos têm demonstrado extensa consideração pelos desenvolvimentos 
modernos em outras escolas psicanalíticas e pesquisa científica de ponta. 
O que os capítulos neste volume demonstram é que essas assimilações de 
fora do campo da psicologia analítica têm enriquecido, mas não eclipsado as 
ideias e perspectivas essenciais que Jung expôs em seus volumosos escritos. 
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Pelo contrário, a obra de Jung emerge hoje maior do que há quarenta anos, 
em grande parte porque tantos dos desenvolvimentos recentes nos campos 
da psicanálise e da neurociência modernas parecem afirmar e respaldar os 
princípios-chave que ele propôs na primeira metade do século XX.

Quando convidei os autores deste volume a fazer suas contribuições 
específicas, eu os encorajei a falar em suas próprias vozes, a expressar seu 
próprio pensamento e sentimento conforme se aplicam aos tópicos sobre 
os quais estão escrevendo, e a serem corajosos e criativos em desenvolver 
suas próprias visões e convicções particulares. O resultado, fico feliz em 
dizer, é uma coletânea viva de ensaios distintos ao invés de um seco 
livro-texto de opinião e referências passivas. Talvez seja excessivo afirmar 
que é um texto de referência no campo da psicanálise junguiana desta épo-
ca, mas sem dúvida está perto disso, como se poderá verificar. Espero que o 
leitor possa considerar os ensaios aqui contidos, um a um e como um todo, 
informativos e estimulantes.





Parte  I

Objet ivos





Introdução aos objetivos
Murray Stein

É difícil falar sobre os objetivos da análise de um modo geral e abrangen-
te. Cada caso é diferente e convoca a considerações específicas. O psicana-
lista junguiano é treinado a olhar para cada analisando como um indivíduo 
com uma história única e desafios muito específicos. O resultado da análise 
é, portanto, diferente em cada caso e o tratamento deve ser adaptado ao in-
divíduo. Um tamanho não serve para todos. Dito isso, contudo, há algumas 
perspectivas gerais que se aplicam a muitos, senão a todos os casos, assim 
como na medicina não há dois casos idênticos e mesmo assim um problema 
cardíaco em um caso não é tão diferente do tratamento em um caso seme-
lhante. Algumas generalizações podem ser feitas, desde que se mantenha em 
mente a singularidade especial de cada alma individual.

Os capítulos nesta seção giram em torno principalmente de um mode-
lo oferecido por Jung num artigo intitulado “Os problemas da psicoterapia 
moderna” (OC 16/1), onde ele esboçou quatro estágios do tratamento psi-
coterapêutico: confissão, elucidação, educação e transformação. O capítulo 
de Stanton Marlan, “Encarando a sombra”, toma o primeiro desses estágios 
e desenvolve o conceito de confissão como uma questão de trazer as fi-
guras e energias sombrias da psique para a consciência e integrá-las. Pa-
tricia Vesey-McGrew desvenda o significado de elucidação em seu capítulo 
“Chegando ao topo do pensamento e aos padrões de comportamento”. Isso 
estende o alcance da consciência do conteúdo e dinamismo da sombra para 
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os padrões comportamentais em geral, de modo a permitir uma compreen-
são dos complexos pessoais que controlam esses padrões inconscientemente. 
Thomas Singer, no capítulo que escreve com Catherine Kaplinsky, intitulado 
“Complexos culturais em análise”, propõe a teoria dos complexos culturais e 
assim aprofunda e amplia a discussão da conscientização dos complexos para 
incluir conteúdos derivados do background cultural do analisando. O obje-
tivo da análise, conforme conceitualizado nesses capítulos, é sair da dinâmi-
ca bipolar dos complexos autônomos para clarificar a consciência e libertar 
uma pessoa das respostas emocionais automáticas engendradas por eles.

Josephine Evetts-Secker dá prosseguimento a essas reflexões no capítulo 
“Iniciando uma educação psicológica” em análise. Este é um aspecto cogniti-
vo na psicanálise junguiana, tendo por objetivo ajudar o analisando a adquirir 
uma compreensão pessoal sobre o funcionamento psicológico. A longo pra-
zo, uma psicanálise junguiana completa é em grande medida uma experiência 
educacional. Quanto mais um analisando compreende os sonhos, fantasias, 
pensamentos, reações emocionais e dinâmicas interpessoais que compõem o 
volume da vida psicológica, melhor chance há de formar uma atitude indivi-
dual e satisfatória perante a vida em geral, durante e após a análise.

O objetivo mais definidor de uma psicanálise junguiana tem sido tradi-
cionalmente apresentado como a transformação da personalidade. Isso signi-
fica uma mudança mais profunda do que a meramente cognitiva, nas atitudes 
do analisando para consigo, com os outros e com o mundo. Diane Cousineau 
Brutsche aborda este tópico em seu capítulo “Instigando a transformação”, e 
Joseph Cambray continua o tema em seu capítulo “Emergência e o si-mesmo”. 
A principal contribuição de Jung para a tradição psicanalítica como um todo, 
poder-se-ia dizer, gira em torno de sua compreensão da transformação. Esses 
dois capítulos fazem um comentário contemporâneo a respeito.

Tomados em conjunto, os capítulos nesta seção expressam tanto a varie-
dade como a coerência de como a psicanálise junguiana pensa o tratamento 
analítico hoje. Eles tecem e combinam perspectivas junguianas tradicionais 
e contemporâneas, assim como assimilam aspectos de outras escolas da psi-
canálise moderna.
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Encarando a sombra
Stanton Marlan*

O Sol e sua sombra completam a obra.
Maier, M. Atalanta Fugiens, 278.

A noção de Jung da sombra é uma importante contribuição à teoria 
e prática da psicologia profunda e da psicanálise. O modo como a sombra 
tem sido compreendida tem se desenvolvido naturalmente no contexto da 
orientação de cada autor dentro do campo, às vezes enfatizando seu lugar 
e significado clássico, desenvolvimentista e/ou arquetípico dentro de uma 
concepção global da vida psíquica e da análise. Conforme as categorias mais 
antigas começam a se obscurecer, o pensamento dentro do campo continua 
a se diferenciar e o pensamento se aprofunda.

Neste ensaio, eu não vou exatamente traçar a história do conceito na 
obra de Jung ou dentro do campo em geral, para além do necessário para 
minhas reflexões; tampouco vou fornecer um sumário da literatura junguia-
na acerca da sombra. Tal informação está amplamente disponível em muitas 
fontes. Minha intenção aqui é olhar para a sombra como um fenômeno psi-
cológico vivo que continua a ter muito a nos ensinar sobre a psique.

* Stanton Marlan, Ph.D., ABPP, LP é um analista didata e supervisor com a Inter-Regional Society 
of Jungian Analysts e exerce uma prática particular em Pittersburgo, Pensilvânia. É professor clí-
nico-adjunto de Psicologia na Duquesne University e se diplomou em Psicologia Clínica e Psica-
nálise pelo American Board of Professional Psychology. É autor de The Black Sun: The Alchemy 
and Art of Darkness.
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Encarar a sombra é um dos mais importantes objetivos da psicanáli-
se junguiana. Em edições anteriores de seu livro Jungian Analysis, Murray 
Stein descreveu as metas e objetivos da análise junguiana como “dar conta do 
inconsciente” (Stein 1995, 38). Encarar a sombra é um aspecto-chave deste 
trabalho global. Stein nota que dar conta da sombra significa “colocar em 
questão as autoilusões mais caras a que a pessoa se agarra, e que têm sido 
usadas para sustentar a autoestima e manter um senso de identidade pessoal” 
(Stein 1995, 40). Encarar a sombra e confrontar nossas ilusões são momentos 
compreensivelmente dolorosos na análise.

No sentido mais geral, pode-se definir a sombra como referindo-se à 
escuridão do inconsciente, ao que é rejeitado pela consciência, conteúdos 
positivos e negativos, bem como o que não se tornou ainda ou talvez nunca 
se torne consciente. Voltar-se à escuridão significa encarar as partes inaceitá-
veis, indesejáveis ou subdesenvolvidas de nós mesmos, o aleijado, cego, cruel, 
feio, inferior, inflacionado e por vezes vil, bem como descobrir os potenciais 
de desenvolvimento dos quais estamos inconscientes. Para Jung, nossa tenta-
tiva de nos encaixar em nossas famílias e nos valores históricos e culturais re-
sultam no desenvolvimento, pela personalidade, do que ele chamou de uma 
persona, uma máscara através da qual a adaptação é facilitada, mas que é 
uma estrutura necessária de relacionamento.

Em nome da adaptação, aqueles aspectos da personalidade mais ampla 
julgados inaceitáveis são frequentemente negados, reprimidos e cindidos da 
personalidade em desenvolvimento. Em consequência, eles podem ser tor-
turados, feridos, mutilados e podem recuar para a escuridão onde, por fim, 
podem ser mortos e enterrados. Outros potenciais do si-mesmo que nunca 
foram conscientes podem, do mesmo modo, sofrer resistência e jamais en-
trarem em relacionamento consciente com a personalidade. Esse processo 
dinâmico ajuda a formar esta parte da psique que Jung chamou de sombra. 
A despeito de seu banimento para um mundo inferior, a sombra continua a 
desempenhar um papel dinâmico em nossa vida psicológica.

Jung explorou o modo pelo qual a sombra vem à tona, frequentemen-
te através de erupções irracionais que obstruem a consciência. O compor-
tamento à la trickster [trapaceiro] da sombra atua como se ela tivesse uma 
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mente própria, pondo a vida consciente num movimento retrógrado, onde 
algo distinto da vontade pessoal parece imperar. A sombra também aparece 
em sonhos, projeções, transferências e contratransferências, e, se por um lado 
resiste à consciência, por outro parece persegui-la ao buscar o confronto, o 
desafio e a ameaça, frequentemente aterrorizando a pessoa e a isolando, ame-
drontada e retraída aos contatos. Não é de surpreender a ansiedade acerca da 
sombra. Algumas imagens oníricas frequentes de pacientes revelam a sombra 
emergindo na forma de vozes e espíritos desencarnados e primitivos, animais 
feridos, bestas impermeáveis de sangue-frio, pré-históricas e míticas, caçado-
res, assassinos e pervertidos sexuais. Além disso, sonhos de pacientes apresen-
taram imagens de beberrões repugnantes, apostadores maltrapilhos, mulheres 
não atraentes e com pesada maquiagem, homens com um mau gosto ultra-
jante, estúpidos inveterados e figuras paralisadas presas em fúrias congeladas. 
Uma profunda emoção frequentemente acompanhava imagens como essas de 
uma doença grave e por vezes incurável, bem como de crianças assustadas, 
desfiguradas e às vezes mortas assombrando túmulos e cemitérios.

Jacques Lacan certa vez notou que “a psicanálise implica permitir ao 
analisando elaborar o saber inconsciente não na forma da profundeza, mas 
na forma de um câncer” (Lacan, in: Fink 2007, 74). Encarar imagens horrí-
veis como essas é de fato como encarar um câncer, não manifesto necessaria-
mente de modo físico, mas proliferando psiquicamente e muitas vezes levan-
do à mortificação, humilhação, desespero e depressão narcísicos. Perante tais 
imagens, a ordem racional pode ser abalada. Abrir nossa vida psíquica a tais 
imagens pode ser doloroso e desestabilizante, e há uma resistência natural e 
compreensível a fazê-lo.

Escrevi sobre as imagens mais difíceis e tenebrosas da sombra em The 
Black Sun [O sol negro] (Marlan 2005). Sol niger é a imagem quintessencial 
da sombra primordial, e em sua dimensão mais escura ela resiste à assimi-
lação. Encará-la é uma das tarefas mais difíceis da análise e frequentemente 
não é possível.

Poemas escritos sobre a deusa tântrica Kali tentam capturar esta esmaga-
dora dimensão da vida psíquica. May Sarton, em seu poema “The Invocation 
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of Kali” [A invocação de Kali], a descreve como uma “destruidora intrínseca”, 
uma “deusa selvagem”; “Ela nos impede de ser o que ansiamos ser”. “Nós pode-
mos segurá-la como um lunático, mas ainda assim é ela que nos fere com suas 
garras” (Sarton 1971, 19-24). Sarton continua seu poema falando de Kali como 
“o que mais tememos e não ousamos encarar”, e Swami Vivekananda, de modo 
semelhante, descreve o impacto de encarar esta deusa:

As estrelas se apagam, 
nuvens recobrem nuvens... 
O brilho de uma lúrida luz 
revela por todos os lados 
milhares, milhares de tons 
de Morte sujos e negros –  
espalhando pragas e dores... 
(Vivekananda, in: Mookerjee 1988, 108).

É difícil imaginar enfrentar uma figura da sombra tão potente como a 
deusa descrita nestas imagens, e, contudo, a poetisa fala em ficar “de olhos 
abertos neste lugar terrível”, e Vivekananda, de abraçar “a forma da Morte” e 
dançar “na dança da destruição”. Como que se dirigindo à deusa, ele a invoca 
com as palavras “Venha, Mãe, venha!” (Mookerjee 1988, 108).

Nestes poemas poderosos, os poetas nos dão uma pista sobre encarar 
este aspecto da sombra primordial. É difícil traduzir isto em princípios analí-
ticos, mas claramente o duro trabalho de encarar a sombra e de uma análise 
é, em parte, aprender a voltar-se para as figuras dolorosas, desagradáveis e 
por vezes apavorantes da psique, e, portanto, para os aspectos inaceitáveis do 
si-mesmo. Os recessos mais profundos da sombra arquetípica podem perma-
necer irredimíveis, e talvez precisemos abandonar esperanças salvacionistas 
ou sermos compelidos a isto, mas nem todas as figuras da sombra são tão 
apavorantes quanto Sol niger e Kali. Estas imagens nos lembram que a vida 
pode ser trágica e que o inconsciente não é invariavelmente benevolente.

Há limites para o que a análise pode alcançar, e isto é decepcionante para 
nossas expectativas exageradas. Em tais casos, o analista pode ser instado a se 
posicionar ao lado do analisando na e através da dor, do pesar, do desespero 
e das experiências trágicas da vida, e ser companhia no barco da morte e em 
silêncio testemunhar os limites da análise e as esperanças e sonhos da alma 
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humana. E ainda assim haverá momentos em que pode ocorrer de a “morte” 
que encaramos ser uma morte simbólica, anunciando um processo alquími-
co de mortificatio e putrefactio, que pode levar a uma renovação e abertura a 
uma vida simbólica mais profunda.

Stein notou que “se pede, explícita ou implicitamente, às pessoas em 
análise que fiquem receptivas ao inconsciente – ao lado menos racional, mais 
ambíguo e frequentemente misterioso da personalidade” (Stein 1995, 39). É 
importante, assim também, que o analista esteja preparado para se aventurar 
nos recessos mais tenebrosos da sombra como um participante e guia com a 
capacidade de sentar quieto, ficar presente, acompanhar e facilitar o encon-
tro com os aspectos mais escuros da vida psíquica. Ao fazê-lo, as figuras da 
sombra podem se mostrar para compensar ou complementar uma posição 
consciente unilateral, e encará-las pode levar a uma personalidade mais inte-
grada. Mas a questão permanece: Como encarar tais figuras?

Nem todas as imagens de sombra são horríveis, porém elas permane-
cem difíceis de encarar. Hillman fala das partes quebradas, arruinadas, fra-
cas, doentes, inferiores e socialmente inaceitáveis de nós mesmos (Hillman 
1991). Para ele, curar estas imagens de sombra requer amor. Ele pergunta: 
“Até que ponto pode o nosso amor se estender às partes quebradas e arruina-
das de nós mesmos, ao repugnante e perverso? Quanta caridade e compaixão 
nós temos por nossa fraqueza e doença: Até que ponto podemos... dar um 
lugar para todos?” (Hillman 1991, 242). Porque a sombra pode ser social-
mente inaceitável e até mesmo má, é importante que seja carregada por nós, 
o que significa que não projetemos nossas partes inaceitáveis nos outros ou 
as passemos ao ato. Esta é uma responsabilidade ética.

A importância de nos abstermos de criar bodes expiatórios carregados 
de nossos próprios males é particularmente urgente na situação mundial 
hoje em dia. Esta foi uma das principais preocupações de Erich Neumann, 
que considerava a sombra uma questão moral e ética de primeira importân-
cia (Neumann 1969). Para Neumann, encarar a sombra e integrar os opostos 
psíquicos pode levar ao desenvolvimento da unidade supraordenada. Pro-
longando as ideias de Jung numa dimensão ética, Neumann descobriu uma 



34

tendência básica da psique que ele chamou de centroversão – um aspecto 
dinâmico do si-mesmo que pode alargar e equilibrar a personalidade. Para 
Hillman, do mesmo modo, uma orientação moral perante a sombra é essen-
cial e não pode ser abandonada, mas isso não é o bastante: “Em algum mo-
mento algo mais deve irromper” (Hillman 1991, 242-243). Encarar a sombra 
e sua cura requerem uma conjunção de aparentes opostos, um confronto e 
uma união paradoxal de dois incomensuráveis: “o reconhecimento moral 
de que essas partes de mim são penosas e intoleráveis e devem mudar, e a 
sorridente aceitação amorosa que as recebe tais como elas são... tanto julgar 
com severidade e aderir com alegria”. Cada posição apreende “um lado da 
verdade” (Hillman 1991, 243). Hillman dá como exemplo a tradição mística 
judaica do chassidismo, onde “a profunda piedade moral se casa com um 
impressionante deleite com a vida” (Hillman 1991, 243).

Alcançar tal atitude requer considerável desenvolvimento psicológico, 
mas ainda assim parece quase impossível imaginar algum deleite com os 
aspectos mais profundamente hediondos e virulentos da sombra. Como po-
demos participar nas implicações da perversidade, com as imagens nazistas 
do Holocausto ou com a sombra terrorista? Poderia Jó se aliar com alegria 
ao lado negro de Deus, que segundo Jung requeria uma transformação mo-
ral e a indignação pessoal de Jó? Ainda assim, embora juízos do sentimento 
sejam essenciais à vida ética, a indignação moral também pode ser inflacio-
nada, demasiadamente racional e unilateral, perdendo-se de vista os aspectos 
paradoxais e transformativos dessas imagens horríveis. Portanto, sem uma 
compreensão mais plena da implicação psicológica de tais imagens, somos 
abandonados a possibilidades reduzidas ao preto ou branco.

Para Hillman, a posição psicanalítica tradicional da escola freudiana era 
demasiadamente racional e não fazia justiça à psique. Segundo ele, Freud 
“não viu bem o bastante que cada imagem e cada experiência têm um aspecto 
tanto prospectivo quanto redutivo, tanto positivo quanto negativo [...] [ou] 
o paradoxo de que o lixo podre é também fertilizante, que o infantilismo 
[childishness] é também a florescência infantil [childlikeness], que a perver-
sidade polimorfa é também alegria e liberdade física...” (Hillman 1991, 243). 
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Essas imagens paradoxais requerem as posições tanto da psicanálise freudia-
na quanto da junguiana e, segundo ele, não são duas posições estanques e 
conflitantes; antes, os aspectos redutivos e prospectivos da sombra devem ser 
vistos juntos nos paradoxos da vida simbólica.

A psicanálise junguiana comporta tanto os vetores redutivo e prospecti-
vo dentro de si. Jung admitia como premissa a visão psicanalítica que se baseia 
numa série de noções energéticas e desenvolvimentistas, entre elas adaptação, 
resistência, negação, supressão, repressão, formação de conflito, cisão, proje-
ção, o retorno do recalcado, e assim por diante. Em acréscimo a elas, contri-
buiu com uma série de perspectivas conceituais próprias, insights mitopoéti-
cos e arquetípicos que emergiam de sua experiência consigo mesmo e com 
seus pacientes. Sua escolha de um termo próximo da experiência vivida [expe-
rience-near] como “sombra” reflete esta contribuição e se baseou na noção de 
que o inconsciente tente a se personificar a si mesmo, como nos sonhos. Tais 
personificações “mostram as mais chocantes conexões com as formulações 
poéticas, religiosas ou mitológicas...” (Jung 1939/1968, § 516). Posteriormente 
Jung aprofundou esta noção em sua obra alquímica. Essas personificações, 
quando encaradas, podem apontar para as direções mais surpreendentes.

Uma dificuldade em pensar sobre a ideia de Jung de sombra é que ele 
se apoiava em ambos os modelos de discurso, e os dois estilos de pensa-
mento são frequentemente imaginados como diametralmente opostos. Mas 
eles engendram uma complexidade de perspectivas pessoais e arquetípicas, 
científicas e míticas, causal-redutivas e teleológicas. Lambert descreveu esses 
opostos linguisticamente em termos da distinção entre a linguagem do in-
telecto e a linguagem da imaginação (Lambert 1981). Samuels notou que “o 
objetivo de ter um modelo no qual ambas as linguagens desempenham um 
papel pode ser difícil de alcançar” (Samuels 1985, 6), e contudo, creio, esta 
é a meta da análise junguiana. Na maioria dos casos essas duas orientações, 
o pensamento dirigido e a imaginação, desempenham um papel em todas 
as orientações junguianas, mas que uma ou outra acabe sendo privilegiada 
e deixe a outra numa posição secundária, consciente ou inconscientemente. 
Em suma, essas duas linguagens podem ser consideradas a sombra uma da 
outra, talvez por necessidade.
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O filósofo Paul Ricoeur teve uma preocupação similar em termos da 
análise freudiana. Em seu livro Freud e a filosofia, Ricoeur fala da possibi-
lidade de sustentar e engendrar interpretações opostas, cada uma das quais 
consistente em si mesma, numa relação recíproca. Ele descreve essas orien-
tações como estratégias hermenêuticas: uma voltada para a “revivescência de 
significados arcaicos pertencentes à infância da humanidade, a outra voltada 
à emergência de figuras que antecipam nossa aventura espiritual” (Ricoeur 
1970, 496). Para Ricoeur, o que a psicanálise “chama de sobredeterminação 
não pode ser compreendido sem levar em conta a dialética entre [estas] duas 
funções, supostamente opostas mas que os símbolos articulam numa unida-
de concreta” (Ricoeur 1970, 490). Creio que Jung buscava a mesma unidade 
em sua compreensão de uma vida simbólica.

Tanto para Ricoeur quanto para Jung, símbolos concretos comportam 
ambas as funções e ligam essas orientações que se opõem, mas se fundamen-
tam uma à outra. “Esses símbolos disfarçam tanto quanto revelam. Embora 
escondam as metas de nossos instintos, eles revelam o processo da autocons-
ciência” (Ricoeur, 497). Viver em conexão com tais símbolos e imagens exige 
uma dialética contínua entre pensamento e imaginação, entre o que Jung 
chama de fantasia e pensamento dirigido (Jung 1956, § 39) e entre o que é 
consciente e inconsciente. Em última instância, para Ricoeur é o pensamento 
filosófico e conceitual que é capaz de erguer a sombra a uma posição privile-
giada. Contudo, de uma perspectiva junguiana, há um perigo nas teorias de 
se afastarem demais de sua base inconsciente e da vida.

Também as teorias projetam uma sombra, e Jung lutou com este problema:
Consciência e inconsciente não perfazem uma totalidade quan-
do um é reprimido e prejudicado pelo outro. Se eles têm de 
combater-se, que se trate pelo menos de um combate honesto, 
com o mesmo direito de ambos os lados. Ambos são aspectos 
da vida. A consciência deveria defender sua razão e se auto-
proteger, e a vida caótica do inconsciente também deveria ter 
a chance de seguir o seu caminho na medida em que o supor-
tarmos. Isto significa combate aberto e colaboração aberta ao 
mesmo tempo... É o velho jogo do martelo e da bigorna: o ferro 
que padece entre ambos é forjado num todo indestrutível, num 
individuum (Jung 1939/1968, § 522).



37

Para Jung, o propósito de erguer imagens e símbolos às abstrações con-
ceituais da ciência, filosofia e religião era questionável. Ele buscava, ao invés 
disso, juntar e manter as tensões da vida psíquica de um modo que produzis-
se uma possibilidade paradoxal e transcendente, mas ainda assim concreta. 
Isto significava permanecer intimamente conectado com a sombra e a vida 
imaginal e não deixar para trás o inconsciente nem a sombra. Para Jung, era 
importante pensar e teorizar, mas também “sonhar o sonho adiante”, embora 
ao mesmo tempo sem acreditar ingenuamente no literalismo do inconsciente.

Segundo Jung, as linguagens técnicas da filosofia, da ciência e da teo-
logia poderiam facilmente se tornar unilaterais, empurrando outros modos 
de discurso para a sombra. Esta é a posição assumida e desenvolvida por 
Hillman, que argumenta pela importância de uma linguagem não desse-
melhante à dos alquimistas, nas quais as imagens não desaparecem nos 
conceitos (Hillman 1980). Que fique claro, Hillman não está propondo que 
abandonemos nossos conceitos, apenas que não os usemos unilateralmente 
de um modo que sempre traduz pensamento-fantasia em pensamento diri-
gido. Quando isto acontece, “nossos conceitos estendem suas garras sobre 
imagens concretamente vívidas ao lhes abstrair (literalmente, ‘afastar’) a 
matéria” (Hillman 1980, 125).

Uma das principais, e talvez mais importantes, contribuições de Jung é 
seu uso da personificação, na qual ele retém a qualidade imagética do pensa-
mento. Como resultado, a ênfase no imaginário concreto da sombra tem sido 
uma importante contribuição da abordagem junguiana e arquetípica. Para 
Hillman, assim como para Jung, a fundamentação da psique em imagens e 
personificações, “ao invés de em conceitos emprestados das ciências ou da 
filosofia, [significa que] mesmo a metapsicologia de Jung permanece sendo 
psicologia” (Hillman 1975, 22). Segundo Hillman, Jung jamais desertifica a 
psique em busca de princípios explicativos extrínsecos a seu próprio mun-
do imaginal. Creio que é o que Edinger também quis dizer quando notou: 
“Conforme estudava a alquimia, Jung descobriu que esta rede luxuriante de 
imagens estava, de fato, em sua ‘água própria’ que poderia ser usada para 
compreender os complexos conteúdos da psique” (Edinger 1985, 1).
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Para Jung, Edinger e Hillman, os fatos fundamentais da existência da 
psique são imagens de fantasia; para eles, imagem é psique. Em sua busca de 
privilegiar este aspecto da herança de Jung, Hillman desconstrói a famosa dis-
tinção de Jung entre arquétipo em si e imagens arquetípicas. O arquétipo em 
si é descartado. Para alguns analistas, isto lança uma sombra teórica própria.

Kenneth Newman é representativo desta última posição. Ele argumenta 
que privilegiar a imagem, como é o caso, até certo ponto, com Jung, e mais 
ainda com Hillman, negligencia um importante aspecto da imaginação cien-
tífica. Para Newman, há um buraco psíquico na imagem, “uma sombra da 
sombra”, onde se encontra o a-imaginal, e “a psique tem a capacidade de aces-
sar... o que elude qualquer imagem porque está fora do sensório do homem” 
(Newman 1993, 38), mas não fora de sua imaginação. Para Newman, “a ima-
ginação pode ver através e para além do que o olho vê...” (Newman 1993, 
38). Reconhecer o terreno do a-imaginal é importante e é a razão pela qual a 
imaginação científica vem a ser. Ele nota que a ciência “não é uma instância 
em que o nominalismo e a explicação científica estão espremendo alma, mas 
um terreno externo à alma” (Newman 1993, 41). Trata-se antes do oposto:

A anima-ção ou feminina almificação (soulizing) cria sua pró-
pria lacuna, que eclipsa outros mundos. E nesta umbra, que nós 
chamamos de a sombra da sombra, encontramos o animius e 
almificação masculina. O pensamento científico é uma ma-
nifestação do eros masculino relacionado com o a-sensorial e 
a-imaginal, por não mais ser preso a imagens, pois nem todas as 
coisas imaginárias são imaginais (Newman 1993, 41).

Neil Micklem se preocupa de modo análogo com o conhecimento do 
que está além dos sentidos e da imagem. Contudo, ao invés de imaginar o 
acesso a este mundo a-imaginal através da ciência, ele retorna à religião e, 
particularmente, aos ensinamentos paradoxais de Mestre Eckhart. Abrir-se 
ao a-imaginal é abrir-se ao mundo transpersonal da divindade, que requer 
desapego, vazio e “o desligar-se dos sentidos, o libertar-se das imagens, para 
conquistar não a imagem, mas a coisa real” (Micklem 1993, 120).

A “ciência” de Newman e a “religião” de Micklem encontram ressonân-
cias com o eros masculino de Wolfgang Giegerich, que também criticou Jung 
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e Hillman por conferirem prioridade fundamental às imagens. Em seu livro 
The Soul’s Logical Life, Giegerich volta-se para a filosofia, particularmente a 
filosofia de Hegel, como inspiração. Como Newman, Giegerich argumenta 
que o pensamento tem sido subestimado e subdesenvolvido sob o peso das 
imagens na psicologia de Jung e Hillman. A obra de Giegerich se volta do 
imaginal para o lógico.

Embora Newman, Micklem e Giegerich vejam o lado sombrio do gesto 
de privilegiar as imagens como a base da vida psíquica, cada um deles pen-
sa de modo singular sobre o a-imaginal. Contudo, eles concordam que uma 
sombra teórica ou metafísica é lançada quando o foco primário é posto nas 
imagens. A influência kantiana de Jung o levou a ser mais cauteloso sobre 
fazer o que ele considerava serem afirmações metafísicas sobre o real, pelo 
menos nos terrenos da filosofia e da religião. Sua orientação permaneceu 
psicológica, daí por que seu foco nas imagens foi fundamental.

Da minha perspectiva, é importante continuar a lutar com o relaciona-
mento de conceito e imagem, sem subjugar um ao outro, sem deixar um ou 
o outro cair na sombra. O foco de Newman no a-imaginal como um buraco 
na imagem pode ser visto como parte da propriedade dinâmica das imagens 
elas próprias, como um lugar onde o pensamento pode ir além da psique. 
Mas se o pensamento se torna desconectado do corpo sutil da imagem, o eros 
masculino pode degenerar em sua sombra carregada de animus. Para mim, 
o buraco na imagem também pode ser imaginado como um ponto axial do 
vazio não imaginal, o lugar onde as imagens são tanto desconstruídas quanto 
reanimadas, e onde o corpo sutil anuncia uma visão misteriosa e paradoxal 
de imagens para além de retratos ou representações. Neste sentido, a sombra 
da imagem pertence a ela, em última instância. O que a maioria dos críticos 
da psicologia arquetípica falharam em notar é que, também para Hillman, 
nem tudo o que é arquetípico pode ser contido pela psique, “pois se mani-
festa também de modos físicos, sociais, linguísticos, estéticos e espirituais” 
(Hillman 1983/2004, 13).

Jung, em última instância, viu na alquimia que o esforço de encarar a 
sombra era uma paradoxal união dos opostos no âmago do trabalho psico-
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lógico e alquímico. No capítulo “Os paradoxa”, em seu trabalho tardio Myste-
rium coniunctionis, Jung fala da importância dos opostos para os alquimistas 
e de como eles tentavam “não apenas visualizar os opostos em conjunto, mas 
também expressá-los num mesmo fôlego” (Jung 1955-1956/1963; OC 14/1, 
§ 35). Neste espírito, eu comecei este capítulo com uma epígrafe de Atalanta 
fugiens, de Michael Maier: “O sol e sua sombra completam a obra”. Nesta 
visão, o sol e sua sombra estão intimamente ligados e refletem as estruturas 
arquetípicas e cósmicas nas quais a consciência e a sombra estão eternamente 
em jogo. Esta grande conjunção sugere o lapis alquímico e a pedra filo-
sofal, em que a prima materia da sombra e a meta iluminada do opus estão 
misteriosamente reunidas. Para o analista alquimicamente orientado, a som-
bra não é apenas o começo da obra, é também o seu fim.
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