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Natureza e a Prática Analítica da Totalidade 
 

Pg.79   A sabedoria afirma que a arte do médico é entreter o paciente enquanto a natureza o cura.  
Isso pode ser tão verdadeiro para a análise psicoterapêutica quanto o é para a medicina.. "O 
melhor que o analista pode fazer é não perturbar a evolução natural deste processo (de 
cura)", Jung escreveu em uma carta em 1960. "O processo consiste em se tornar inteiro ou 
íntegro, e isso nunca é conseguido através de palavras ou interpretações  mas somente pela 
natureza da  psique." (1975, p. 583). 
 
Hoje em dia a maioria dos analistas experientes  de qualquer linha terapêutica concordaria 
com o fato de que eles não são curadores da psique mas sim, quando muito,  cooperadores 
do processo de cura que ocorre dento dela. Até mesmo os clínicos orgulhosos reconhecem 
suas limitações em técnica e em habilidade para o  processo terapêutico. O que realmente 
proporciona a cura  permanece um mistério. Talvez seja um certo tipo de amor. 
 
Aquilo que foi comentado  (por Ellenberger, p.exemplo), como sendo indício da  romântica 
natureza germânica  no trabalho de Jung revelou-se como sendo um enfoque realístico do 
que acontece  na análise..   O fato de Jung  contar  com a natureza para obter recursos com 
poder de cura não significa  misticismo obscuro mas sim  o reconhecimento  de um médico 
quanto ao fato de que a arte  e ciência humanas tem suas limitações.  Os analistas não são 
onipotentes e eles certamente precisam da natureza para que a cura aconteça. 
 
Todavia a habilidade adquirida pela experiência é importante na análise, e em alguns casos 
é até mesmo crucial. Se não fosse assim, o treinamento de analistas  seria desnecessário e 
as escolas  perda de tempo. Embora existam terapeutas naturais e personalidades que 
curam, mesmo assim não se dispensa um bom treinamento, pois muitos casos difíceis em 
análise exigem  uma boa dose de conhecimento desenvolvido e diferenciado Mas isso 
nunca foi segredo. Os curandeiros xamânicos  sempre foram e  ainda são técnicos  muito 
bem treinados , na tradição deles claro, não nos métodos  científicos modernos. 
 

Pg.80 Para  curar a natureza segue caminhos através dos quais ela possa fazer seu trabalho. 
Freqüentemente esses caminhos estão bloqueados e precisam ser desobstruídos  Em alguns 
casos, novas pontes precisam ser construídas em  estruturas psíquicas sólidas e úteis. 
Muitas vezes a construção de uma nova infra estrutura psíquica é necessária para que a 
natureza tenha a chance  de por em ação os efeitos da cura.  Uma consciência  culposa e 



 2 

maligna nas suas atitudes e desenvolvimentos,  adquiridos através de experiências 
dolorosas e traumáticas da infância, impedem  que o natural processo de cura produza  
melhores efeitos. 
 
Na verdade muitas  coisas podem interferir nos caminhos  dos processos de cura naturais 
da psique. Mencionando Jung, em um de seus últimos trabalhos , entitulado "Símbolos e a 
Interpretação de Sonhos": 

Através dos sonhos, intuições, impulsos e outros acontecimentos espontâneos, as forças 
instintivas influenciam  a atividade da consciência. Se essa influência é para melhor ou para 
pior, depende dos conteúdos inconscientes. Se contiver  muitas coisas que normalmente 
deveriam  estar conscientes, então seu funcionamento se torna torcido e tendencioso, 
aparecem motivos que não são baseados em puro (verdadeiro) instinto, mas que devem sua 
atividade ao fato de pertencerem ao inconscientes por repressão ou negligência.  É como se 
eles escondessem e encobrissem  a psique inconsciente normal e distorcessem sua função  
natural de produção  de símbolos. 

(1976, par.512). 
 
Essa camada de material psíquico reprimido é sustentada e mantida no lugar pelas rupturas   
psíquicas (splits) , verticais e horizontais, as quais  vêem à tona na cuidadosa investigação 
analítica.  Em grande parte, o trabalho da  análise consiste em  juntar as partes psíquicas ( 
chamadas opostos)  que foram  divididas e separadas, de maneira que as forças 
equilibrantes  da psique normal possam tomar lugar e oferecer seu potencial criativo e 
curativo.  Esse entrelaçar de partes da consciência é o trabalho de integração na análise 
junguiana. 
 

A natureza da Psique 
 
A visão que Jung tinha da psique e sua abordagem à teoria e  prática da análise revelaram-
se durante um período de  60 anos. Iniciaram com os estudos psiquiátricos em 1900,  
continuou  durante sua estreita  colaboração com Freud entre 1907 e 1913, e prosseguiu  
ampliando o campo do que ele acreditava ser a verdadeira extensão do inconsciente, 
partindo de uma (ou duas) teorias mestras até uma teoria que abrangeu  uma imensidão 
atraente de centros instintivos e arquetípicos.  Ele também  reformulou as relações  entre 
consciente e inconsciente  atribuindo-lhes mais dinamismo e menos jeito mecânico como 
entendido por Freud. Um de seus primeiros argumentos  com Freud sobre a natureza da 
libido (é ela  apenas energia sexual ou um tipo mais genérico de energia psíquica?) 
resultou numa  extensa revisão da teoria psicoanalítica que ele  havia aprendido em Viena ( 
veja capítulo 4 anterior). 

Pg.81                              
A natureza da psique humana compreende, segundo a visão de Jung, elementos somatico-
instintivos (isto é, impulsos) numa das extremidades do espectro e elementos espiritual-
arquetípicos (isto é, imagens e idéias) na outra extremidade. Em ambas extremidades  a 
psique vagueia por entre as fronteiras do psíquico (psychoid barrier - N.T.) até áreas não-
psíquicas: ou seja,  entre questões físicas na polaridade somática e entre questões 
puramente espirituais na polaridade arquetípica (Jung 1954, par. 420). A psique mesmo é 
definida pelos limites da volição: O que quer que a vontade/desejo possa afetar ou 
influenciar, em princípio, pertence à esfera da psique e o que quer que não possa 
influenciar ( isto é funções do sistema autônomo), em princípio, está fora dos limites da 
psique.  A psique é limitada pelo corpo e instintos de um lado e pelo espírito e arquétipos 
do outro. "(A vontade não pode transpor as fronteiras da zona psíquica: não pode exercer 
coerção sobre os instintos, tampouco tem poder sobre o espírito, pelo menos na medida em  
que a entendamos  como sendo qualquer coisa mais do que o intelecto. Espírito e instinto 
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são por natureza autônomos  e ambos impõem  igualmente limites ao  campo aplicado da 
volição". 1954, par. 379). 
 
A visão de que Jung era um místico foi distorção política de alguns, mas na verdade 
contém o fato de que ele levou o espírito em consideração dentro de sua teoria da psique. 
Na terapia analítica, têm-se como muito importante trazer  os elementos  espirituais à 
consciência por serem impulsos instintivo-somaticos.  Mas contrariamente à opinião 
errônea de que Jung teria negado ou  desconsiderado o lado biológico e instintivo da vida 
psíquica , ele na verdade deu a eles a mesma importância dada ao espiritual e arquetípico. 
A psicologia de Jung não é puramente  espiritual, mas  leva  as questões espirituais mais  a 
sério  talvez do que outras modernas psicologias profundas.  
 
Para Jung o inconsciente contém muito mais do que direcionamento sexual (o famoso 
princípio do prazer de Freud).e seus conteúdos análogos, e também  muito mais do que 
material psíquico reprimido de qualquer natureza. O inconsciente contém  pensamentos 
(thoughts) e imagens, impulsos e desejos que ainda não atingiram a luz do dia na vida do 
indivíduo., assim como tudo aquilo que já esteve na consciência porém  foi rejeitado por 
uma razão ou outra. Jung não negou a importância da sexualidade na vida psíquica, ele 
descobriu que outros fatores somatico-intintivos também participavam significativamente 
da psique, além do arsenal de conteúdos e fatores que tem mais a ver com  o espiritual ou 
psicológico do que  com o biológico.  
 

Pg.82 Jung teorizou que há um número de grupos instintivos, na verdade, cinco deles. Num artigo  
importante porém negligenciado chamado "Fatores psicológicos que determinam o 
comportamento humano" escrito em 1936 e apresentado na Tri-Centenária Conferência de 
Artes e Ciências de Harvard, quando ele recebeu o título de doutor honorário, Jung 
postulou  os cinco "fatores instintivos":  fome, sexualidade, atividade,  reflexão e 
criatividade.  Esses fortes impulsos humanos, que jazem além dos limites da aculturação e 
não permitem controle pela vontade, pertencem  à natureza biológica humana propriamente 
dita. Eles influenciam o comportamento humano e suprem  a psique de energia e força 
motivadora (libido). Eles  estão,  em contraposição, sujeitos a vários outros fatores físicos, 
psicológico e cultural os quais Jung chamou "modalidades" (modalities)  Isso inclui os 
fatores físicos de sexo, idade e disposição hereditária e aqueles mais psicológicos: 
tipologia, orientação em relação ao mundo que pode ser mais espiritual ou mais física, e o 
grau  de consciência/inconsciência que rege o comportamento da pessoa.  A cultura e a 
história  participam na formação dessas três últimas modalidades e portanto interferem na 
maneira como se dará o florescimento do grupo instintivo na vida do indivíduo. Para Jung,  
história e cultura têm um papel muito importante na modelagem e na formação da 
canalização do instintual e arquetípico da psique.  
 
O artigo de Jung mostrado em Harvard camufla suas considerações sobre as múltiplas 
maneiras através das quais  a psique do indivíduo é envolvida e influenciada pelo mundo 
social circundante. O indivíduo é submetido a forças  sociais  tanto de fontes internas 
quanto externas. Da  mesma maneira que a história e a cultura moldam  a vida familiar e 
suas atitudes,  assim também a família molda os indivíduos e, devido ao processo de 
introspecção, o ego também se submete à cultura  pelos aspectos internos da matriz 
psíquica.  Desestabilização social, guerras e transtornos econômicos são fatores que 
contribuem para a construção de um mundo interno que o indivíduo carregará por toda a 
vida.  
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A teoria junguiana é nonsolipsistic? (parece que quer dizer que não se refere somente ao eu. -  
N.T). também em outro sentido. Através das funções psicológicas, como a sensação, 
pensamento e sentimento, o ego é capaz  de proceder aos devidos ajustes com relação ao 
meio-ambiente e formular uma reação consciente a qual não será determinada pelos 
instintos ou complexos. Enquanto a visão junguiana valoriza  a importância da psique em 
produzir julgamentos e formular respostas e idéias acerca do mundo, ela não pinta o ser 
humano como um ser fechado numa caixa escura  através da qual apenas projeções 
emanam  e  que tateia  num mundo externo totalmente  desconhecido e incognoscível. Para 
Jung o ser humano é altamente adaptável  e recebe dicas tanto dos fatores intrapsíquicos,  
exemplo: os. impulsos puramente instintivos e os  processos  ideacionais derivados dos 
arquétipos, assim como do meio ambiente circundante  
 

Pg.83 É também bastante significativo que Jung não relacione a agressividade (o segundo mais 
importante impulso segundo Freud, - thanatos), ou o desejo de poder ( o principal motor, 
segundo Adler) como instintos humanos básicos.  A esse respeito, sua conceituação das 
condições humanas difere da visão mais pessimista de Freud,  sem falar dos 
desdobramentos da teoria de thanatos , de  Melanie Klein, na tenra infância, como 
p.exemplo sua teoria sobre a inveja. Ele também se posiciona à parte com relação a Adler, 
para quem o desejo de poder era a força motriz  na vida humana e que viu a experiência 
humana da inferioridade e enfraquecimento como central. 
 
Isso não significa que a visão junguiana da natureza humana seja unilateral e ingenuamente 
otimista ou  retrata uma psique  livre de conflitos internos ou de necessidades de poder,  
Em vários lugares Jung reconhece que os instintos freqüentemente competem entre si (isto 
é,"o sistema dos instintos na verdade não é harmonioso em sua composição e está exposto 
a numerosas colisões internas" - 1954, par. 378) e que constelações de polaridades  e  
conflitos internos dentro da psique são inevitáveis. Ele também é ciente  sobre as questões 
de poder e sua importância, especialmente para os introvertidos. De fato, a existência de 
conflitos internos é fundamental na doutrina junguiana.  Conflitos, internos ou externos, 
são parte normal da vida humana e até mesmo provêem as condições necessárias para o 
ego crescer e se desenvolver. A política é inevitável e universal devido à insegurança do 
ego, mas não é instintiva.  Na medida em que o ego  necessita maiores  seguranças ou 
reconhecimento ou mesmo  conflitua para crescer e se desenvolver, buscará  oportunidades 
para se engajar na política, mas para Jung isso não é decretado por algum impulso 
instintivo. A política  é dirigida mais pela necessidade de poder e de grandiosidade do ego 
do que por instinto.  
 
Jung não responsabiliza os instintos pela agressão ou pela necessidade de poder mas tem 
no entanto forte  concepção acerca do mal. A sombra, -  para Jung um termo técnico 
psicológico que se refere a traços reprimidos como (mais comumente)  inveja, ganância, e 
agressividade, - pertence à personalidade humana  em todos os níveis, pessoal e impessoal, 
individual e coletivo.  Mas a sombra não é invariavelmente  definida por "sexo e 
agressividade", o id freudiano. Ela é Mercurial e depende  dos aspectos particulares da 
personalidade que um indivíduo e/ou cultura  escolhe denegrir e tenta eliminar. A sombra é 
aquilo que não se coaduna com companhias agradáveis, é vergonhosa e embaraçosa e é 
rejeitada pelo indivíduo e pela sociedade como inaceitável ou mesmo intolerável. É feita de 
tendências, sentimentos e fantasias represadas que os analisandos confessam aos seus 
analistas com bastante vergonha e relutância. A sombra é complementar  à persona (outro 
termo técnico que se refere à identidade psicossocial oficial de uma pessoa): enquanto um 
lado mostra a face pela qual queremos ser vistos, a outra esconde a face que não queremos 
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mostrar. Ambas existem inevitavelmente e formam dois lados da mesma moeda. Mas a 
sombra não é  dirigida  e nem está associada ou é modelada por um instinto específico. 
 

Pg.84 Não há na teoria junguiana, então, nenhuma força específica que,  por si só, direcione para 
a destrutividade ou agressividade e a sombra não tende fatalmente para essa direção. 
Destrutividade e agressividade são universais entre os humanos, ou assim parecem ser, 
porém são sub-produtos de outros fatores: frustração do ego, infância traumática,  
necessidade de criar,  urgência em se acasalar, etc.  Não há necessidade humana inerente 
para a destruição. Jung rejeitou essa noção central de Freud (o direcionamento de 
Thanatos) porque não fazia sentido a partir de um ponto de vista biológico ou psicológico, 
mesmo apesar da idéia ter se originado, parece, em conexão com uma de suas primeiras 
estudantes, Sabina Spielrein, que escreveu sobre isso em sua dissertação de doutorado 
(supervisionada por Jung) e que a teria transmitido para Freud. (veja Kerr).  Em  Symbole 
und Wandlungen ,  Jung considera a idéia, porém mais tarde, a apaga das subsequentes 
versões daquele trabalho.  
 
Assim como os fatores instintivos, os arquétipos pertencem aos mesmos estratos profundos 
da psique  Se os instintos são a força motora, os arquétipos são modeladores dessas forças. 
Juntos eles formam o famoso inconsciente coletivo de Jung. Num artigo entitulado "Ä 
natureza da psique", que é provavelmente seu melhor tratado teórico avulso, Jung especula 
sobre a relação entre instintos e arquétipos. Ele conclui que são melhor entendidos como 
dispostos em um espectro, como o espectro das cores, sendo os instintos a ponta 
infravermelha e os arquétipos a ponta ultravioleta (1954, par. 414).  Porém arquétipos e 
instintos estão também intimamente ligados um ao outro , os primeiros talhando e 
modelando os segundos.  Por si só os instintos seriam sem forma ou conteúdo,  assim como 
o conceito bíblico de te'hom (Genesis1:1),  o espírito (arquétipo)  cria fora do caos amorfo 
e dá-lhes forma (aos instintos - N.T.). Os arquétipos estruturam o inconsciente profundo, 
onde  matéria e espírito  se juntam e se encontram como urgência instintiva e imagem 
arquetípica. De fato não se pode encontrar na psique um instinto sem uma estrutura de 
características arquetípicas correspondentes. 
 
Jung algumas vezes diria que o arquétipo é a imagem do instinto. Eles estão tão 
intimamente ligados que ele freqüentemente se referia aos arquétipos  e aos padrões 
arquetípicos sem  explícitar  ou mesmo implícitar referência  aos instintos,  simplesmente   
assumindo a ligação entre instinto e arquétipo que  dirige o "padrão de comportamento"  
que é o arquétipo. (cf. 1954, par.352).( não consegui melhor clareza - N.T). Sem uma fonte de  
energia somática, as imagens arquetípicas seriam sem vida e sem  representação, espectro 
mental puro  que flutua ao redor da psique sem conexão ou impacto emocional.   Assim 
entendidos, os arquétipos seriam abstrações  mentais e esquemas de pensamento  ao invés 
de forças numinosas que Jung  tinha em mente  onde quer que usasse o termo.  
 

Pg.85 Sem uma imagem, por outro lado, um instinto  ficaria sem direção, seria difuso, não 
saberia como encontrar um objeto apropriado. Enquanto os instintos proporcionam energia 
e se direcionam para imagens arquetípicas, os arquétipos geram as imagens que permitem 
aos instintos  se relacionarem com objetos adequados, que é o que eles essencialmente 
buscam. 
 
Na teoria Junguiana, a ligação entre instinto e arquétipo é pressuposição para todas as 
relações objetais satisfatórias, a começar pela união bebê/seio  ( nurturance = alimentar, 
cuidar, proteger, enquanto cresce e se desenvolve),  estendendo-se até a formação de 
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ligações  de amor sexual com um parceiro (sexualidade) e incluindo a descoberta e 
reconhecimento de uma vocação (atividade, criatividade) e das pessoas e ferramentas 
necessárias para retirar significado das experiências (reflexão).  Para junguianos, essas 
experiências-chave  de um  "encaixe" na vida são arquetípicos, significando que há um 
encontro adequado entre os mundos interno e externo (entre necessidade e preenchimento 
dessa necessidade) e entre natureza e cultura (entre si mesmo e o outro, indivíduo e 
sociedade).  Há  também o fato de que isso é nato, esses encaixes/encontros não podem ser 
aprendidos, eles são descobertos.  
 
Jung não rejeitou o ponto de vista das relações objetais dos teóricos que gostavam de 
insistir  no fato de que os humanos são essencialmente e por nascença   orientados para 
objetos  e vinculados a eles desde o princípio da vida, mas ele acrescenta que o campo 
psíquico para esse relacionamento  reside numa ligação fundamental entre instinto e 
arquétipo.  Quando essa ligação é rompida ou quebrada, as relações objetais são fatalmente 
perturbadas, talvez até mesmo desde a vida intra-uterina mas certamente  a partir do 
momento do nascimento em diante.  Sem a orientação de uma imagem arquetípica, a 
energia psíquica  fluindo  da base somática se desorganiza e  perde o foco. 
 
Nem os instintos nem os arquétipos estão contidos dentro da psique, de acordo com a 
teoria junguiana e portanto eles não podem ser experimentados diretamente. Os grupos 
instintivos estão plantados nas bases somáticas e os arquétipos são fatores formativos que 
existem num campo espiritual além do campo da psique humana  (1954, par. 420).  De 
ambos extremos do espectro a psique recebe sinais:  dos grupos instintivos chegam como 
sensações  de desejo e de impulso, e dos arquétipos  eles aparecem como imagens 
arquetípicas, fantasias, idéias, visões e intuições. A partir do momento que penetram na 
psique e mais que isso atingem o ego consciente, ambos sinais já estão "psiquizados" 
("psychized"), e cada um relacionado com o outro.  
 
A consciência empírica dos indivíduos  tende a ficar balançando entre os pólos somático e 
arquetípico do espectro, ora experimentando desejos, impulsos e fogo libidinal  de paixão 
mais forte, ora  experimentando imagens, idéias, e intuições mais intensamente.  As 
emoções podem igualmente  se anexar a qualquer um desses pólos, e qualquer uma delas 
pode às vezes  transbordar  engolindo a outra.   

Pg.86Mas numa psique sadia, que seria a psique equilibrada, segundo Jung, instinto e arquétipo 
são mantidos sob tensão. Na psique eles estão coordenados e trabalham em sintonia, um 
provendo impulso e força e o outro  provendo direção e significado. Exatamente como essa 
coordenação chega a acontecer e opera positivamente  ou falha foram tópicos perseguidos 
por Jung no final de sua vida, principalmente em sua última e grandiosa obra  "Mysterium 
Coniunctionis".  A famosa "união dos opostos" que a psique precisa abrigar é a união entre 
matéria e espírito. As condições humanas que experimentamos hoje na história 
evolucionária  está fundamentalmente marcada  por essa tensão de opostos entre  a base 
somática dos instintos por um lado e a base espiritual dos arquétipos do outro.  O ponto de 
encontro, ou o campo de batalha onde eles convergem, é a psique.  Como Jung  entendia, o 
significado da existência humana no universo temporal reside nesta específica função da 
psique: unir espírito e matéria dentro do espaço-tempo contínuo da vida humana 
individual. 
 
Quando estes dois pólos da psique, o corpo material  e o espírito transcendente estiverem 
adequadamente coordenados,  proporcionarão  à psique uma compensação saudável com o  
inconsciente.  Compensação, para Jung, é bastante diferente da compensação para Adler. O 
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termo compensação para Jung  não se refere ao surgimento de uma sensação de 
inferioridade  ou à tentativa de neutralizar o sentimento de pequenez imaginando-se a 
situação contrária.. Não é um "protesto". Ao contrário, "compensação" foi conceituada por 
Jung como sendo um mecanismo psíquico cujo propósito é dirigir um movimento 
dinâmico equilibrado em direção à individuação e totalidade..  A consciência do ego 
precisa dessa compensação com o inconsciente  por que  sozinho e sem o benefício de tal 
relação com a "natureza" o ego se torna rígido, estéril e unilateral. Os instintos, ou  a 
"natureza" podem fazer os ajustes, equilibrar e curar a personalidade consciente contanto 
que o caminho para a compensação esteja desimpedido de modo a produzir seus efeitos. 
 

Complexos, Patologias e Análise 
 
Cedo na sua carreira psiquiátrica, Jung  notou as estranhezas da dissociação em seus 
pacientes psicóticos e neuróticos.  A repressão é apenas um dos vários meios através dos 
quais a consciência é impedida  de integrar partes da psique e extrair significado e 
benefício da experiência. Tornou-se claro para ele que o principal desafio a um 
funcionamento bem sucedido do ecossistema psicológico natural estava nos complexos 
pessoais.   Eles são corpos psíquicos desenvolvidos durante a história de uma vida pessoal, 
mais precisamente durante a infância.  Eles são formulados por traumas interpessoais como 
abandono emocional, abuso sexual, ausência de modelos adequados e assim crescem  
arrecadando associações de uma natureza similar ao redor deles e amarrando-os ao âmago 
do complexo através da emoção. Os complexos são  altamente carregados de afeto, 
comportam-se autonomamente, (isto é, não estão sob controle do ego), e possuem um tipo 
de consciência própria.   Eles  reagem  prontamente a estímulos externos, e quando 
estimulados eles causam  confusão e sofrimento psicológico e fisiológico. São os nossos 
comandos (botões emocionais, que, quando acionados eles nos guiam  para a beira  da 
irracionalidade (às vezes ultrapassam). Em análise são interpretados redutivamente. Isto é, 
as reações emocionais geradas pelos complexos são levadas no contexto de seus pontos de 
origem, usualmente a infância. 
 

Pg.87 Tão importante quanto essa interferência na apreensão da realidade pelo ego, é o problema 
muito mais sério que vem a ser  a formação de  uma espécie de camada  psíquica atuando  
como barreira,  muitas vezes impenetrável, entre o ego e  as outras  camadas mais 
profundas dos instintos/arquétipos.   É essa camada/barreira de complexos que  impedem 
severamente as compensações curativas da psique natural de atingirem a consciência do 
ego.  
 
Os complexos também criam linhas de fratura na estrutura do ego emergente. Eles 
provocam a fragmentação do ego e a dissociação nessas linhas de  vulnerabilidade. Se 
fortemente estimulados, eles  rompem a psique e causam pedaços/segmentos dentro da 
psique (divisão vertical ) e entre o consciente e inconsciente (divisão horizontal). Quando 
isso acontece, a pessoa experimenta estados de dissociação,  descarga de afetos e estresse 
psicológico. A consciência  fica perturbada e a experiência de integração, prejudicada. A 
memória, também, é despedaçada  e distorções de toda espécie interferem na construção da 
realidade que  o ego deve fazer.  
 
Esses pontos de vulnerabilidade dentro da psique provocam defesas egóicas com o objetivo 
de amenizar a dor e o sofrimento. Infelizmente, elas (as defesas), ao mesmo tempo, 
distanciam a pessoa  das experiências psíquicas valiosas e de partes do Self que chegam no 
momento em que o complexo é estimulado. Elas interferem nas respostas instintivas úteis 
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às situações perigosas e estressantes e reduzem a capacidade do ego de tirar vantagens das 
oportunidades do meio ambiente com respostas adaptativas..  Elas nos tornam animais 
doentes quando presos nos padrões neuróticos de pensamento e de reações. As defesas 
nascidas da dor psíquica, impedem a integração e encorajam  a parcialidade e padrões 
psíquicos crônicos   O Self não está unificado, pelo contrário, se torna 
compartimentalizado e dissociado.  
 

Pg.88 Na medida em que a fragmentação de um ego mal formado e vulnerável impede o 
funcionamento saudável e a utilização da compensação curativa vinda do inconsciente 
profundo, a existência dessa camada grossa e impenetrável de complexos  atuando como 
barreira entre a consciência do ego e  outras camadas mais profundas do inconscientes, 
junto com as defesas empregadas pelo ego para manter  distante a dor psíquica, criam uma 
psique que não consegue se utilizar das forças curativas do inconsciente  vindas através de 
sonhos, impulsos ou fantasias. Na pratica analítica não é incomum pessoas  relatarem 
sonhos numinosos-arquetípicos que deveriam produzir o efeito de trazer  totalidade e 
significado à questão.  Mas aí o analista percebe que o sonho que deveria ter um efeito 
profundo de cura sobre a  consciência acaba tendo nenhum efeito de discernimento e  nem 
mesmo as  contribuições  enfáticas e inspiradas das interpretações do sonho feitas pelo 
analista mobilizam em direção à cura.  O sonho e a interpretação simplesmente  carregam 
em si pouca força para provocar alguma mudança.  
 
A função normal e excelente do inconsciente consiste em compensar o ego e orientá-lo na 
direção do equilíbrio psíquico, mas isso pode ser prejudicado por um desenvolvimento 
defeituoso do ego e pela formação de complexos.  Isso é o que precisa ser retificado no 
tratamento analítico.  No âmago do tratamento está  a análise (análise = desmembramento)  
dos complexos e a síntese de uma atitude egóica que possa suportar aquilo que Jung 
chamou de função transcendente, a ponte entre a consciência do ego e as camadas 
profundas do inconsciente.  
 

Ego e Self  na análise 
 
O ego é o principal objeto de todas as praticas terapêuticas e  empreitadas analíticas.  É ao 
ego que nós, analistas devemos responder, pois é o ego que define a consciência de uma 
pessoa e é o centro sensível da vida.  Seria tolo tentar curar a psique sem curar o ego: caso 
isso fosse conseguido, o paciente nem notaria!  
 
E no entanto nós sabemos que o ego é meramente um aspecto parcial da psique. O todo no 
qual o ego faz parte, é o  Self em sua totalidade de opostos,  a mais importante delas é o 
espectro que vai do extremos somático-instintivo ao espiritual-arquetípico.  A totalidade 
corpo-mente é o que Jung concebeu como sendo o Self. O Self é o princípio  divino (de 
Deus) e o ego é o princípio da realidade humana.  
 
O ego é definido como um complexo  constituído de um centro focal, a consciência. Assim 
como todos outros complexos, o ego tem um âmago arquetípico, e no caso do ego, esse 
âmago arquetípico é muito especial. Ele é o Self.   Isso faz com que o ego seja diferente 
dos outros complexos. A consciência egóica é privilegiada dentro da psique devido à sua 
ligação ímpar com o Self.  
 

Pg.89 Ser um complexo, no entanto, significa que o ego é  também fortemente constituído como 
resultante de um  trauma. De fato, Jung teoriza que o ego  se forma pelas "colisões" que 
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inevitavelmente acontecem entre o indivíduo e o mundo. Ele estava familiarizado com a 
noção de Rank sobre a importância do trauma do nascimento para o desenvolvimento do 
ego, e, embora não atribuísse tanto peso a essa primeira experiência quanto Rank o fez, , 
ele considerava que a traumática sofrida no momento do nascimento tinha  força 
constitutiva fundamental na formação do ego. O ego nasce  em e através da dor, e no seu 
âmago reside a ansiedade  O " princípio da realidade" pelo qual o ego deve funcionar (de 
acordo com Freud) de fato vem a ser um pouco mais que um "princípio de ansiedade" mas 
isso é (para Jung também) a chave para o ego e seu funcionamento.  
 
 
 
Assim como todos os outros complexos, o ego é formado por uma variedade de material 
associativo  atados  num centro bipolar, e como tal está sujeito à fragmentação e a 
processos de ruptura que podem facilmente  separá-los num estado de dissociação. Mesmer 
e seus seguidores empregavam o "sonambulismo artificial" ou hipnose (termo dado por 
Braid), para criar especiais estados alterados de consciência e para induzir um rapport 
intenso entre o magnetizador e o sujeito (cfe. Ellenberger, p. 112ff). Esses primeiros 
práticos de terapia profunda estavam envolvidos com  o fenômeno da dissociação do ego 
pela hipnose.  O hipnotismo tornou-se o que Ellenberger  denominou como  um "caminho 
régio para a mente desconhecida"(p.112) por que abria  um caminho por entre o ego 
racional  normalmente defendido  para um território sem restrições.  De Mesmer a pista 
leva à Janet  que explorou o fenômeno da dissociação em detalhes em Salpetriere  e é 
freqüentemente chamado de o pai da moderna psiquiatria dinâmica.  (Ellenberger, p.331).  
Jung, como Freud, estudaram  os métodos de Janet  e ambos empregaram algumas de suas 
técnicas e teorias nos seus primeiros trabalhos.  
 
A existência de uma variedade de estados de ego fascinou Jung desde cedo. Sua 
dissertação doutoral  foi o estudo de uma médium (sua prima, Helene Preiswerk)  que tinha 
uma incrível facilidade para receber durante sessões personalidades com fortes 
características históricas  sobre as quais a medium  nada sabia.  Tais estados de possessão 
por entidades psíquicas  exteriores (complexos e imagens arquetípicas), Jung descobriu 
mais tarde em  investigações  junto aos  pacientes psicóticos no Burgholzli,  podem ser 
transitórias ou de longa duração.  Um dos propósitos da análise terapêutica é perceber 
esses vários estados e personalidades parciais e  amarrá-los  junto num todo relativamente  
coeso, de maneira que uma proteção formada por identidade pessoal e consciência  possa 
envolver essas partes mantendo-as juntas. Isso é diferente de transformá-las num produto 
híbrido. Jung fala  de conter os opostos dentro da consciência, de manter a tensão inerente  
ao dinamismo e interrelacionamento das várias partes da psique,  e de não permitir que eles 
voltem ao estado de dissociação.  
 

Pg.90 Como centro virtual da consciência, o ego é responsável pelo papel de  recipiente para 
essas polaridades e fragmentos de consciência,  assim como de ter a função adaptativa de  
reagir às mudanças do meio-ambiente. O centro arquetípico do complexo do ego se inicia 
antes mesmo do nascimento da criança.  Esse centro virtual  de consciência incipiente  está 
em posição e  em funcionamento mesmo dentro do útero, uma vez que o feto se orienta em 
relação ao seu meio-ambiente  e começa a sentir o mundo. O Self, que é o  arquétipo 
central organizacional da psique  como um todo, continua oferecendo ao ego essa  mesma 
qualidade de centramento à medida que o organismo   emerge no mundo e ganha mais 
consciência.  
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A profunda conexão que a parte central do ego tem com o Self faz do ego uma figura 
psíquica paradoxal. Por um lado ele é o receptáculo da  consciência, ansiedade e dor, 
originados e despertados pelo trauma. Por outro lado ele é divino,  semelhante a Deus,  
devido a sua identificação com o Self. O ego é ao mesmo tempo, a encarnação do Self no 
espaço-tempo contínuo  e um registro frágil de ansiedade existencial.  
 
Amarradas junto a esse centro bipolar no coração do ego estão as associações que formam 
a identidade pessoal e a história lembrada  de uma pessoa.  Mãe, pai e todas outras figuras  
significativas da história pessoal são tecidas no pano da consciência  e da identidade do 
ego. Elas podem servir de associações (positivas) que dão suporte ao ego e que  promovem 
a vida ou podem ser (negativas) debilitantes e tóxicas ao ego  A análise tenta  separar o ego 
das associações patológicas envoltas na estrutura do complexo do ego e a recuperar e 
apoiar as associações positivas.  
 
Por ser um complexo, entretanto, o ego,  dentro do universo da psique é de tamanho e 
importância relativos.  Ele não é o centro e nem o maior território da psique  Como centro 
da consciência, entretanto, ele facilmente sucumbe à ilusão de que é o centro da totalidade 
do universo psíquico e portanto estaria no controle de outras partes minoritárias.  Esse 
estado de inflação, que acontece quando há forte  identificação entre o ego e o Self 
arquetípico, pode acarretar sintomas psíquicos, assunções perigosas e superestimadas de 
comando  e controle   e  ilusões de grandiosidade com relação a tudo em geral Esse estado 
de inflação arquetípico é normal na infância, mas obviamente perigoso na adolescência e 
fase adulta. O ego aprenderá através de duras experiências que não é o chefe do lar 
psíquico e que está sujeito a flutuações na economia psíquica. Poderá procurar alguém para 
botar a culpa, no começo, um bode expiatório, mas finalmente aceitará a realidade 
psíquica.  Retirar o ego dessa ilusão de ser o centro do todo é um dos efeitos da análise. 
 

Pg.91 O ego que não se separa o suficientemente  do Self comporta-se  como o executivo de uma 
organização  o qual não consegue perceber que a organização como um todo necessita  da 
cooperação até mesmo de seu trabalhador mais humilde para que funcione bem. Esse ego 
toma para si o sucesso da organização e freqüentemente  tenta eximir-se da culpa quando 
ela falha. Os trabalhadores, por outro lado, precisam do executivo, desde que  decisões e 
julgamentos sadios sejam feitos, tudo poderá sobreviver e prosperar.  O ego precisa 
perceber essa interdependência entre as partes do mundo intrapsíquico para que a saúde e  
a excelência  sejam possíveis. É uma posição de considerável humildade.  
 
Se, devido a essas profundas associações internas com o Self, o ego tende a assumir o 
papel de ser o centro do mundo psíquico, ele pode cair vítima de ilusões grandiosas sobre 
sua importância geral  e sobre ser  especial; o contrário também pode acontecer  se essa 
conexão for tênue e distante.  Nesse caso o ego se sente abandonado, sem âncoras  num 
mundo temeroso de forças impessoais. Ele se sente inadequado e sofre de baixa auto-
estima  e insegurança interna. 
 
O equilíbrio apropriado nessa relação entre ego e Self  foi  relatada na literatura junguiana  
sob títulos de eixo ego-Self.  Se o eixo ego-Self  for suficientemente e apropriadamente 
desenvolvido, a pessoa tem a sensação de  possuir  um centro  sólido de força interior, 
identidade e valor e tem acesso a fontes de auto-estima e segurança, mas o ego não estará 
inchado  e inflado , 
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Ouvindo o grito de socorro da alma  e posicionando-se  do lado da força  que direciona 
para a totalidade, o terapeuta pode ajudar e encorajar os processos inconscientes profundos  
que estão a desejar  por  condições mais saudáveis.  O que Jung quer dizer com "alma" ,  (o 
animus e a anima em seus escritos)  é uma camada da psique que forma a ligação entre a 
consciência do ego e a psique natural instintiva-arquetípica,  o que em última instância é 
também a ligação entre o ego e o Self.   A estrutura  anima/animus é uma ""função" (veja 
capítulo 12, a seguir) que corresponde àquilo que Jung chamava de a função transcendente  
e seu objetivo é prover um canal de comunicação entre o  ego e as camadas mais profundas 
do inconsciente coletivo  É também grosseiramente equivalente ao eixo ego-Self se se 
pensar esse eixo como função.  Para melhorar esse propósito de estabelecer uma conexão 
com a alma,  qualquer técnica que seja capaz disso é uma boa técnica.  Na prática analítica, 
o procedimento mais usual, junguiano , para se tentar facilitar a recuperação da conexão 
com a alma , consiste em trabalhar intensamente os sonhos e  utilizar a imaginação ativa.  
 

 A análise dos sonhos e a imaginação ativa 
 

Pg.92 Sonhos e fantasias são subversores  das estruturas psíquicas  cristalizadas e entrelaçadas  
Muitos sonhos passam pelos bloqueios criados pelos complexos e  apontam diretamente 
para  a camada da alma  que tem conexão com as profundezas da psique instintiva-
arquetípica.  Não é de estranhar que alguns analisandos resistirão em trazer sonhos para a 
análise ou de dar-lhes muito crédito quando os trazem.  Isso é resistência ao processo de 
descentralização  que ameaça um ego inflado e defensivo.  
 
A abordagem junguiana na análise  orienta-se principalmente por trabalhar com os sonhos 
e com as imagens internas  e retirando desse material indicações sobre que tipo de 
intervenções seriam úteis da parte do analista.  A análise de sonhos  foi e permanece a 
pedra angular da análise junguiana clássica ou neo-clássica (pós-junguiana). 
 
No entanto, os sonhos requerem interpretação e um método para se captar os atuantes e 
intrigantes temas e imagens úteis para a análise.  O método junguiano para interpretação 
dos sonhos  é basicamente  duplo:  redutivo e sintético  Se o quadro clínico e os temas do 
sonho apontarem para a necessidade de interpretar o sonho redutivamente , isto é, em 
termos do passado  e especialmente da infância e outros tópicos do desenvolvimento 
patológico, então o analista assim o fará.  A análise redutiva é cáustica e queima  a inflação 
do ego e as distorções provocadas pelos complexos.  Por outro lado, quando o quadro 
clínico e os sonhos apontarem para a necessidade de uma abordagem prospectiva, sintética, 
o analista interpretará  tendo em vista as possibilidades futuras, as potencialidades retidas,  
os significados simbólicos mais amplos.  Esse procedimento é recomendado para os casos 
de depressão e baixa auto-estima crônica.  Atingir  o equilíbrio entre essas duas 
abordagens, as quais são usadas  num ponto ou outro de uma análise razoavelmente longa, 
é uma arte clínica.   O tempo certo e a  adequação depende grandemente da intuição 
treinada do analista e do apurado senso empático  dos estados internos do analisando.  
 
Abandonando o método de interpretação  de Freud, Jung não atribuía valor à associação 
livre como forma de descobrir o significado dos sonhos.  A associação livre, ele achava, 
não libera os complexos que estão no controle  nem enfraquecem as atitudes dominantes 
do ego. Ela anda em círculo pelos caminhos mais ou menos já conhecidos.  Para Jung um 
sonho não tem significado até  que seja levado ao ponto de revelar algo novo ao sonhador  
Se você pode facilmente pensar um certo pensamento, então não há necessidade de sonhá-
lo. Então a estratégia interpretativa  é ficar com as imagens do sonho conforme 
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apresentadas até que elas comecem a revelar idéias, insights,  padrões ou estados de sentir 
que não sejam familiares ao ego. Nesse ponto o ego pode começar a tirar proveito da 
função compensatória e pode abrir um caminho para as profundas influências de cura da 
psique natural, as camadas instintivas-arquetípicas. O sonho então começa a funcionar 
como um caminho para a alma do analisando.  
 

Pg.93 Um segundo método, paralelo à interpretação de sonhos, para se atingir os complexos 
pessoais e defesas do ego  dentro das profundas camadas da psique é a imaginação ativa. 
Na imaginação ativa, o analisando (em privacidade, não nas sessões analíticas) abre um 
diálogo com figuras do inconsciente conforme apareceram em  sonhos ou na própria 
imaginação ativa. Essas figuras da imaginação não representam complexos pessoais, por 
exemplo mãe, pai,  mas sim são figuras arquetípicas do inconsciente coletivo. As figuras 
da imaginação ativa funcionam muito como os ícones na tela do computador, abrindo 
caminhos para os programas trancados lá no fundo,  nas camadas escondidas do 
inconsciente.  Estimulando-se essas figuras-ícone, o ego se expõe a uma torrente de 
mensagens e informações das fontes de energia e insights  do inconsciente que residem 
para além dos padrões neuróticos individuais,  dos complexos adquiridos e das atitudes 
convencionais do ego.  
 
A imaginação ativa foi  principalmente uma técnica utilizada em análise para ajudar na 
resolução de transferências intransigentes.  Ela opera  trocando um ícone externo (isto é, o 
analista), por um interno. Como técnica analítica, a imaginação ativa pode ser usada 
durante todo o tratamento ou ser mais enfatizada próximo ao fim da análise como forma de 
preparação para o seu término. 
 

Conclusão 
 
A prática segue a teoria e a intuição na psicologia junguiana, mas a prática também 
alimenta a teoria e a mantém em crescimento e em evolução. A visão junguiana é uma 
visão que permite expansão  continuada  Aquilo que Jung formulou como sendo uma visão 
poderosa e atraente da  maravilhosa complexidade da psique humana, cheia de nuances  e 
de sutileza, está baseado na polaridade entre corpo e espírito. O ser humano total é uma 
união da natureza e energia animais e espirituais. A teoria junguiana sobre a psique, 
portanto, expande as alturas e as profundezas da experiência humana e dá conta das 
diferenças e semelhanças que podem ser encontradas entre os seres humanos nos registros 
da história. O rico território onde instintos e arquétipos se encontram, a psique, é uma terra 
mágica, vasta e praticamente inexaurível de figuras e potencialidades.  
 
A teoria junguiana é também uma teoria que permite a evolução humana e seu 
florescimento. Nem o indivíduo nem a raça humana são estáticos, entidades acabadas, mas 
sim um processo em evolução . O objetivo final dessa evolução é  desconhecido e pode 
apenas ser suposto com base naquilo que já se sabe sobre as estruturas básicas da psique à 
medida em que as formos compreendendo.  Jung concluiu que existe no indivíduo um 
direcionamento implacável rumo à totalidade.  
 
A patologia é causada por que esse terreno fértil foi abandonado. Em sua forma mais 
amena isso acarreta apenas a unilateralidade que necessita correção.  Em sua forma mais 
complexa e difícil, surgem obstáculos para se viver uma existência plena o que requerer 
tratamento analítico sério e sustentado.  Mesmos nesses casos, entretanto, a melhor 
assistência é a da própria natureza por que  a fonte de cura está na natureza e não 
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diretamente nas (ministrações?) de cura dos terapeutas, por mais importantes e 
catalizadores de cura que possam ser.  
 
Para Jung o esforço humano fundamental é se tornar um da maneira mais total e completa 
possível. Isso significa viver o plano básico da psique que está escrito no tecido da própria 
natureza. Isso não ocorre sem conflitos que produzirão sofrimento necessário (oposto ao 
sofrimento neurótico) e fortes limitações.  
 
A história que surge através desse embate com os próprios limites é a história da 
individuação, uma história de se aceitar os limites por um lado e de se realizar 
potencialidades que jazem escondidas nas profundezas do inconsciente, por outro.  O 
último aguarda o chamado, no tempo propício, dos eventos que se constelam na vida, dos 
quais a terapia pode ser um deles.  
 

 
❤❤✫❤❤ 
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