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Editorial

N

esses tempos de confrontos, polarizações e mudanças, a psique humana parece se mobilizar e temos, neste número, uma interessante
amostra da riqueza e variedade do que somos capazes de produzir em
tempos assim. Nos comprazemos assim, em apresentar novos autores que nos
honram com seus trabalhos, aos quais se juntam a outros, não menos importantes, que já conhecemos.
Nesse número, começamos com o sensível trabalho de Ignez Carvalho Hartmann, intitulado Cenas na areia: formas de expressão de uma realidade pré-verbal,
no qual a autora nos traz, por meio de seu trabalho com Sandplay com crianças,
uma oportuna recordação da importância dessa técnica expressiva e a grande
riqueza da expressão da alma identificada que é revelada.
Em seguida, Laura Villares de Freitas e Luisa Colonnese apresentam um interessante estudo sobre a alteridade e a arte: Arte, indivíduo e sociedade: Jung e a questão do outro; no qual oferecem uma muito interessante perspectiva da relação da
arte com a psicologia analítica.
Punita Miranda nos conta em seu trabalho Carl Jung, os primeiros anos (1900-1921)
- uma breve introdução sobre o pensamento e a criatividade de Jung no começo
de sua carreira.
A seguir, Mário Catelli apresenta um interessante e muitíssimo oportuno ensaio
sobre Reflexões sobre o jogo político à luz da psicologia analítica, no qual nos brinda com interessantes análises.
Concluindo, Irene Gaeta nos traz Reflexões sobre o papel da mulher sob a teoria junguiana, tema sempre de grande importância, procurando oferecer uma visão da
mulher na atualidade.
Diante de tantos eventos cuja compreensão imediata sempre é desafiante, esperamos que Diálogos Junguianos continue sendo uma contribuição qualificada
em nossa jornada.

Emmanoel Fenelon S. Câmara
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Editorial

I

n these times of confrontation, polarization, and change, the human psyche seems to mobilize and we have, in this edition, an interesting selection
from a rich array of what we are capable of producing in such times. We are
pleased to present new authors, who honor us with their work, as well as authors
whose work we are already familiar with but who are no less important.
In this issue, we begin with the sensitive work of Ignez Carvalho Hartmann,
titled Scenes in the Sand: Forms of Expression of a Pre-verbal Reality, in which the
author brings us, through her work with children using Sandplay therapy, a
timely reminder of the importance of this expressive technique and the richness
of the soul's expression that is revealed.

Next, Laura Villares de Freitas and Luisa Colonnese present an interesting study
on alterity and art: Art, Individual and Society: Jung and the Issue of Otherness, in
which they offer a very interesting perspective of the relationship between art
and analytical psychology.
In Carl Jung, the early years (1900-1921) – a short introduction, Punita Miranda tells
us about Jung's thinking and creativity in the beginning of his career.
Mario Catelli presents an interesting and very timely essay: Reflections on the Political Game in Light of Analytical Psychology, where he offers us interesting analyses.
Lastly, Irene Gaeta brings us Reflections on the Social Role of Women Under Jungian Theory, an issue that is of utmost importance, seeking to offer a perspective
on the modern-day woman.
Faced with so many occurrences that are difficult to immediately understand, we
hope that Diálogos Junguianos continues to be a competent contribution in our
quest to do so.

Emmanoel Fenelon S. Câmara
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Cenas na areia: formas de
expressão de uma realidade
pré-verbal

Scenes in the sand: forms of expression of a preverbal reality
Ignez Carvalho Hartmann

Resumo

Palavras-chave

Conteúdos pré-verbais necessitam de especial atenção no processo terapêutico, devido à sua inacessibilidade e à tendência a
serem atuados na relação terapêutica. A autora descreve etapas
essenciais no desenvolvimento intrauterino, vinculadas à representação simbólica da unidade mãe-criança (uroboros, o elemento de água e terra/areia) e enfatiza a importância de experiências relacionadas ao corpo na cura de traumas pré-verbais.
Cenas de areia que podem ser metáforas para o corpo permitem
uma primeira expressão, ao nível simbólico, desses impensáveis
conteúdos. O terapeuta precisa espelhar e conter essas mensagens, a fim de abrir novos caminhos de compreensão e de integração. Diversos exemplos extraídos da terapia de sandplay junto a crianças muito cedo traumatizadas ilustram a importância
da familiaridade do terapeuta com questões pré-verbais ao nível
da expressão simbólica, bem como ao nível da história de vida
do paciente, a qual se inicia antes do nascimento.

trauma, sandplay, engrama,
pré-verbal, pré-natal, perinatal,
elaboração simbólica
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O corpo é o local da verdade.
(provérbio Oriental)

Introdução
O abismo entre a realidade intrapsíquica do paciente e a realidade externa na relação terapêutica pode ser a causa de muitos
mal-entendidos. Estes se expressam, na maioria das vezes, nas
situações transferenciais e contratransferenciais, como podem
igualmente ser vivenciados nas atuações cotidianas semiconscientes. A realidade intrapsíquica inclui, por outro lado, também vivências internalizadas da fase pré-verbal que, muitas
vezes, não conseguem ser expressas por palavras e, por consequência, não puderam ser simbolizadas e integradas no nível
consciente – ou seja, sem acesso ao ego (Janus, 2013).
Através das possibilidades posteriores, com a diferenciação da
expressão verbal e na formação e desenvolvimento da percepção e do autoconhecimento – nas funções do ego: pensamento, sentimento, sensação e intuição, segundo C.G. Jung – estes
engramas muito arcaicos podem aparecer em forma de lembranças e sensações corporais, sentimentos, imagens oníricas,
criações artísticas e também cenas de areia, e só então podem
se tornar comunicáveis (Reiter, 2002).

Ignez Carvalho
Hartmann

é analista de crianças e adolescentes e musicoterapeuta.
O ponto central de suas pesquisas está baseado nos meios
expressivos terapêuticos tais
como: pintura, música e cenas
de areia. É docente e supervisora no Instituto de Psicoterapia
Analítica para Crianças e Adolescentes, em Heidelberg (Alemanha).
Email:
ignezdch@online.de

Desenvolvimento pré-natal
O desenvolvimento pré-natal nos mostra o “milagre da vida”.
A menor célula, o espermatozoide, se funde com a maior célula do corpo, o ovócito, e no espaço de nove meses, numa incrível e genial velocidade, se multiplica em milhões de células! A
partir da sétima semana de gestação, o embrião já começa a
ter reações generalizadas de atração e rejeição. Entre a sétima
e décima sexta semana de gestação, se desenvolve o órgão de
equilíbrio, ou seja, essencialmente o ouvido interno. Na décima-sexta semana já podem ser observados os movimentos da
mímica e a regularidade dos movimentos de respiração. Uma
semana mais tarde observam-se padrões de movimentos mais
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complexos. Em resumo: até a vigésima quinta semana o ouvido, o gosto, a visão,
a sensação de dor, frio e pressão já estão constituídas. Muito interessante é que a
criança pré-natal (este termo é da autora) mostra uma relação intensa com a música, dando evidências de uma preferência pela música de Mozart e Vivaldi e ao
mesmo tempo mostrando reações de rejeição à música muito alta, como o rock
(Chamberlain, 1997 e observações de Tomatis).
Com a invenção do ultrassom, a relação mãe-feto tornou-se objetiva e visível: a
criança pré-natal foi reconhecida como sendo sensível às reações do mundo uterino. Os hormônios do estresse são percebidos pela criança pré-natal através da
placenta, o que chamamos de efeito do cordão umbilical. Até meados de 1980,
a vida pré-natal foi tratada como um padrão vegetativo, sem se considerarem
aspectos cognitivos e afetivos. As pesquisas atuais mostram o contrário: antes do
nascimento, sensações de dor, preferências, interesse, aprendizagem, memória,
comportamentos considerados agressivos, medo, choro, riso e afeição podem ser
verificados por meio do ultrassom (Piontelli, 1996).
A relação mais íntima de todo o ser humano é a materna, sendo o útero o nosso
primeiro lar. Se pudermos expandir a nossa percepção focando o olhar na criança pré-natal, perceberíamos que ela vive a relação materna em três diferentes formas: primeiramente, com experiências muito arcaicas da “mãe uterina”, ligadas
a todas as vivências do desenvolvimento embriológico, numa relação completamente simbiótica; com a experiência do parto, a criança vivencia a mãe liberadora e extremamente cúmplice, numa dança mútua da experiência transicional
mais relevante de suas vidas, e que será implicitamente internalizada, tornando-se posteriormente a base de todas as experiências transicionais; e, finalmente,
a mãe se humaniza aos olhos do bebê e se torna visível. É esta a imagem de mãe
que está mais próxima da nossa consciência. Essa relação primeva, tão diversa por
natureza, se tornará a matriz inconsciente de todos os vínculos sociais posteriores. Ela será gravada na nossa memória implícita e no nosso sistema psicofísico.
A vivência no útero materno se torna a experiência primeva do “estar no mundo”, assim como o nascimento revela a experiência primeva do “vir ao mundo”
e, depois do nascimento, a completa dependência física e emocional para com a
mãe ou cuidadora torna-se a experiência que será a base para o “ser visto e ver o
mundo” (Janus, 2013).
Hoje sabemos que a qualidade do vínculo que os pais e sobretudo a mãe grávida vivenciaram, irá se refletir na qualidade dos vínculos que serão transmitidos

14

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 14

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 2 / 2018

10/12/2018 23:04

Ignez Carvalho Hartmann

como herança psíquica aos seus filhos. A criança pré-natal em uma relação simbiótica vivencia o que a mãe grávida vivencia, embora sua capacidade esteja muito aquém de diferenciar, distinguir e nomear vivências de medo, de choque, de
desorientação e de raiva.
Os conhecimentos teóricos e práticos da teoria das relações objetais, as pesquisas
com os bebês, o embasamento das teorias do vínculo (Bowlby) e dos processos de
mentalização (Theorie of Mind) nos remetem a questões especulatórias das experiências vividas pela criança pré-natal na sua jornada antes do nascimento e que
posteriormente virão à tona ao longo da vida.
Os efeitos posteriores das vivências de estresse no período que precede, acompanha e sucede o nascimento foram amplamente pesquisadas por especialistas do
psicotrauma. O suposto “fetal programming” (Van der Bergh, in Plagemann, 2012)
e o efeito a longo prazo de carências vividas neste período foram também amplamente confirmados.
Estes psicotraumas extremamente precoces se espelham em registros corporais,
que se traduzem em vivências sensório-motoras mais primevas, constituindo a
memória implícita. Somente através da percepção das sensações corporais, das
emoções, das imagens internas e dos impulsos de movimento é possível desvendar estes episódios psicotraumáticos. Eles podem ser conscientizados em dois
passos: primeiramente através da atualização das imagens e sensações internas;
e posteriormente diferenciando-as e avaliando-as de uma maneira emocional e
cognitiva (Janus, 2009, p.89). Este processo gradativo de conscientização dos episódios psicotraumáticos pode dar uma ideia, por exemplo, de como se constituíram os germens dos mecanismos de defesa, tais como os processos de dissociação
ou a identificação com o agressor, que são primitivamente formados em razão da
necessidade de uma sobrevivência emocional. Somente dentro de uma dinâmica
empática, considerando as experiências mais arcaicas, é possível compreendê-los
e por fim transformá-los.

Psicologia analítica e a dimensão pré-natal
Em 1949, com a publicação do livro de E. Neumann, História da origem da consciência, foi proposta a metáfora do estado urobórico de consciência para descrever a origem do desenvolvimento da personalidade da criança. Este seria o estado
mais arcaico da psique, no qual um ego rudimentar estaria imerso num padrão de
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consciência fusional com sua “mãe-mundo”. É preciso realçar que Neumann, até
então, não havia explicitado a semelhança do símbolo do Uroboros e as formas do
desenvolvimento embriológico.
Na Alemanha, a analista U. Eschembach (1985), que foi professora e supervisora
do Instituto C.G. Jung de Stuttgart e trabalhou com crianças e adultos na década
de 1980, avançou mais um passo e colocou surpreendentemente, pela primeira
vez, o paralelo entre o arquétipo da totalidade e o desenvolvimento embriológico: “a moderna embriologia confirma que o desenvolvimento psíquico dos primórdios do ego acontece já no útero, estabelecendo assim o ‘primeiro gérmen’ do
ego com suas vivências (frühengramm)”.
As pesquisas atuais da Neurociência e da Embriologia confirmam a realidade destas
experiências pré-natais. Um olhar mais profundo nas dimensões do tempo antes,
durante e depois do nascimento possibilitam uma descrição mais realística das
imagens arquetípicas e do inconsciente coletivo. Um exemplo concreto podemos
observar nas visões de C.G.Jung, relatadas em seu livro Os arquétipos e o inconsciente
coletivo. Em uma destas visões ele descreve a entrada em um caminho muito estreito, que iria possivelmente dar num poço profundo, experimentando assim a sensação de algo completamente indeterminado: “e o mundo das águas, onde tudo o
que vive está suspenso e flutua, a origem da alma e de tudo o que vive, onde eu me
torno inseparável de mim mesmo e do outro1... onde eu experimento o outro em
mim e o outro como eu mesmo. Trata-se do inconsciente coletivo, que não reside
num sistema pessoal, mas se traduz numa objetividade de abertura coletiva mundial” (Jung, 1971, pp.3ss).O que existiria de mais arquetípico para a humanidade que
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não seja a nossa própria origem biológica de gestação?
Em vários contextos culturais encontramos imagens arquetípicas. Peter Sloterdijk analisa em sua trilogia Sphären (Esferas), com o título do primeiro livro Blasen
(Bolha), a ontogenia da origem da percepção, do conhecimento e da consciência,
sabendo que vários esboços e modelos históricos da humanidade só podem ser
criados a partir da própria vivência corporal individual, no seu próprio desenvolvimento. Ele também comenta que na cultura tradicional chinesa, a vida de um
indivíduo começa a partir da concepção (Evertz, 2014, pp. 636ss) e não somente
a partir do nascimento.

A dimensão pré-natal na Psicoterapia
O tema da dimensão pré-natal na psicoterapia desenvolveu-se ao longo de cerca de
cem anos, notadamente com O. Rank em 1924, com seu livro inovador O trauma
do nascimento. Um pouco mais tarde e juntamente com S. Ferenczi, foi coeditado
o livro Desenvolvimento da Psicanálise, onde eles preconizam a necessidade de um
processo analítico modificado, reconhecendo que o aspecto verbal não abrangeria
todas a vivências internalizadas. Neste sentido, as vivências pré-verbais requerem
igualmente uma tratamento modificado, ou seja uma "vivência analítica" na qual a
sensação corporal desempenha um papel central. Aqui não se trata de experiências
reprimidas, mas de experiências arcaicas esmagadoras que foram dissociadas muito cedo e por esta razão não teriam acesso consciente, e portanto não poderiam ser
“mentalizadas” (Fonagy, 2011). Esta reflexão culmina com a ruptura com Freud, da
mesma maneira que aconteceu com C. G. Jung. Consequentemente, a psicanálise tomou uma direção completamente diferente. Somente após a Segunda Guerra
Mundial, este tema foi retomado, especialmente nos Estados Unidos pela Psicologia Humanista – como A. Janov, S. Grof, W. Emerson, etc (Janus, 2013).
Mais tarde, na Europa, o psicanalista suiço-alemão H. G. Graber fundou em
1971 a Associação Internacional de Estudo da Psicologia e Medicina Pré-natal e
Perinatal (ISPPM), de caráter multidiciplinar. Graber enfatizou um aspecto muito importante da unidade do corpo-ego e seus atributos circundantes, como o cordão umbilical e a placenta. Nota-se que o corpo-ego sofre uma
transformação entre um corpo que primeiramente flutua no líquido amniótico
e o corpo que após o nascimento perde seus atributos anteriores pela separação da placenta e o corte do cordão umbilical (Graber, 1966). Ou seja, esta expe-
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riência foi vivida por toda a nossa espécie, sendo assim a junção entre o biológico e o arquetípico. Sendo que, a diferença que caracteriza o aspecto arquetípico
seria sua origem virtual. Como a estrutura dupla da luz que por vezes é onda e
por vezes energia.
No nível pré-verbal não se pode falar em conflitos, porque conflitos demandam
um ego minimamente maduro. São sensações esmagadoras, imagens, que correspondem a vivências internalizadas de conteúdos muito arcaicos, que são chamados de registros mnêmicos (imprints) (Wilhelm, 1992). Estas primeiras experiências relacionais ocorrem antes do desenvolvimento da linguagem, como as
vivências pré-natais, perinatais e pós-natais e podem ser reveladas através de sensações corpóreas, em sonhos, visões, em desenhos elaborados inconscientemente, pinturas muitas vezes de carater abstrato, esculturas, etc, como também nas
cenas que são produzidas inconscientemente nas caixas de areia.

Implicações para psicoterapia
Trauma ou déficits nas primeiras experiências de vínculo ou relacionais podem
levar as pessoas, posteriormente, a grandes dificuldades de comunicar verbalmente seus estados emocionais internos. Desconectados de si mesmos, não são capazes de compreender, descrever e diferenciar estes estados, nem em si mesmos
nem nos outros. As experiências traumáticas muito precoces permanecem diretamente em sensações corporais indesejadas, na baixa autoestima ou se manifestam em relacionamentos difíceis. Tanto no nível psicológico, como no relacional,
estas podem ser vividas ou expressas em imagens e fantasias.
As evidências de um psicotrauma muito precoce se manifestam nos bebês, por
exemplo, como gritos excessivos, apatia ou agitação forte, perda de peso, distúrbios gastrointestinais, falta de sono, irritabilidade severa, distúrbios cognitivos,
transtornos no nível cognitivo como déficit de formação de conceitos, verbalização, imaginação e um baixo QI em geral (Schindler, 1982 pp. 36ss).
Posteriormente, os sintomas mais significativos em conexão com estes psicotraumas muito precoces podem ser observados na ansiedade generalizada, no
medo do escuro com ataques de pânico, no medo de asfixia, nos pensamentos
suicidas (especialmente quando houve intenção de aborto por parte da mãe na
gravidez) e nos fortes desejos regressivos mesclados pelo medo generalizado do
abandono (Janus, 2013).
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A capacidade de simbolização das imagens internas em cenas de areia requer a
formação distinta do si mesmo e do outro . É importante acrescentar que aqui
estou me referindo aos conceitos da Theory of Mind de Fonagy1 e não segundo as
teorias de C.G. Jung. A base para isto, segundo esta teoria, é a capacidade de mentalização. O conceito de mentalização, segundo Fonagy, é baseado na capacidade de perceber sentimentos, necessidades, etc, em outras pessoas e em si mesmo
como distintos e, ao mesmo tempo, poder se autoperceber através dos olhos do
outro. Isto pressupõe reconhecer os proprios afetos num processo de autorregulação através da atualização da vivência da própria elaboração simbólica e, posteriormente, completá-la com a verbalização. O processo de mentalização se inicia muito precocemente na relação mãe-bebê ou cuidador e se desenvolve através
do compartilhamento de atenção e das perspectivas individuais (Fonagy, 2011).
Este déficit é, por assim dizer, retransmitido inconscientemente e de maneira
transgeracional, com implicações também na transmissão da qualidade de vínculo experenciado e em sua trasmissão inconsciente aos filhos (Bolbwy, 1969).
Por exemplo, uma mãe que viveu um vínculo ambivalente com a própria mãe vai,
provavelmente, oferecer um vínculo ambivalente ou simbiótico à criança. Ela terá
dificuldades em marcar a separação entre o “eu e o outro”, ou seja entre ela mesma e o seu filho.
O processo de mentalização é mediado “intermentalmente” no nível mental e
neurológico e se estabelece, progressivamente, com o ato de pensar, sentir e fazer
no cotidiano. Na psicoterapia, a capacidade de mentalização do paciente é mais
bem promovida quando o psicoterapeuta assume uma atitude mental de discernimento entre ambos, focando seus pensamentos, percepções e sentimentos no
momento presente e fornecendo, desta maneira, uma base segura na facilitação e
na exploração dos seus estados internos ao paciente. Não se trata aqui de apontar
ou interpretar estes conteúdos internos e sim de proporcionar este processo de
mentalização, respeitando o ritmo e os limites de cada paciente.
Basicamente, o mundo da imaginação oferece uma boa plataforma para o processo de mentalização, que pode ser vivenciado no setting da terapia do sandplay
como um “espaço livre e protegido” (Kalff). Hoje sabemos, através da neurociência, que o “agir” nas imagens internas se manifesta exatamente na área do cérebro
que equivale à realidade. Neste sentido, a caixa de areia oferece o papel intermediário, como um painel de projeções de vivências internalizadas. A criança encena sua realidade e isto ocorre em dimensão simbólica e individualizada. O papel
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do terapeuta no sandplay seria o de acompanhar a criança no seu caminho vivencial, buscando espelhar e apoiar estas vivências internas na interação com as figuras nas cenas de areia, de “modo analógico” (Fonagy, 2011).
O psicanalista alemão Dr L. Janus, que foi um dos presidentes da Associação Internacional de Psicologia Pré-Natal, afirma que o ego começa a se desenvolver a partir do útero materno, através de vivências extremamente precoces, internalizadas
em forma de engramme (Frühegramm). Estes engrammes constituiriam o “núcleo-afetivo”, que posteriormente é revelado através de uma forma simbólica, de sensações corpóreas, imagéticas e até mesmo de conceitos abstratos (Janus, 2000, p.18).
Cenas de areia como formas projetivas de uma realidade pré-verbal podem revelar, surpreendentemente, como estes engrammes precoces, frutos de um déficit na
regulação dos afetos ou nas vivências do espelhamento, se manifestam. Para que
este “núcleo-afetivo” possa ser reconhecido e compreendido, é necessário estar
atento às expressões corporais, às expressões imagéticas da cena e às expressões
verbais resultantes tanto de processos transferenciais como descritivos das projeções nas cenas de areia. O foco mútuo na observação das cenas (aqui a caixa de
areia como o objeto intermediário sustentado por uma atitude terapêutica empática) possibilita a abertura de novas janelas no processo de mentalização e, consequentemente, de elaboração simbólica. Segundo Byington (2008), o símbolo é
estruturante na psique. Portanto, a elaboração simbólica resultaria numa reestruturação psíquica. O papel do terapeuta se revela, então, através da função cognitiva e emocional do “Containing”, segundo W. Bion. O paciente, construindo sua
cena de areia, atualiza seus engramas traumáticos que se cristalizaram em forma de
“núcleos afetivos”. Diante desta constelação, o terapeuta reconhece este “núcleo-afetivo”, fazendo uma releitura simbólica de conteúdos apresentados nas caixas
de areia. Este processo é extremamente importante para compreender o paciente,
sobretudo nas vivências de caráter pré-verbal que, justamente, por seu caráter de
difícil comunicabilidade, não puderam ser compreendidas e integradas.

Cenas de Areia: expressões de uma realidade pré-natal
A renomada psicoterapeuta do sandplay E. Weinrib menciona em seu livro: Images of the Self (1983) que Dora Kalff nesta época hipotetizou que algumas cenas de
areia poderiam conter imagens metafóricas do corpo:
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Kalff começou a acreditar que os elementos materiais do sandplay agiam
como uma espécie de metáfora para o corpo. Ela encontrou confirmação
para essa hipótese quando pacientes que estavam fisicamente doentes fizeram na areia representações pictóricas de órgãos doentes, cuja forma eles
desconheciam. (...) O sandplay funcionava como um mediador não verbal
entre o impulso interno e a realidade externa (Weinrib, 1983).

A psicoterapeuta U. Eschenbach nos convida a ficarmos atentos às pinturas ou
a alguns exemplos de rabiscos, cujo conteúdo não poderia ser deduzido racionalmente. Algumas dessas expressões poderiam revelar o “núcleo afetivo” de um
trauma de natureza pré-natal:
A amplificação de um “autograma simbólico” destas expressões, em contrapartida, nos faz reconhecer um sentido onde, no decorrer do diálogo terapêutico, podemos observar uma evidente integração entre o transporte dos
níveis inconscientes para a consciência do ego. Particularmente interessante neste sentido, são as observações das expressões imagéticas de adultos,
que em fases de regressão terapêutica mostram conteúdos que nos fazem
lembrar engrammes muito precoces da fase intrauterina, a respeito dos
quais na análise verbal não haveria qualquer possibilidade de consciência.
Através das pesquisas do material biográfico nesta fase muito precoce, pode
se constatar e tornar evidentes os paralelos entre esse material biográfico e
as expressões imagéticas (Eschembach, 1985, p. 94).

A amplificação destes “autogramas simbólicos” nos faz pensar no setting do sandplay como a caixa de areia se tornando uma espécie de “útero simbólico”, um
vaso alquímico onde se reconstroem tecidos biográficos que não foram “costurados” pelo tempo... Os símbolos da areia nos remetem a dois aspectos da nossa origem ternária (biológica, psicológica e espiritual): a areia em si, por sua disponibilidade, sustentabilidade e seu caráter indestrutível cristaliza o arquétipo
da Grande Mãe; o setting do sandplay inclui também o elemento água, que é sensorialmente experimentado na areia molhada. Em quase todos os mitos de criação, o elemento água aparece num paralelo à origem do mundo e da vida. Nosso
desenvolvimento embriológico acontece no “ambiente amniótico”. Ao se cons-
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truir uma cena de areia estamos, por assim dizer, refazendo os nossos tecidos biográficos de uma maneira metafórica. Filogenetica e ontogeneticamente.
Para nós, terapeutas do sandplay, podem ser colocadas as seguintes perguntas:
1. Como podemos diferenciar, nas cenas de areia, projeções de engrammes precoces oriundos da memória implícita dos pacientes, dos conteúdos biográficos de
uma fase de vida posterior?
2. Como é possível, através do processo de transferência e contratransferência,
aguçar o olhar simbólico, no sentido de perceber um conteúdo referente a um
“autograma simbólico” da experiência pré-verbal ou até mesmo pré-natal e, desta forma, abrir novos caminhos empáticos na transformação e integração destes
conteúdos traumáticos até então indizíveis?
3. Qual seria a implicação e o direcionamento das respostas às perguntas anteriores, no processo terapêutico?
4. Neste sentido, o aprofundamento nas questões do estado interno da mãe gestante se tornaria um aspecto relevante no levantamento de dados da anamnese,
tanto na psicoterapia infantil como na do adulto. Como poderíamos aprofundar
este aspecto na prática terapêutica?
Seguem agora alguns exemplos vividos na minha prática terapêutica, que se
tornaram, através do tempo, os bastiões destas reflexões teóricas e desta pesquisa pessoal. Os nomes dos pacientes foram trocados em respeito à sua respectiva privacidade.

1 - O núcleo afetivo traumático do prematuro
Lea e as sensações corporais com a ruptura do vínculo
Eu conheci Lea no meu consultório com a idade de seis anos. Sua mãe descreve sua filhinha como muito chorona. O motivo da consulta foi um comentário
de Lea, em que ela afirma o desejo de morrer. Na escola maternal, ela não consegue se “desgrudar” da professora e mostra comportamentos regressivos. Por
causa de uma gestose, a gravidez teve que ser interrompida. Os pais estavam em
viagem ao exterior. Lea nasceu na 32ª semana de gravidez, pesando 1.200g. O nascimento foi relatado pela mãe como muito traumático. Em seu relato percebo
que seu rosto permanece quase imóvel e sem afeto. Os pais, diante destes sinto-
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mas, estavam muito inseguros na decisão da escolarização de Lea e pensavam até
em esperar mais um ano para colocá-la na escola primária. Em meus sentimentos
contratransferenciais emergem sensações confusas mescladas com um forte sentimento de abandono. A relação de Lea e sua mãe me parece extremamente emaranhada e simbiótica. Normalmente, na anamnese vejo primeiramente a criança
acompanhada, geralmente pela mãe, embora sempre realço que a presença do pai
seja imprescindível. Desta vez, a mãe de Lea aparece no meu consultório sozinha.
Somente na segunda sessão vejo Lea acompanhada de sua mãe. Trata-se aqui de
uma menininha loura muito frágil, com óculos coloridos e engraçados. Lea fala
muito baixinho e controla constantemente o rosto de sua mãe. Sem a presença
da mãe Lea se transforma lentamente, sua voz tem um outro volume. Ao ver em
minha sala os desenhos de outras crianças, ela, num impulso espontâneo, me diz
que gostaria também de pintar seu autorretrato (ver a imagem abaixo).

Ignez Carvalho Hartmann

Ignez Carvalho Hartmann

Sua pintura revela um bom nível cognitivo, mas uma carência emocional evidente. Logo após desenhar o esboço de seu corpo, começa a pintar as pernas, braços,
estômago e até mesmo o pescoço em azul, corrigindo em seguida a cor do seu
corpo em preto, completando com pequenas pérolas pretas nas duas pernas, que
poderiam sugerir lágrimas. O rosto me parece também sem afeto, os olhos com
um aspecto meio vazio, ligeiramente voltados para o lado esquerdo.
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Sobretudo, o que mais me choca é a diferença entre o tamanho e a cor dos dois
pés. Seu pé esquerdo é quase duas vezes maior do que o direito e foi também pintado de azul, a cor com que pintou inicialmente todo o seu corpo. Sabemos que a
cor azul, na simbologia, pode corresponder à cor da água. Estaria Lea me dizendo
que ela ainda se encontra com “um pé no ambiente amniótico”?

Ignez Carvalho Hartmann

Na sexta sessão de terapia, ela diz logo no inicio: "Hoje eu preciso de muita água"
e usa o elemento extensivamente até que caixa de areia se torne um verdadeito lamaçal. Então, com a mão direita, ela abre um caminho, da esquerda para a
direita, até chegar no centro da caixa, enfatizando desta maneira a sua cor azul.
Dirigindo-se à prateleira, descobre a miniatura de um bebêzinho dormindo. Em
seguida, ela o coloca suavemente num berço, no meio da caixa de areia. Com
pedras, ela rodeia o berço no lado direito e comenta: "O bebê está congelando".
Imediatamente, no intuito de “corrigir” esta sensação corpórea incômoda, recorro a um minúsculo papel amarelo com o qual Lea possa cobrir o seu bebê. Ela sorri satisfeita e eu lhe pergunto se agora o bebê se sente melhor. "Não", responde
subitamente, "ele precisa da mamãe e do papai". Desta vez ela mesma se dirige à
prateleira e escolhe as figuras correspondentes, colocando-as no lado esquerdo
do berço. "Todo mundo aqui mora na água", acrescenta. A figura da mãe carrega
uma criança pequena em seus braços, a figura do papai parece estar olhando em
outra direção.
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E no espaço de alguns segundos a mímica de seu rosto se transforma, ela parece muito pálida e me diz baixinho "Eu esqueci alguma coisa..." Da prateleira ela
tira nove mosaicos pretos (embora outras cores estivessem disponíveis) e constrói um tapete preto sob o berço. Ela olha para mim com tristeza: "O bebê está
com fome, mas a Mama não sabe disso..."Esta cena me tocou profundamente e eu
experimentei novamente na minha contratransferência sentimentos de abandono indefiníveis.
A composição desta cena com um bebê no bercinho numa superfície aquosa, o
comentário de Lea sobre o desconforto físico do bebê, de sentir muito frio (sabemos que o sentir frio é uma sensação corpórea muito comum dos prematuros),
regados até pelo comentário que revela a ruptura da relação da mãe-bebê “no
parto traumático em que não foi possível a acolhida materna de seu bebê nesta
sua primeira experiência de “vinda ao mundo”, são evidentemente indicadores de
uma constelação do “núcleo afetivo” de um engrama precoce resultante da gestose e do parto de emergência.
Pra mim, é como se Lea pudesse, através de mecanismos projetivos, revelar nesta imagem interna detalhes de uma memória implícita de suas primeiras vivências corporais emocionais e da ruptura do vínculo oriundo do seu nascimento traumático.
Na psicoterapia infantil, além do relacionamento quaternário (C. G. Jung) entre
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os níveis conscientes e inconscientes do terapeuta e do paciente, também somos
confrontados com um terceiro nível que se sobrepõe e que corresponde às camadas consciente e inconsciente dos pais (especialmente a mãe, que traz seus filhos
para a terapia). A função de containing (W.Bion) do terapeuta permite, mediante o material terapêutico das cenas de areia que se formam inconscientemente, “localizar” o núcleo afetivo traumático projetado. Com a complementaridade
das relações contratransferenciais, os comentários do paciente e a verificação dos
dados biográficos colhidos na anamnese, é possível estabelecer novos fios condutores para o processo terapêutico. A partir desta cena tão marcante, resolvi intensificar as sessões com a mãe de maneira que ela própria pudesse reviver e integrar
sentimentos até então reprimidos, diante de seu primeiro parto tão traumático.
Sabemos que, segundo C. G. Jung, os sentimentos não integrados dos pais geram
sintomas na criança. A partir desta intervenção focada no acompanhamento das
vivências traumáticas e reprimidas dos pais, foram possíveis uma abertura e uma
postura mais empática destes em relação à sua filhinha. Com esta sucessão de
intervenções terapêuticas, pôde se observar claramente uma mudança no comportamento de Lea, e os pais aliviados e mais seguros optaram pela escolarização
regular de Lea.

2 - O núcleo afetivo traumático da criança adotada
Petra e o núcleo afetivo da dilaceração entre duas mães
A maioria das crianças adotadas, apesar da necessidade inata do vínculo, mostram em geral uma desconfiança pronunciada em relação aos pais adotivos e ao
mundo em geral. Em face dos núcleos afetivos traumáticos que foram vivenciados muito precocemente em forma de feridas emocionais profundas, percebemos em geral dificuldades específicas na busca da própria identidade. Nós, psicoterapeutas infantis, sabemos que cada segunda criança adotada revela sintomas
psíquicos e problemas comportamentais. Eu pude vivenciar um exemplo muito impressionante no meu consultório, numa sessão psicoterapêutica com Petra.
Ela tinha acabado de completar seus cinco anos de idade. A mãe adotiva estava muito preocupada porque Petra apresentava, além de uma enurese primária,
um comportamento extremamente agressivo e de oposição. Um modo de víncu-
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lo “desorganizado”, típico de crianças com traumas muito precoces, foi observado na anamnese.
Petra foi adotada com a idade de um ano e meio, vinda de um orfanato do Nepal
para a Alemanha. A decisão do processo de adoção foi tomada após o casal se submeter a várias tentativas de gravidez, sem qualquer sucesso.
A mãe adotiva relata que no orfanato a entrega da criança foi realizada de uma
maneira extremamente rápida, a pedido dos cuidadores do Nepal. Na Alemanha, o processo de adoção é muito dificultoso, por isso muitos casais vão buscar em orfanatos do exterior a possibilidade de adoção, sendo que muitas vezes
o “tráfico” de crianças que são “compradas” nestas circunstâncias ainda é uma
prática absurdamente atual. A mãe relata um certo incômodo nesta situação e
um mau pressentimento.
Ela relata que sua filha, ao chegar à Alemanha, se mostrou muito quieta, quase apática. Aproximadamente oito meses depois de terem chegado, Petra começou a apresentar sintomas de comportamento oposicional, enurese, dificuldades
sociais na escola maternal, hiperatividade e déficit de atenção.
A mãe adotiva era filha única e estava ainda vivenciando um luto patológico pela
perda de seu pai havia três anos. Ao mesmo tempo se encontrava numa situação
extremamente delicada, sendo forçada a se ocupar de sua própria mãe, que sempre fora muito frágil e quase infantil. Esta situação, relatou, conheceu desde sua
infância. Eu suponho que sua mãe fosse também traumatizada pelas circunstâncias da guerra aqui na Alemanha, que foram transmitidas transgeracionalmente.
Diante desta situação familiar complexa, a mãe adotiva se encontrava emocionalmente sobrecarregada.
Além destes detalhes importantes de sua história, ela relata que anteriormente
trabalhou em um banco durante oito anos, onde conheceu o seu marido que se
tornou então diretor deste banco. Sentindo-se completamente afastada de seus
talentos e de seus ideais, decidiu se tornar professora de yoga, o que lhe dava uma
certa estabilidade emocional diante dessa situação familiar consternadora. Podemos assim dizer que o yoga, através de algumas aulas que dava por semana, era
a sua fonte estabilizadora. Petra tinha também um irmão adotivo dois anos mais
velho, vindo igualmente do Nepal e com problemas de hiperatividade. Mas, con-
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trariamente a Petra, era muito “agarrado” à mãe. A adoção destas crianças me
pareceu como uma tentativa de encontrar o próprio sentido de sua vida.
No meu primeiro contato com Petra, fiquei impressionada com sua vivacidade
mesclada com um jeito meio arrogante e dominador, que contrastavam com sua
tenra idade. Em meu consultório, sem nem mesmo me olhar, se dirigiu diretamente às caixas de areia.
Normalmente, na técnica do sandplay fazemos primeiramente um relaxamento prévio que consiste na conscientização corporal e da respiração. Logo depois
passamos a uma sensibilização tátil de ambos os tipos de areia (seca e molhada), para facilitar, através da função transcendente, o surgimento de conteúdos
e imagens internas.
E preciso ressaltar que, na polaridade simbólica, a areia molhada oferece a possibilidade de construir cavernas, muros, pontes etc, enquanto a areia seca é mais
fluídica e leve. O fato de se optar por uma ou outra areia já oferece alguns critérios na avaliação do diagnóstico.
Às vezes, pode acontecer de algumas crianças não conseguirem decidir entre as
duas caixas. Isto é um aspecto muito importante e só pode ser analisado profundamente se incluirmos os aspectos contratransferenciais e biográficos.
No caso de Petra não foi possível fazer esta introdução técnica do sandplay. Diante deste comportamento impulsivo, digo a Petra que ela pode experienciar as duas
areias, mas não misturá-las e logo em seguida pode optar por uma caixa onde ela
construirá a sua cena. Ela me responde imediatamente que gostaria de “brincar”
com as duas e começa a esboçar uma caverna na areia molhada. Logo em seguida se dirige à prateleira para buscar as miniaturas e, para minha surpresa, começa a montar a sua cena, não na caixa, mas nas bordas das duas caixas, o que é em
geral muito incomum.
Poderíamos à primeira vista interpretar esta atitude como um comportamento oposicional, no entanto Petra me parece surpreendentemente concentrada e
sabendo exatamente quais figuras escolher.
A primeira miniatura escolhida é de uma gatinha com seu bebê, que Petra coloca
gentilmente numa conchinha. Logo em seguida, em conchas separadas, escolhe
o pai tartaruga e a mãe com um bebê tartaruga, ambos em uma concha e do lado
duas tartarugas sem as conchas e que representam os filhos maiores da família. É
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interessante notar que na foto podemos visualizar esta família e a caverna construída como “pano de fundo” e um lago azul.
O que me tocou imediatamente foi a presença de duas mães e bebês diferentes, ambos colocados numa concha (primeira e terceira concha da esquerda
para a direita).
Simbolicamente, numa leitura convencional, a concha corresponderia ao órgão
feminino. Numa amplificação simbólica com ênfase no aspecto biográfico de vivências pré-verbais, poderíamos pensar metaforicamente na escolha da concha como
o objeto que contém mãe-bebê, como o estado placentário em que o útero exerce o papel do vaso alquímico. Ou seja, é possível se constatar a junção do aspecto embriológico, acoplado a uma constelação do arquétipo da grande mãe. A função estruturante do símbolo através da escolha inconsciente das miniaturas lhes dá
a possibilidade de reconstruir sua própria história, no sentido da presença de duas
mães tão diferentes: a gata e a tartaruga. Ao mesmo tempo, ambas mãe-bebê são
representadas dentro de um objeto que por seu formato se torna acolhedor.
Aqui é interessante salientar que, na representação aritmética da civilização Maia,
o número zero é simbolizado também por uma concha. Se observarmos a simbologia dos números, podemos dizer que o número zero teve o seu aparecimento na
Idade Média, transformando assim toda a aritmética, espelhando um novo nível
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de consciência para toda a humanidade. Arquetipicamente, o número um corresponde ao início, ou seja, ao nascimento ou à parte “visível” da nossa existência, enquanto que o número zero seria o precedente, a parte invisível. Se pensarmos nos tecidos biográficos, poderíamos imaginar a representação do zero como
a parte invisível na nossa história, o milagre da gestação que não é acessível aos
nossos olhos. Isto me remete a repensar a leitura simbólica vigente e abre novos
caminhos no aprofundamento da prática terapêutica. Em que medida a nossa leitura simbólica se limita somente ao que nos é acessível visualmente?
A construção incomum nas bordas das caixas de areia me fez pensar como Petra
inconscientemente está tentando relatar simbolicamente sua própria história,
que inclui a presença de duas mães com bebês de natureza tão diferente, e o seu
dilaceramento psicoemocional entre duas culturas tão distintas, ou seja, a nepalesa, que viveu de uma forma intrauterina até um ano e meio de idade, e a alemã
a partir de então.
Nesta primeira fase da terapia, meu intuito foi sobretudo alcançar uma certa estabilidade emocional para ambas, mãe e filha. O acompanhamento terapêutico se
deu num ritmo de uma vez por semana para Petra e a cada quinze dias para a mãe.
Neste período, aproveitamos para escrever, juntamente com a mãe, a história de
Petra, em uma forma infantil, com uma certa camuflagem dos nomes e das cenas da
sua própria história e combinamos uma sessão de EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) (com estimulação bilateral), em que esta história poderia ser lida pela mãe. Nesta sessão comum que foi preparada cuidadosamente por
mim e pela mãe, nota-se como Petra está pessoalmente agitada. Ao começar a leitura desta história, Petra parece perceber imediatamente que se trata dela mesma e
reage impulsivamente. Ela começa a me xingar e querer rasgar o papel que sua mãe
estava lendo. Eu continuo mantendo a calma e insisto que a leitura seja feita até o
final, com a proposta de deixá-la em uma caixinha como um tesouro, tendo a possibilidade de ser lida novamente caso Petra queira ouvi-la outra vez.
Algumas sessões depois, Petra começa a desenhar espontaneamente a figura abaixo em que diz ser ela mesma o bebê na barriga de sua mãe adotiva, estando ao
lado a representação de seu pai.
Com o passar de algumas sessões, a mãe relata que Petra se tornou mais calma e
mais carinhosa com ela, e o seu comportamento opositor, embora ainda presente, teve uma mudança considerável.
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3 - O núcleo afetivo traumático do abandono
Sofie e as imagens simbólicas de reconstrução da própria biografia
Outro exemplo interessante de núcleo afetivo imagético com conteúdos psicotraumáticos pude presenciar na terapia de Sofie. Ela foi encaminhada ao meu
consultório aos sete anos de idade por uma psiquiatra infantil, com indicação
para uma psicoterapia analítica. Sofie apresenta hiperatividade, agressão com
ataques físicos violentos contra sua irmã um ano e meio mais nova. Esta chegara na familia quando Sofie tinha quatro anos. Além destes sintomas, a mãe adotiva relata que Sofie apresenta uma uma baixa autoestima, referindo-se si mesma
como sendo burra e maldosa.
Sofie chegou na sua família como um caso emergencial, com a idade de 13 meses,
depois de ter sofrido violência física por parte de sua mãe, que era solteira e psiquicamente muito instável. Foi a vizinhança que alertou o escritório de assistência de proteção às crianças. Sofie foi levada imediatamente para um hospital,
para esperar uma família que se dispusesse a se responsabilizar pela sua guarda. Ela chegou ao hospital com várias manchas roxas e teve que receber cuidados
de enfermagem. Uma semana inteira foi o período de espera até conseguir uma
família de guarda. Sua mãe, que decidiu adotá-la com a idade de sete anos, relata com lágrimas nos olhos que sua filha, enquanto bebê, estava permanentemente assustada e mexia constantemente com as mãozinhas “como se fosse para se
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defender”. Até hoje relata que sua filha é muito agitada e às vezes extremamente agressiva.
Sofie foi fruto de uma gravidez indesejada. Seus avós maternos biológicos queriam o aborto, mas o pai biológico se opôs, embora nunca mais tenha se ocupado dela. Durante a gravidez houve a separação dos pais biológicos. Diante desta
situação, sua mãe, com o diagnóstico de bordeline, estava emocionalmente sobrecarregada e desesperada.
Na anamnese, sua mãe adotiva relata que sofria de depressão, sobretudo pelo
desejo ardente e não realizável de ser mãe. Este foi o motivo porque os pais se
propuserem a aceitar as condições de se tornar uma família de guarda, aceitando
bebês em dificuldade.
Ambos os pais tiveram uma infância muito difícil. Em criança, a mãe adotiva de
Sofie estava sempre muito doente e foi praticamente criada pela avó materna. O
relacionamento com sua própria mãe foi descrito como difícil, nunca recebeu
carinho e cuidados de sua mãe, que a deixava direto na sua avó.
Sofie se mostra desde o começo muito entusiasmada com as caixas de areia e as
miniaturas. Já em sua primeira cena, ela coloca simbolicamente a presença de
duas mães diferentes. Nesta época ela ainda tem contato esporádico com sua
mãe biológica. Estas visitas são preocupantes porque logo em seguida ela retorna a casa muito inquieta e triste. Sentimentos de culpa, de baixa autoestima e de
vergonha da situação familiar são típicos destas crianças. Através desta primeira
cena é possível atualizar o tema que a criança está vivendo e verbalizá-lo.
A cada passo que o processo de adoção avança, Sofie se mostra mais agitada.
A partir da trigésima sessão, as miniaturas que correspondem às figuras maternas
anteriores são compulsivamente enterradas e desenterradas na areia. A elaboração simbólica pode ser “acompanhada” visualmente. Esta é uma fase de reestruturação de conteúdos psíquicos.
Esta fase da regressão terapêutica é expressa igualmente em seus desenhos e
cenas de areia cada vez menos estruturadas, de caráter simbólico notoriamente pré-verbal. No consultório, Sofie se torna uma criancinha de dois anos que se
ocupa somente com o brincar da areia com a água. Meus sentimentos contratransferenciais indicam vivências regressivas mescladas com impulsos fortemen-
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te agressivos, até então não vividos na terapia. Sobretudo os seus comentários,
como “isto aqui tem que virar uma lama nojenta”, são reveladores.
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Na sessão seguinte ela descobre no consultório uma cobra de madeira que é muito flexível. Sua brincadeira consiste em colocar a cabeça da cobra em contato com
a cauda formando assim um círculo. Em seguida ela se dirige até a caixa da areia
molhada e durante toda a sessão, em silêncio e surpreendentemente concentra-

da, reproduz uma forma urobórica que vivenciou na cobra, modelando-a na caixa de areia (ver a figura abaixo) numa posição central, que corresponde espacialmente à “localização” do vértice ego-Self (E. Neumann).
No início da 39ª sessão, ela quer brincar novamente com a areia molhada e, desta vez, diz que vai fazer a comida para o seu bebê (uma boneca que está na sala
de terapia). Esta cena me emociona bastante: ela coloca a boneca na cadeira de
balanço e diz que vai fazer uma pizza para seu bebê, com uma expressão muito
maternal. Subitamente a brincadeira é interrompida (um sinal do núcleo afetivo traumático) e sua expressão facial muda. Ela se dirige à caixa de areia e retira
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toda a areia, depositando-a num balde que se encontra sempre ao lado da caixa.
Em seguida preenche a caixa de areia somente com água. Olhando para a caixa agora ela se serve de pequenos punhados de areia, fazendo-a fluir na água e
formando assim uma pequena ilha do lado esquerdo da caixa, o primeiro quadrante da caixa, que equivale simbolicamente ao aspecto da função intuitiva e
mais inconsciente.

Dirigindo-se à prateleira, descobre uma cachorrinha com seus filhotes e os coloca na ilha construída. Em seguida coloca um barquinho na água. Sofie se mostra
completamente absorvida pela brincadeira, mas subitamente sua expressão facial
muda. Em um impulso rápido ela pega um filhotinho e o coloca do outro lado da
caixa sozinho, com os olhos para a parede da caixa, quase que como “encurralado”. E diz: “pronto”. Esta é a palavra chave que combino com as crianças para avisar que a cena construída esta finalizada. Normalmente as cenas são construídas
em silêncio.
A mudança brusca de sua brincadeira e a mímica rígida que a acompanha se revelam como indicadores de um núcleo afetivo psicotraumático. A visão da cena
com o cachorrinho rodeado de água no canto mais distante da caixa, de onde
nenhum movimento parece possível, provocam-me um forte calafrio e uma sensação enorme de isolamento. Minhas sensações contratransferenciais são de um
nível corporal tão intenso que por instantes elas me emudecem. Logo depois, é
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como se eu visse na minha imaginação e em minhas associações este feto abandonado e indesejado que faz parte da história de Sofie! Eu me pergunto, quais
foram os mecanismos psíquicos que impulsionaram Sofie a construir tal cena e,
desta forma, se identificar visivelmente com este filhotinho abandonado no meio
da água e sem possibilidades de evasão? Depois de alguns minutos eu me recomponho e pergunto a Sofie: “O que está acontecendo com o filhotinho? E ela me
responde: “A mamãe não consegue mais encontrá-lo”. Diante de conteúdos tão
traumáticos, uma intervenção verbal se torna imprescindível e eu digo: “Um bebê
sozinho não consegue sobreviver sem sua mamãe... ele precisa urgentemente de
uma mamãe! Mas se a mamãe não consegue encontrá-lo, então temos que arranjar uma outra mamãe para ele”.
Sofie me olha sem palavras e confirma com sua cabecinha.
Forte sentimento de abandono revestido de ilusão de autonomia, ou seja, negação de suas próprias necessidades, são típicos em crianças adotadas ou órfãs. O
fato de um bebê não poder sobreviver sem a mãe ou uma cuidadora não pode
ser mentalizado por Sofie. Esta cena mostra claramente como o núcleo afetivo
traumático se atualiza. A intervenção verbal “corrigindo” certos padrões patológicos de pensamento se faz necessária para favorecer o processo de mentalização e autorregulação.
Cerca de um mês depois, sua mãe adotiva me transmite a notícia que os pais biológicos de Sofie concordaram com o processo de adoção. Logo no início da sessão,
Sofie me diz, contente, que ela vai receber um novo nome.
Nesta sessão ela cria uma cena de areia que tem uma certa semelhança com a
anterior, mas com uma dinâmica completamente diferente: ela tira novamente
toda a areia da caixa e derrama muita água formando logo em seguida uma ilha,
mas desta vez na esquina diagonalmente oposta, no quarto quadrante, que simboliza a relação pessoal materna. Em vez de um cachorrinho perdido e solitário, aparece, como figura de projeção do ego, um esquilo sorridente que atravessa uma ponte em direção à ilha. Do seu lado se encontra um barquinho ancorado
(símbolo da autonomia). A figura pessoal, ao contrário da cena traumática anterior, não se encontra sozinha e abandonada, mas sim sendo esperada pela raposa
azul que lhe acena as boas-vindas!
Nesta cena, o símbolo “ponte” se revela fundamental: este elemento de conexão
nos indica que agora uma comunicação se tornou possível. Do ponto de vista da

Reflexões

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 35

35

10/12/2018 23:04

Cenas na areia: formas de expressão de uma realidade pré-verbal

psicologia pré-natal, a ponte poderia ser vista metaforicamente, ao mesmo tempo, como um cordão umbilical que reconecta o feto com a placenta e, num outro
contexto, como o canal vaginal que se dilata para a preparação do parto. Seria esta
uma forma imagética de simbolizar o seu nascimento no nível arquetípico, tendo em vista o processo da adoção e a presença de uma outra mãe? Mas, sobretudo é importante se perceber que estas imagens trazem à tona (diferentemente da
cena anterior) uma forma imagética em que Sofie (a figura do ego, aqui o esquilo)
não se encontra mais isolada, mas é vista e esperada no final da ponte pela figura materna da raposa, que lhe acena com os bracinhos em sinal de boas-vindas,
uma representação de fortalecimento do vínculo e de atendimento às necessidades básicas de segurança.
Na 46ª sessão, ela começa a tocar o xilofone. Como em geral criamos musicalmente muitas histórias juntas, hoje ela parece querer “contar sua própria história” e começa: "Era uma vez uma tempestade, a casa foi queimada, mas logo chegou os bombeiros e a vovó também estava lá.” “Não”, corrige, “ela morava em
outro lugar".

Ignez Carvalho Hartmann

Sua ferida profunda do abandono é colocada agora simbolicamente no nível verbal, equivalendo a casa ao símbolo de proteção em si, a representação imagética
do ego. Desta vez, além do resgate (bombeiros = enfermeiras do hospital) ela não
se encontra mais sozinha, a vovó (mãe adotiva) também faz parte da cena. Notar

36

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 36

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 2 / 2018

10/12/2018 23:04

Ignez Carvalho Hartmann

que ela, em seus 50 anos, poderia também ser sua avó e que a mãe adotiva foi também criada pela sua avó.

Ignez Carvalho Hartmann

Sofie é muito criativa e depois desta introdução musical quer modelar um boneco de neve em argila. Na sessão seguinte ela escolhe a cor verde para o seu boneco
de neve (a mesma cor de seus proprio olhos) e o completa amorosamente “contra
o frio” com um lenço vermelho e um chapéu preto. Daqui por diante, este bone-

co de neve (sua autorrepresentação) é quase sempre utilizado em suas cenas, sendo que ele inúmeras vezes é submerso na areia e novamente redescoberto: é uma
fase de reestruturação psíquica.
Na 81ª sessão, ela enterra o bonequinho de neve (a figura projetiva do ego) várias
vezes e o desenterra novamente até ficar satisfeita, deixando só a cabecinha do
boneco aparecer. Juntas, olhamos esta cena e eu lhe pergunto como o boneco de
neve está se sentindo agora? Ela responde “agora ele está contente” e sai da sala
com um sorriso satisfeito.
Muito mais tarde, ao olhar para a foto desta imagem de areia, descobri que, ao
girá-la na direção vertical, uma figura feminina de forma inconsciente emerge: é
possivel se ver claramente a cabeça, os olhos, o nariz, o pescoço, os cabelos laterais e um corpo. Sofie colocou o seu boneco de neve, inconscientemente, exatamente no meio do ventre, como que recompondo a sua história no nível arquetí-
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pico, e como se os olhos do feto se encontrassem imaginariamente com o simbolo
da Grande Mãe...

Conclusão
As imagens arquetípicas podem ser compreendidas de uma maneira mais ampla
se levarmos em consideração que a criança pré-natal muito precocemente é interativa no meio uterino e, portanto, tem a capacidade de internalizar suas vivências de uma forma implícita. Hoje a neurociência confirma a existência de uma
memória celular. Sendo os psicotraumas dos períodos pré e perinatais inacessíveis ao nível verbal, são armazenados como engramas ou núcleos afetivos traumáticos, sob a forma de memórias corporais, sensações, sentimentos, imagens
oníricas ou formas visuais, e podem ser acessados como desenhos ou cenas de
areia. Considerar a realidade pré-verbal como parte imprescindível do tecido biográfico nos abre novas “janelas” para a compreensão mais rofunda dos pacientes.
O questionamento direto e aprofundado das experiências pré e perinatais na anamnese e a consideração dos traumas transgeracionais como uma herança psíquica
nos remetem à necessidade de estender a leitura simbólica a níveis correspondentes ao período pré-verbal. Desta forma, a caixa de areia se apresenta, hipoteticamente, como um espaço metafórico de vivências uterinas, como um vaso alquímico
onde o núcleo afetivo traumático pode ser projetado diretamente e compreendido
simbolicamente, levando em consideração elementos biográficos até então inacessíveis no âmbito verbal e que, por esta razão, não puderam ser integrados.
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Gostaria de concluir este artigo com uma citação do livro As origens da alma (Wie
die Seele entsteht):
Podemos pensar o desenvolvimento humano como uma sucessão de horizontes transformadores, do embrião ao feto e do recém-nascido à criança
pré-verbal, da criança escolar até a púbere e do jovem adolescente até a idade adulta. Cada nível de desenvolvimento acarreta seu próprio mundo complexo de experiências que se sobrepõem e interagem dinamicamente nas
próximas etapas da vida” (Janus, 1997, p. 69).

Nota
1 - Este ponto de vista se torna de extrema importância porque a descoberta da
nossa memória implícita é efetuada muito posteriormente com o desenvolvimento das neurociências.
Desenhos e imagens das cenas de areia utilizadas com permissão.
Recebido em 25 de maio de 2018. Aprovado em 14 de junho de 2018.
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Resumo

Palavras-chave

O artigo parte da psicologia analítica para discorrer sobre a
arte como fenômeno que perpassa as esferas individual, social e
cultural da vida humana. Apresenta um panorama de conceitos
da psicologia analítica a fim de oferecer base sólida para que
se compreenda a arte sob essa perspectiva, dando ênfase à
consideração junguiana de que a arte tem uma função social e
que transcende a consciência individual. Por fim, articula estes
conceitos apresentando um olhar junguiano sobre o papel da
arte na sociedade.

C.G. Jung (1875-1961), arte,
psicologia analítica, sociedade,
cultura, alteridade

Introdução

A

arte é uma dimensão universal da vida humana, encontrada em todas
as épocas, locais e civilizações. Apresenta-se em diferentes linguagens,
como a dança, a música, a pintura, a escultura, a literatura, o teatro, o
cinema. Não é algo pronto ou estático, mas sofre intensos movimentos, em processos que acompanham o desenvolvimento da sociedade que a abriga, fomenta
ou mesmo reprime. Liga-se a outras expressões do espírito humano, como inspiradora, formadora, interlocutora, acolhedora e meio de expressão de situações
vitais, paradoxais ou conflitivas. Acaba existindo em diferentes versões e contextos, a tal ponto que podemos considerar que há, em cada contexto, uma arte oficial e também uma arte não oficial, ou mais de uma, para dar conta também de
expressões dos indivíduos e comunidades que estão à margem dos grupos investidos de poder.
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Diferentes áreas do conhecimento têm se debruçado sobre a
arte e buscado compreendê-la, explicar suas origens, seus processos de criação, suas inúmeras e variadas formas de manifestação, seu impacto. A psicologia analítica, desde as primeiras
formulações de Jung até as produções mais recentes, se insere no rol dos inúmeros campos que dedicam olhares à arte.
Ficando apenas em âmbito nacional, uma breve revisão bibliográfica realizada a partir de consultas aos artigos da revista da
Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, a Junguiana, e dos
Cadernos Junguianos, periódico da Associação Junguiana do
Brasil, publicados entre janeiro de 2005 e maio de 2018, apontou que há por volta de 60 artigos — dentre aproximadamente
266 — que abordam a arte de alguma maneira.
Como demonstramos em outro momento (Colonnese, 2018),
a psicologia analítica foi edificada sobre diferentes esferas do
conhecimento, inclusive a arte. A teoria de Jung é entremeada
por vivências artísticas. No âmbito pessoal, muitos dos contatos que Jung teve com a arte foram transformadores e posteriormente influentes na sua forma de compreender a psique.
Grande exemplo de obra impactante na vida de Jung é o Fausto de Goethe. O livro o fascinou e muitas passagens "constituíram um acontecimento extraordinário e misterioso, nos
confins do mundo da minha consciência" (Jung, 1961/2012, p.
93-4). Fausto foi para Jung "um bálsamo milagroso" (Ibid., p.
93), uma expressão, em linguajar poético e concreto, daquilo
que provavelmente apenas intuía. No enquadre teórico, muitos textos de Jung remetem à arte, comumente para exemplificar ou embasar algumas ideias, tal qual ocorreu em muitas
ocasiões em que Jung discorreu sobre seu conceito de anima
aludindo ao livro She, de Rider Haggard (Jung, 1928(1934)/2007
e 1925/2014). Em outros textos, a arte é tomada como protagonista, caso dos ensaios sobre Ulisses, de James Joyce, sobre
Picasso (Jung, 1932/2009a e 1932/2009b).

Laura Villares de Freitas
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no Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo
(IP-USP), membro-analista
da Sociedade Brasileira de
Psicologia Analítica (SBPA) e da
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A arte não se insere apenas como tema na obra junguiana, mas
também é possível reconhecer, dentre as características da
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psicologia analítica, uma postura que se assemelha à artística. A arte é um fazer
que é um inventar, relaciona-se intimamente com a elaboração e materialização
de uma forma — um som, um verso… — até então inexistente. Nas palavras de
Jung, "O processo criativo consiste (até onde nos é dado segui-lo) numa ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração e formalização na obra acabada" (Jung, 1930/2009, § 130). O movimento típico da psicologia analítica envolve a
constante perambulação entre a lógica consciente e as manifestações inconscientes; dá-se atenção àquilo que nem sempre é percebido com facilidade, busca-se
a ampliação da consciência, no sentido de permitir nascer ali algo da ordem do
inconsciente e, do ponto de vista egoico, até então inexistente.
A psicologia analítica, como que organicamente, insere um pensar e um fazer
artístico em seu arcabouço teórico, por exemplo ao inferir um inconsciente
criativo, porque fonte interminável de potencialidades a serem efetivadas das
mais diferentes maneiras, ao abarcar a criatividade como condição humana
básica, à semelhança de um instinto, e ao incentivar o uso de recursos plásticos para dar expressão a conteúdos inconscientes e facilitar seu contato com
a consciência.
Também é típico da psicologia analítica considerar o sujeito em seus contextos,
indo do círculo familiar às pré-disposições que orientam as ações de toda humanidade — os arquétipos. A arte é um elemento cultural que salienta a concomitante condição do artista e do espectador como sujeitos individuais e coletivos.
Ao longo do artigo, falaremos um pouco sobre isso a partir da contribuição junguiana que em muito favorece as reflexões sobre arte e psicologia; nosso intuito, em linhas gerais, é evidenciar o fundamental papel da arte para o indivíduo, a
sociedade e, sobretudo, como elo entre estes dois polos indissociáveis.
O presente texto articula-se com outros que produzimos nos últimos anos dentro do tema de pesquisa “psicologia analítica e arte” (Colonnese e Wahba, 2014;
Colonnese, 2018; Villares de Freitas e Richards, 2014; Villares de Freitas, 2015).
Aqui apresentamos uma visão mais geral, como um sobrevoo ou um panorama,
mas sem deixar de identificar pontos específicos que possam ser tomados como
referência para a compreensão da arte nesta perspectiva. Antecipando os pontos
que serão adentrados no decorrer das próximas páginas, destacamos: a função
compensatória da arte; a arte como símbolo; a obra de arte pela perspectiva construtiva; a recepção da arte; a autonomia da obra de arte; e, por fim, algumas reflexões sobre arte, cultura e sociedade.
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Não esgotamos o tema e nem consideramos que isso seria possível no espaço de
um artigo, dada a extensão e a profundidade das duas áreas que aqui colocamos
em contato, a arte e a psicologia analítica. Consideramos que, mesmo assim, as
ideias aqui apresentadas encontrarão receptividade e relevância em nosso meio e
momento atual. Pois a arte é, pela psicologia junguiana, considerada também em
sua função de transformação social, que transcende o indivíduo.

A arte exerce uma função compensatória entre a
consciência e o inconsciente
Para Jung, a criação artística está intimamente relacionada a um dinamismo da
psique a que ele costuma se referir como mecanismo de autorregulação, apoiado
na função compensatória entre a consciência e o inconsciente (Jung, 1958/2013).
Neste entendimento, a psique, uma totalidade contendo esferas conscientes e
inconscientes, cada qual com seus conteúdos específicos e, muitas vezes, antagônicos, está sempre em movimento, em busca de um equilíbrio entre tais instâncias. O estado de equilíbrio seria sempre idealmente buscado e nunca perfeitamente alcançado – ou, quando sim, apenas por momentos fugidios. Pode-se
pensar em algo como o processo de equilibração proposto por Jean Piaget (18961980): quando um equilíbrio entre polaridades opostas é alcançado, imediatamente se cria a tensão entre esse novo estado e um outro, então num nível mais
abrangente, e inicia-se nova busca de equilíbrio entre as polaridades, não num
retorno ao estado de equilíbrio anterior, mas sim em soluções que podem ser
melhores que as anteriores (Piaget e Inhelder, 1974). Piaget se referia sobretudo
ao desenvolvimento cognitivo na criança, mas a dinâmica que ele descreveu pode
ser também observada no desenvolvimento psicológico de maneira geral. Não se
trata de movimentos intencionais ou mesmo com necessária tonalidade consciente, mas de uma maneira de funcionamento psíquico absolutamente fundamental e fundante de grande parte das instâncias e da própria vida psíquica.
O mecanismo de autorregulação seria a força que impulsiona a psique nesta ou
naquela direção. Se imaginarmos um pêndulo, a "intenção" da psique seria a de
manter-se simetricamente entre a consciência e o inconsciente; assim, se há preponderância extremada de certos valores, ideias ou atitudes na consciência, a força penderia para o lado oposto, para o inconsciente, a fim de compensar, ou complementar, a unilateralidade em questão. E uma vez alcançado o polo oposto, o
pêndulo, novamente descentralizado, voltaria a se inclinar em direção à cons-
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ciência. A obra de arte emerge a partir dessa movimentação, como uma forma de
regular uma tendência exclusivamente privilegiada.

A arte é um símbolo e opera no indivíduo e na sociedade
O processo de equilibração, como descrito acima, não se relaciona apenas à psique individual do artista, a suas questões pessoais, mas também, e sobretudo, à
psique coletiva, pois “assim como no indivíduo a unilateralidade de sua atitude consciente é corrigida por reações inconscientes, assim a arte representa um
processo de autorregulação espiritual na vida das épocas e das nações” (Jung,
1922/2009, § 131); afinal, “as épocas têm suas atitudes ou tendências espirituais
características” (Ibid.), e “onde há tendência há exclusão” (Ibid.). A obra de arte, ao
ser exposta ao público, recebida pela sociedade e incorporada na cultura, é, assim,
uma potencial forma de relativização e de ampliação da maneira como o receptor, individual ou coletivamente, compreende o mundo e age sobre ele. Trazendo
conteúdos até então inacessíveis à consciência, a obra de arte emociona, impacta, surpreende, e com isso colabora para o movimento, incessante, de autorregulação. Em outras palavras, a obra de arte é entendida como um símbolo cultural.
O conceito de símbolo proposto por Jung é essencial em sua teoria, perpassando, inclusive, o modo como a arte é entendida nesse contexto. Por definição, o
símbolo "[...] pressupõe sempre que a expressão escolhida seja a melhor designação ou fórmula possível de um fato relativamente desconhecido, mas cuja existência é conhecida ou postulada" (Jung, 1921-1949/2013, § 903). A expressão simbólica, como quer que seja configurada — um sonho, uma pintura, uma ideia...
— é em parte assimilável e em parte apenas pressentida; a oposição conhecido-desconhecido que lhe é inerente, confere ao símbolo a qualidade de "meio-termo", de ponte entre aquilo que é familiar à consciência e aquilo que se encontra inconsciente.
O símbolo é uma síntese; sua formação decorre da tensão entre uma tese e uma
antítese, entre a consciência e o inconsciente. As forças psíquicas antagônicas,
acima descritas, estimulam a tendência da psique de se autoequilibrar.
Pela atividade do inconsciente emerge novo conteúdo, constelado igualmente pela tese e antítese, e que se comporta compensatoriamente para
com ambos. Uma vez que este conteúdo apresenta uma relação tanto com
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a tese quanto com a antítese, forma uma base intermédia onde os opostos
podem unificar-se (Jung, 1921-1949/2013, § 914).

Ao processo formador de símbolos, Jung deu o nome de função transcendente,
compreendendo por tal termo “não uma qualidade metafísica, mas o fato de que
por esta função se cria a passagem de uma atitude para outra” (Ibid., § 917). Entretanto, na concepção junguiana, o produto simbólico, per se, não é um agente ativo que conduz o observador passivo para outra atitude. Antes ainda, o símbolo
demanda uma consciência que assim o conceba: "depende da atitude da consciência que observa se alguma coisa é símbolo ou não” (Ibid., § 907). Jung denominou de atitude simbólica a atitude da consciência que considera certo fenômeno como simbólico.
O encontro com o símbolo é potencialmente capaz de mobilizar uma abertura
para um espaço além daquilo que é dado, para uma esfera transcendente ao familiar. Por meio do produto mediador, faz-se uma ponte que conecta o conhecido e
o desconhecido, sem, porém, desvelá-lo. Como escreveu Fernando Pessoa (18881935), sob o heterônimo de Bernardo Soares: "A arte tem valia porque nos tira
daqui" (Pessoa, 2015, p.429). Do ponto de vista junguiano, este "nos tirar daqui"
pode ser compreendido como um ultrapassar ou transcender os limites até então
alcançados pela consciência; diante de uma obra de arte, o observador pode ir
além de sua percepção mais rotineira, dando-se conta de novos conteúdos, emocionando-se, percebendo-se, até, de modo diverso de outrora. Humbert (19251990), autor pós-junguiano, bem define: “Um símbolo é, pois, uma experiência
[...]. De uma maneira geral, a ação do símbolo é a de uma representação que gera
um sentido porque faz com que dois termos separados se juntem. O efeito de
sentido que acompanha tal experiência, impõe-se e entretanto, escapa à razão”
(Humbert, 1985, p. 45-6).
Ao nos referirmos ao símbolo junguiano, circunscrevemos, então, uma experiência, um modo de ser, uma reação a algo, uma atitude assumida. Por outro lado,
a vivência só ocorre mediante a coisa concreta. Coisa esta que pode adquirir as
mais diferentes formas e ser atribuída a diversas áreas, como a religião, os sonhos,
a mitologia e a arte. Além da diversidade das formas, o efeito simbólico pode se
dar individualmente — um sonho que complementa uma atitude consciente, um
desenho que auxilia a compreensão de uma situação pessoal, etc — ou coletivamente — a mitologia grega em sua função de dar um sentido à vida e ao mundo,
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a arte contemporânea oferecendo um espaço de convivência e estruturação conjunta (aspecto bastante evidenciado nas obras interativas) ante uma tendência
atual de isolamento e individualização (Colonnese e Wahba, 2014), etc.
Para a psicologia analítica, as obras de arte, como outras tantas manifestações
humanas, têm um enorme potencial simbólico. E, tomadas como símbolos,
podem ser mais bem compreendidas se pensadas em relação com seu observador — seja ele o artista que cria a obra, o leitor de um livro ou o estudioso da arte.
Entende-se que, nesta relação, obra e espectador influenciam-se mutuamente; a
obra de arte só é definida, circunscrita em uma significação e impactante, quando
percebida; o espectador, por sua vez, se redefine, de certa forma, ao se guiar por
uma atitude simbólica despertada pela obra. Quando isso ocorre, a obra se revela símbolo vivo, sendo "para o observador a expressão melhor e mais plena possível do pressentido e ainda não consciente. Nestas condições, operacionaliza a
participação do inconsciente. Tem efeito promotor e gerador de vida” (Jung, 19211949/2013, § 909). Este potencial criativo, que muitas vezes emerge na dinâmica entre a consciência e o inconsciente, nos leva a nosso próximo tópico, no qual
abordaremos outro tema importante da teoria junguiana.

A arte não pode ser compreendida apenas pelo princípio
de causalidade
Carl Gustav Jung escreveu apenas alguns textos voltados exclusivamente para
fenômenos artísticos (p. ex.: Jung, 2009, 1934-1939/1994 e 1945/2015), mas mencionou a arte em outros tantos escritos, articulando-a aos mais variados tópicos:
a prática profissional, a educação, o processo de individuação, a cultura, a religiosidade, entre outros.
É comum encontrar apontamentos de Jung sobre maneiras de se considerar a
arte, em textos em que ele diferencia as perspectivas da psicanálise freudiana e da
psicologia que ele começara a estruturar. Este autor considerava que a psicanálise, ao adotar um olhar que buscava as causas de qualquer fenômeno – sintoma,
sonho, obra de arte —, acabava ignorando ou menosprezando seu papel de trazer
à consciência algo novo e com grande potencial de transformação.
Em vez de privilegiar um olhar redutivo-causal, que buscava na história do indivíduo os fatores etiológicos que teriam levado à constituição do acontecimento
psíquico, Jung concebeu, na psicologia analítica, uma ênfase, também, num olhar
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prospectivo, construtivo-sintético ao considerar o fenômeno em questão, buscando seu efeito em nós, a direção para a qual ele aponta e que influência transformadora ele poderá vir a ter. Cita como exemplo o Fausto, de Goethe:
[...] Compreender a psique segundo o princípio da causalidade significa
compreender somente uma metade. A interpretação causalística do Fausto pode nos explicar como a obra de arte foi realizada, mas não explica, de
modo algum, o sentido tão vigoroso da criação do poeta, que se mantém
vivo porque o vivenciamos de alguma maneira em nós e através de nós. Na
medida em que para nós a vida é algo de novo a triunfar constantemente sobre todo o passado, devemos buscar o principal valor de uma obra de
arte não em sua progressão causal, mas no efeito vivo que exerce sobre nosso espírito. Ao considerarmos o Fausto como uma coisa do passado, estamos, na verdade, desvalorizando-o; o Fausto apenas poderá ser entendido
se for interpretado como algo em contínuo devir e sempre de novo vivenciável (Jung, 1914/2013, § 398).

A concepção da obra de arte como algo vivo e aberto é tão fundamental em Jung
que encontramos esse mesmo olhar na consideração de tudo o que é psíquico
e que pode ser situado num continuum que transcende apenas uma dimensão
temporal. No mesmo texto, Jung prossegue:
Devemos considerar a psique do mesmo modo: a psique humana é somente em parte algo passado e como tal sujeito ao ponto de vista causal. Por
outro lado, porém, a psique é um devir, que apenas pode ser entendido de
modo sintético ou construtivo. O princípio de causalidade investiga apenas de que maneira essa psique se tornou o que é agora, tal como ela hoje se
apresenta. A perspectiva construtiva, ao contrário, pergunta como se pode
construir uma ponte entre essa psique e o futuro (Jung, 1914/2013, § 399).

Jung desta maneira libera o psicólogo do papel, quase detetivesco, de buscar causas e determinantes na história da obra e do artista, fazendo-lhe um convite
duplo. Por um lado, para considerar também a si próprio, vivo e sensível na relação com o que se apresenta, atentando para o impacto em si, a qualidade de sua
ressonância, as imagens, fantasias e ideias que surgem no convívio com a obra.
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Desta forma, entende-se que a arte estritamente só passa a ter existência quando
contemplada, usufruída, assimilada por uma consciência. E esta pode tanto ser
individual quanto se constituir na consciência de uma coletividade, presente no
espírito de uma época. A rigor, não existe uma obra de arte isolada de seu contexto e sua concepção.
Por outro lado, o convite de Jung sugere que a arte em si, desde seus primeiros
momentos, foge ao determinismo ou apropriação conscientes, sejam individuais
ou coletivos. Sua natureza original transcende o indivíduo e a sociedade, assim
como transcende a consciência. Apenas sua expressão é contingenciada por fatores da época, da história e das linguagens disponíveis.
Abordaremos a seguir esses dois aspectos: a recepção da obra de arte e seu aspecto autônomo em relação à consciência.

O papel da recepção da arte
Para pensar o papel da arte na sociedade, parece-nos fundamental considerá-la
não apenas enquanto criação de um artista individual, mas também como produto de uma cultura e como algo que reverbera no público, muitas vezes, para
além das fronteiras do tempo e da sociedade em que foi criada. Nos itens anteriores, mostramos como a psicologia analítica se abre para essa discussão ao
propor uma obra de arte simbólica, mas cuja "simbolicidade" só se manifesta na
relação com o observador, ao enfatizar um olhar prospectivo e não apenas causal para os fenômenos artísticos e ao propor que a obra transcende a individualidade do artista.
Passemos a nos ater a um aspecto da vivência artística que em muito pode contribuir para ampliar a compreensão que a psicologia analítica tem da arte, bem
como para fundamentar as reflexões sobre arte e sociedade: a recepção da arte.
Para abordar este assunto, nos inspiraremos na estética da recepção, uma disciplina inaugurada por Hans Robert Jauss (1921-1997) e Wolfgang Iser (1926-2007)
na década de 1960 (Iser, 1989; Jauss, 2002 e 2005; Lima, 2002). Nascida em meio
aos estudos literários, mas posteriormente estendida ao campo das artes de forma geral, a estética da recepção se propõe a pensar o receptor, entendendo-o
como um agente ativo, como parte constituinte da obra e como elemento fundamental da atividade artística.
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Assim como o símbolo tem aspectos da consciência e do inconsciente, consideramos que a experiência artística também evidencia essa dupla constituição. A
recepção da arte envolve atitudes conscientes (a mobilização até a obra, a compreensão lógica do enredo de um livro, a percepção de que uma melodia é inspirada em outra música, etc), mas também é permeada pela participação do inconsciente e impregnada de emoção. E como alertou Jung: "na medida em que para
nós a vida é algo de novo a triunfar constantemente sobre todo o passado, devemos buscar o principal valor de uma obra de arte não em sua progressão causal,
mas no efeito vivo que exerce sobre nosso espírito" (1914/2013, § 398).
Se, por um lado, muitas das contribuições diretas de Jung à questão da recepção da arte estavam atreladas à arte moderna europeia e à época e à sociedade
correspondentes a tal movimento artístico, por outro lado, Jung escreveu alguns
ensaios voltados aos efeitos que a arte, de modo mais geral, é capaz de provocar. Sucintamente, Jung propõe que a obra de arte só pode ser tão impactante
devido a sua proximidade ao inconsciente coletivo; para ele, a obra é criada a
partir de uma "ativação inconsciente do arquétipo e numa elaboração e formalização na obra acabada" (1930/2009, § 130). Vale lembrar que o arquétipo, em si,
não é acessível nem perceptível diretamente pela consciência. O termo arquétipo
designa um conteúdo do inconsciente coletivo de caráter estrutural, que embasa as vivências psíquicas, de maneira que guarda uma certa analogia ao instinto
(Jung, 1919/2013). O arquétipo em si não emerge na consciência, mas serve como
alicerce para a constituição dos produtos psíquicos, as manifestações arquetípicas — estas sim passíveis de serem percebidas. Ou seja, apesar de haver uma base
arquetípica comum a todos os seres humanos, a manifestação arquetípica pode
apresentar diferentes aspectos, variáveis de acordo com as vivências pessoais e o
solo sócio-cultural em que surge.
Em alguns momentos de sua obra, Jung refere-se ao arquétipo, para além de uma
estrutura psíquica, caracterizando-o até mesmo como psicóide (pré-psíquica),
como um quantum de energia psíquica que sofre canalizações e transformações
ao longo da vida, a maior parte delas na direção da consciência, favorecendo sua
emergência e estruturação. Impossível fugir ao arquétipo, ele está sempre presente, embasando e dando a tonalidade psíquica de toda experiência vivida, assim
como fornecendo a energia necessária para a formação de qualquer manifestação
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arquetípica – imagem, símbolo, sintoma. Ele mobiliza e impulsiona os movimentos de autorregulação psíquica.
A obra de arte tem raízes arquetípicas, mas sua apreensibilidade está atrelada a
uma formalização, "uma transcrição para a linguagem do presente pelo artista,
dando novamente a cada um a possibilidade de encontrar o acesso às fontes mais
profundas da vida que, de outro modo, lhe seria negado" (Jung, 1930/2009, § 130).
Ou seja, ela origina-se em parte no arquetípico e a ele remete.
Ao considerar que a intensidade emocional suscitada pelas obras tem raízes
arquetípicas, Jung atentou para o caráter neutro do arquétipo, o qual só recebe
um juízo de valor quando confrontado com a consciência. É através da atitude
consciente que a manifestação arquetípica adquire qualquer inflexão. A obra, tal
qual o sonho, propõe uma imagem; e cabe a quem a apreende dar forma para sua
experiência — através de sensações, conclusões, indagações... Cabe ao leitor, ao
ouvinte, ao espectador, dar um sentido para a obra. Nas palavras de Jung:
Para compreender seu sentido, é preciso permitir que ela nos modele, do
mesmo modo que modelou o poeta. Compreenderemos então qual foi a
vivência originária deste último. Ele tocou as regiões profundas da alma,
salutares e libertadoras, onde o indivíduo não se segregou ainda na solidão
da consciência [...]. Tocou as regiões profundas, onde todos os seres vibram
em uníssono e onde, portanto, a sensibilidade e a ação do indivíduo abarcam toda a humanidade (Jung, 1930/2009, § 161).

Aparentemente, Fernando Pessoa pensava de forma semelhante a Jung:
A arte consiste em fazer os outros sentir o que nós sentimos, em os libertar
deles mesmos, propondo-lhes a nossa personalidade para especial libertação. O que sinto, na verdadeira substância com que o sinto, é absolutamente incomunicável; e quanto mais profundamente o sinto, tanto mais incomunicável é. Para que eu, pois, possa transmitir a outrem o que sinto, tenho
que traduzir os meus sentimentos na linguagem dele, isto é, que dizer tais
coisas como sendo as que eu sinto, que ele, lendo-as, sinta exatamente o que
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eu senti. E como este outrem é, por hipótese de arte, não esta ou aquela pessoa, mas toda a gente, isto é, aquela pessoa que é comum a todas as pessoas,
o que, afinal, tenho que fazer é converter os meus sentimentos num sentimento humano típico, ainda que pervertendo a verdadeira natureza daquilo que senti. (Pessoa, 2015, p. 358).

Com Jung e com Pessoa, entende-se o quanto a arte é um fenômeno intersubjetivo, tanto em sua criação quanto em sua apreensão. O sujeito receptor, inserido
em uma coletividade, experimenta diante da obra uma abertura para o inconsciente, podendo levá-lo a "lugares psíquicos" até então inexplorados, possibilitando a constelação de um sentimento de pertencimento — pertencimento não
pela junção indiscriminada de pessoas, mas pelo reconhecimento de um "sentimento humano típico" (Ibid.), pelo pressentimento de uma base comum, na qual
os aspectos subjetivos estão presentes, mas onde "todos os seres vibram em uníssono" (Jung, 1930/2009, § 161).

A obra de arte existe em si
A noção de obra de arte viva, passível de ser vivenciada diversas vezes e, portanto, independente, em alguma medida, de seu criador, aparece em outros escritos de Jung e se mostra uma importante faceta da interlocução entre a psicologia analítica e a arte. Entendemos que nesses textos (Jung, 2009) ele esteja se
referindo majoritariamente ao impulso criador ou ao processo criativo que leva
à obra de arte.
De maneira análoga a uma planta que nasce do solo mas que não depende apenas das características do solo, a obra de arte parece precisar do campo fértil
que o artista lhe oferece por meio de seus cuidados, discernimentos e habilidades, para que possa ganhar expressão. No entanto, é comum que o artista se
sinta tomado, ou mesmo possuído, por um impulso criativo, e afinal surpreso
com o conteúdo, forma ou resultado de seus esforços. Há muitos relatos de um
sofrido processo de embate entre suas deliberações conscientes e algo sentido
como querendo se apresentar independentemente e com grande vigor. Há também relatos de muito sofrimento em relação à possibilidade de uma repentina
e duradoura perda de inspiração.
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Em outras palavras, a partir do referencial junguiano, é possível imaginar o processo criativo como algo em si, que guarda uma radical autonomia em relação ao
indivíduo que lhe fornece os meios de expressão. Trata-se de um posicionamento
teórico que descentra e desestabiliza a consciência, e enfatiza a força criativa em
sua dimensão impessoal e arquetípica. É como se se criasse uma divisão na personalidade do artista, em que passa a existir um complexo autônomo que o leva
a produzir arte, coexistindo com seus outros complexos, inclusive o da consciência. Citando Jung:
O anseio criativo vive e cresce dentro do homem como uma árvore no solo
do qual extrai seu alimento. Por conseguinte, faríamos bem em considerar
o processo criativo como uma essência viva implantada na alma do homem.
A psicologia analítica denomina isto complexo autônomo. Este, como parte separada da alma e retirada da hierarquia do consciente, leva vida psíquica independente e, de acordo com seu valor energético e sua força, aparece, ou como simples distúrbio de arbitrários processos do consciente, ou
como instância superior que pode tomar a seu serviço o próprio Eu (Jung,
1922/2009, § 115).

O artista parece correr grande risco de destruição de si durante o processo criativo, pois tem que lidar com uma força que o transcende. É importante que ele não
se identifique com a dimensão arquetípica do impulso artístico, para não sucumbir a ela, numa vivência de inflação egoica fixada. Por outro lado, ele não pode se
negar, sem pagar alto preço, a oferecer alguma expressão e ser um instrumento da
criatividade que o convoca. Há artistas que têm algum grau de consciência de tais
riscos e outros que incorrem neles sem se darem conta de sua existência.
Trazemos a poeta brasileira Adélia Prado (1934 - ) para nos brindar com a possibilidade de compensação — por um lado, de uma grande inflação, se o poeta se
identificar com o processo criativo; ou, por outro, de um movimento depressivo, se, pelo contrário, ele se anular frente à pujança da criatividade que vive em
si. No poema, que sugestivamente denomina “Direitos Humanos”, ela sugere o
reconhecimento, pelo artista, das duas facetas necessárias à criação de uma obra
de arte: a dimensão do arquétipo, que ela chama de “Deus”, e a contribuição pessoal do artista, a letra!
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Sei que Deus mora em mim
Como sua melhor casa.
Sou sua paisagem,
Sua retorta alquímica
E para sua alegria
Seus dois olhos.
Mas esta letra é minha.
(Prado, 2015, p.345)

O artista que não consegue lidar minimamente com duas polaridades tão pujantes, com ou sem consciência de seus riscos, costuma sofrer problemas pessoais,
numa indefinição entre as dimensões subjetiva e objetiva da psique.

Arte na cultura e na sociedade: algumas contribuições da
concepção junguiana
Após este sobrevoo teórico, iremos nos ater a alguns tópicos que auxiliam a pensar a arte como atividade social e intersubjetiva, desde sua criação, passando a
seguir pela recepção e, enfim, enraizando-se como elemento cultural transformador. Falamos, pois, de uma criação artística com certa autonomia, como uma força extra-Eu do artista que o impele a criar, levando-o à construção de uma forma,
um som, um movimento, um texto... enfim, a alguma expressão que, apesar de
dependente de alguma materialidade, se mostra, também, pulsante, aberta a significações múltiplas que independem dos eventuais significados dados pelo artista ou pelos seus receptores anteriores.
Tal elemento extra-Eu já é, por si, necessariamente entrelaçado ao cultural.
Estamos agora falando da dimensão coletiva da psique, que se manifesta, num
dado contexto, tanto no indivíduo quanto na sociedade. A constelação de um
arquétipo, que dispara o movimento criativo, já é em boa parte uma reação ao
contexto, exercendo-se assim a função autorregulatória e compensatória entre
a psique inconsciente e a consciência, num âmbito coletivo, mesmo sendo o
artista um indivíduo.
Por outro lado, a obra de arte, quando encontra acolhimento, é instalada como
um novo elemento cultural e é exposta a um público, o qual ativa a obra e é por
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ela ativado. Como vimos, o potencial simbólico da obra de arte só vem à tona
quando há alguém que o perceba; e quando percebido, a obra pode atuar como
ponte, produto mediador entre algo conhecido e uma zona de desconhecimento
que encanta, fascina, transforma.
Na visão junguiana, o indivíduo é tanto determinado, em boa parte, pela cultura, quanto pode ser, em especial na vida adulta, agente de cultura. E, novamente,
enfatizamos o duplo alcance desta dinâmica artista-obra-sociedade: o incessante movimento da psique em busca de complementaridade ocorre tanto em nível
pessoal quanto em nível coletivo, posto que há sempre, em ambas as dimensões,
algumas tendências em evidência em detrimento de outras tantas.
A "natureza" simbólica e autônoma da obra facilita que lancemos sobre ela e sobre
qualquer fenômeno artístico, um olhar finalista, que busca para qual direção eles
nos apontam e para onde podem nos levar. Transcendente ao indivíduo, à sociedade e aos limites da consciência, mas também fortemente motivada, inserida e
alimentada por um contexto sócio-histórico e cultural, a arte, além de possibilitar que aspectos inconscientes sejam, em alguma medida, apreendidos pela consciência, também traz os respingos arquetípicos que podem levar seu público ao
anteriormente referido sentimento de pertencimento.
Capaz de promover uma ampliação da consciência individual e coletiva, a arte
também promove um campo de intersubjetividade essencial para o convívio grupal. A vivência artística pode até mesmo ser identificada com um campo relacional, desde sua concepção, quando emerge a partir da relação entre o impulso
criativo, as influências do meio e o ato intencional do artista, passando por sua
recepção, responsável pela interação que evidencia as possibilidades da obra e do
observador e, finalmente, como elemento concernente a uma cultura específica,
não sendo, necessariamente, identificada apenas com seu criador.
A arte traz a dimensão de um outro. Outro em mim, outro no espaço artístico,
outro que fomenta o solo cultural pelo qual eu caminho e onde eu atuo. Outro
que sussurra, nem sempre com a clareza típica da racionalidade, o que sinto, mas
o que, muitas vezes, não sei dizer. A arte possibilita uma dinâmica de alteridade,
marcada pela forte presença de individualidades distintas que se potencializam,
em suas semelhanças e diferenças, numa relação que não tende a anular um para
que outro se sobressaia, mas que flui em direção a uma complementaridade.
A ampla presença da arte na sociedade, inclusive no âmbito da educação, nos
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parece fundamental para que se possa melhor usufruir da função autorregulatória inerente à psique e muito necessária no âmbito coletivo sócio-cultural, com
um caráter tanto profilático quanto de equilibração, ao se evitar a consolidação
de atos e movimentos repressivos da criatividade e fomentadores da formação
de complexos culturais patológicos. Além disso, a presença da arte na educação
em muito favorece que o padrão de alteridade estimulado pela vivência artística
possa se estender para além dos museus, dos livros, das salas de cinema ou dos
espaços cênicos, enraizando-se, em sua potência transformadora e equilibradora,
como recurso fundamental e disponível para a consciência individual e coletiva.
Recebido em 03 de agosto de 2018. Aprovado em 12 de setmbro de 2018.
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Carl Jung, os primeiros anos
(1900 - 1921)
uma breve introdução
Carl Jung, the early years (1900 - 1921)
– a short introduction
Punita Miranda

O

psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875-1961) foi descrito por mais de
um acadêmico do Esoterismo Ocidental como um ponto de virada na
história das doutrinas esotéricas e no campo da pesquisa sobre a imaginação. Ele pode ser considerado o último grande representante da Naturphilosophie, um reviver do interesse na alquimia e em sua forma popular, além disso, Jung também é reivindicado como um dos instigadores do movimento da
Nova Era1. Sua busca para alcançar a totalidade inspirou e penetrou a cultura
moderna, oferecendo uma nova dimensão psicológica a uma antiga busca religiosa, embora sua abordagem, talvez inevitavelmente, dadas suas tentativas de
se comunicar na linguagem paradoxal e simbólica da psique, cause problemas
para alguns dos leitores.
Muito já foi dito, por exemplo, por historiadores e teólogos, sobre a falta de exatidão histórica de Jung, seu estilo ambíguo de escrever2, conclusões especulativas e, acima de tudo, o reducionismo do psicologismo, isto é, reduzir a religião a
não mais do que um fenômeno subjetivo3. Ao mesmo tempo, ele foi acusado de
uma orientação religiosa4 e conseguiu transgredir as fronteiras entre várias disciplinas, provocando, assim, não apenas um grau de desconfiança, mas também
gerando muita controvérsia em torno de suas valiosas reflexões sobre a faculdade
da alma de criação espontânea de imagens e da necessidade da imaginação mitopoética como um contrapeso à unilateralidade da racionalidade e da sociedade
moderna sobre a valorização do intelecto.
No final do século XIX, a Europa experimentava uma aridez do racionalismo intelectual e também um renascimento dos movimentos ocultistas / espiritualistas.
Durante esse período, neurologistas e psiquiatras perceberam que uma objetividade científica puramente biológica não era suficiente para explicar as condi-
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ções "imaginárias". A neurose histérica, por exemplo, na qual
as lembranças dolorosas se dissociavam do fluxo principal de
consciência, era tão prejudicial quanto um sintoma físico.
O tipo popular de ocultismo, onde os médiuns, em estado de
transe, transmitiam mensagens dos mortos e realizavam a escrita automática, influenciou e atraiu a profissão médica e vários
médicos para a França, onde ela era particularmente forte. Alguns
dos métodos usados pelos médiuns foram adotados e usados
como ferramentas para obter informações sobre as pesquisas dos
médicos. A autoexperimentação foi difundida e a autoinvestigação foi um ponto de partida para a pesquisa psicológica.
A curiosidade científica assumiu várias formas: a hipnose de
Charcot e Janet, o método catártico de Breuer, a associação
livre de Freud, o experimento de associação de Jung e a posterior e bem conhecida análise de sonhos5. Jean-Martin Charcot (1825-1893) e Pierre Janet (1859-1947) foram expoentes do
estudo da hipnose - que se origina da prática do mesmerismo, mas tem seu procedimento induzido pela sugestão mental, ao invés da imposição das mãos6 - que mais tarde influenciou Josef Breuer7 (1842-1925) e Sigmund Freud (1856-1939), na
Áustria, e Eugene Bleuler (1857-1939) e Carl Gustav Jung, na
Suíça. Esses experimentos trouxeram um novo entendimento para os fatores subliminares desconhecidos da personalidade, isto é, materiais que foram reprimidos, conteúdos que não
foram encontrados na consciência e conteúdos que transcendiam a consciência, mas que "existiam" mesmo assim em outro
substrato "subconsciente" da mente.
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Com a descoberta dos "fenômenos inconscientes", a ciência
deu um passo importante ao desvendar uma parte irracional
da natureza humana que coexiste com a consciência8. O que
antes estava no domínio da metafísica chegou ao primeiro plano da psicologia experimental. Essa mudança criativa deu origem a uma nova ciência de investigação da psique; promoveu,
no entanto, um novo desafio para o seu desenvolvimento, pois
não pertencia nem ao campo da medicina nem ao da filosofia.
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Sigmund Freud e seu jovem contemporâneo Carl Jung, os fundadores da "psicologia profunda", são geralmente considerados dois dos mais importantes pensadores
do século XX em termos de sua influência como os arquitetos da cultura terapêutica e do desafio intelectual e emocional que eles colocaram às normas estabelecidas9. Através deles o mundo ganhou uma linguagem psicológica, e a noção de
inconsciente tornou-se, nas últimas décadas, parte do jargão comum da Nova Era.
Freud fundou a escola psicanalítica de psiquiatria e focou sua teoria na formação e desenvolvimento sexual da criança, restringindo suas formulações teóricas,
além disso, à psicologia do indivíduo. Foi ele quem forneceu o primeiro modelo psicanalítico da mente ao campo incipiente da psicoterapia e influenciou muitos teóricos, incluindo Otto Rank (1884-1939), Alfred Adler (1870-1937), Melanie Klein (1882-1960), Anna Freud (1895-1982), Erik Erikson (1902-1994) e Jacques
Lacan (1901-1981), que posteriormente desenvolveram seus próprios sistemas psicoterapêuticos. Sob esse guarda-chuva psicanalítico freudiano, várias abordagens
continuam a ser criadas.
Jung, que fizera seus estudos médicos na Basileia, e não em Viena, trabalhou de
1900 a 1909 com o Dr. Eugen Bleuler, no Hospital Psiquiátrico Burghölzli, da
Universidade de Zurique. Foi nessa clínica progressista que Jung, através de seus
estudos experimentais de associação com um galvanômetro, descobriu inicialmente e depois formulou sua teoria dos complexos de tonalidade afetiva10. Em
1903, profundamente impressionado com a Interpretação dos Sonhos de Freud
(1899), Jung percebeu que as descobertas do experimento de associação estavam
intimamente relacionadas às teorias de Freud. Em 1906, Jung enviou-lhe seu trabalho Studies in Word Association (1904) e os dois se correspondiam assiduamente desde então até 1913, encontrando-se pela primeira vez em fevereiro de
1907, depois que Jung enviou a Freud seu primeiro livro sobre psicopatologia,
A psicologia da Dementia praecox (1907)11. Ambos os homens estavam interessados em
 investigar o inconsciente para uma melhor compreensão de seus pacientes que sofriam de doença mental, e aqueles sete anos foram significativamente
influentes para a teoria dos sonhos.
Embora Jung devesse ser o sucessor de Freud, sua independência intelectual o
levou, em última instância, a conclusões muito diferentes sobre a natureza da
psique. Enquanto Freud, por exemplo, concebeu a libido principalmente como
uma reprodução de impulsos reprimidos desde a infância, na qual o indivíduo
ficaria (eroticamente) fixado a um estágio de desenvolvimento, e a libido estaria
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ligada ao passado. Jung, por outro lado, argumentou que não era tanto a libido
regressiva e a fixação erótica que causavam dificuldades ao adulto, mas a resistência à adaptação e ao avanço, à superação da inércia e das atitudes infantis e,
em última análise, à descoberta de canais criativos para a libido fluir. Em outras
palavras, Jung entendeu a palavra libido como sinônimo de energia psíquica em
vez de sexual. Ele acreditava que o dilema intrínseco da sociedade moderna não
é simplesmente a repressão sexual, mas uma falta mais fundamental de significado e propósito12.
O ano de 1910 mostrou-se decisivo na continuação do relacionamento deles por
diversos motivos. Primeiro, quando Freud alertou Jung contra "a maré negra
da lama do ocultismo"13, ficou claro que suas atitudes em lidar com os mesmos
fenômenos provinham de diferentes tradições intelectuais14. Jung fora exposto
e envolvido em atividades paranormais desde 1895 e tornou-se particularmente
interessado nos espíritas, os quais ele via como tentando explorar o sobrenatural. Em 1902, submeteu sua dissertação médica sobre a psicogênese dos fenômenos espíritas, Sobre a Psicologia e a Psicopatologia dos chamados Fenômenos Ocultos, um estudo de caso baseado nas sessões de sua prima Helene Preiswerk15.
Segundo, o (entre os junguianos) sonho arqueológico significativo que ele teve,
em 1909, impeliu-o ao estudo da mitologia16. Esse fato foi o prelúdio da obra
seminal de Jung, Símbolos da Transformação (1912)17, que marcou seu retorno às
raízes de sua cultura e preocupações religiosas18. Neste trabalho, Jung investigou as fantasias de uma mulher americana que mais tarde se tornou esquizofrênica. A abundância de material mitológico em suas fantasias permitiu que
ele visse as diferentes maneiras pelas quais a psique se expressa. Na tentativa de
coletar dados sobre a natureza simbólica das imagens e tornar os elos de conexão e o significado psicológico mais inteligíveis, Jung percebeu que a soma dessas imagens constituía um segundo sistema psíquico de natureza coletiva, universal e impessoal e, ao contrário da teoria de Freud, esse sistema psíquico não
se desenvolveu individualmente, mas fora herdado: “O inconsciente coletivo
contém, ou é, uma imagem-espelho histórica do mundo. Também é um mundo, mas um mundo de imagens”19.
Em contraste, então, ao que ele considerava a abordagem "claustrofóbica" de Freud,
que não dava espaço a fatos impessoais, e ao racionalismo e materialismo científico do final do século XIX, Jung abriu espaço para o irracional, reconhecendo a existência de uma consciência no inconsciente. Para ele, esse "inconsciente coletivo"
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não era simplesmente um fator negativo que causa doenças psíquicas, mas também
a fonte da criatividade do homem e as raízes da consciência de uma pessoa.
Um terceiro evento decisivo na relação Freud-Jung foi um sonho que Jung teve
em 1912, que pressagiou a ruptura com Freud e confirmou a inevitável bifurcação
de seus caminhos20. A ruptura definitiva ocorreu cerca de um ano após a publicação de Símbolos da Transformação, e o abismo entre eles tornou-se intransponível. Freud e seus seguidores desaprovavam a ênfase de Jung nos aspectos espirituais da psique, portanto o livro foi declarado não científico e ele rotulado de
místico21. Jung foi deixado sozinho para elaborar sua própria psicologia.
Esses eventos culminaram em um período de desorientação e, para superar os
distúrbios psíquicos, Jung conscientemente se submeteu aos impulsos da corrente de imagens e concebeu seu “confronto com o inconsciente” como um experimento científico22. Desde sua infância, ele tinha uma conexão natural e acesso a diferentes realidades, havia experimentado uma série de sonhos e visões, o
que mais tarde sugeriu que ele tinha a capacidade de evocá-los voluntariamente23. Jung recorda seu primeiro sonho entre as idades de três e quatro anos, um
sonho que o preocuparia ao longo de toda a sua vida, e sua primeira visão aos
doze anos24. Nessa idade, ele também tinha a sensação de ter duas personalidades, as quais batizou de Número 1 e Número 2. A Número 1 era um menino de
escola que vivia no presente, e a Número 2 estava ligada ao passado, em particular ao século XVIII e à Idade Média25. Essas primeiras experiências e a interação
entre as duas personalidades influenciaram e moldaram profundamente o curso de sua vida.
De outubro de 1913 a julho de 1914, Jung teve uma série de doze visões apocalípticas separadas. E de dezembro de 1913 em diante, ele persistentemente continuou
o procedimento de evocar uma fantasia em estado de vigília e inseri-la em um
drama26. A visão repetida de sangue e a morte de milhares, mais uma voz dizendo que isso se tornaria real, o assustou tanto que ele pensava estar a caminho
de uma psicose. No entanto, ele continuou a expandir e desenvolver sua autoexperimentação e a escrever artigos tentando encontrar uma justificativa para
suas experiências pessoais. Quando a guerra estourou em 1º de agosto de 1914,
ele entendeu que nenhuma esquizofrenia o estava ameaçando e que suas fantasias descreviam não o que estava acontecendo apenas com ele, mas com toda a
Europa. Este fato convenceu-o de que seu medo de enlouquecer era equivocado e
trouxe a confirmação de que ele precisava aprofundar a compreensão de suas fan-
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tasias nos níveis subjetivo e coletivo.Durante os anos de 1913 a 1921, ele publicou
dois importantes artigos, que depois foram expandidos em livros: As Relações
entre o Ego e o Inconsciente27, sua primeira tentativa de descrever o conceito de
inconsciente coletivo e arquétipos, e Tipos psicológicos (1921), no qual ele introduz
uma classificação de personalidades, com base em suas semelhanças e diferenças, e que contém uma formulação adicional da diferença de sua visão das teorias
de Freud e Adler. Paralelamente à sua investigação pessoal do inconsciente nos
livros Negro e Vermelho e sua tentativa de criar um modelo para sua estrutura e
seu modus operandi, Jung estudou seriamente os escritores gnósticos entre 1918 e
1926. Ele tinha começado a buscar métodos históricos e comparativos que foram
nomeados e reconhecidos em outros campos, para apoiar suas descobertas.
Dado que a noção de inconsciente coletivo e de arquétipos não pode ser submetida às possibilidades científicas de verificação e falsificação, deve-se salientar que
Jung não estava tentando dar provas da existência do inconsciente coletivo; pelo
contrário, ele assumiu sua existência e buscou suas manifestações na arte, história, mito, filosofia e espiritualidade. Ele estava preocupado principalmente com
imagens, como ele entendeu que elas eram uma contrapartida vital da realidade. Como pioneiro da psicologia do inconsciente, Jung desenvolveu sua própria
abordagem distinta ao estudo da mente humana.
Por quase oitenta anos, o Livro Vermelho, a matriz criativa da teoria psicológica de Jung, permaneceu oculto em um cofre de banco e indisponível para estudo. A narrativa simbólico-profética dos diálogos contidos neste trabalho, combinada com as imagens primorosas e a caligrafia, nos oferece uma janela pessoal
para a psique íntima de Jung. Através do Livro Vermelho, podemos ver que a dinâmica com os dois mundos que começaram em sua infância, com as personalidades Número 1 e 2, quase se desenvolveu na forma do que ele chamou de “a batalha
com o Espírito dos Tempos e o Espírito das Profundezas”29. Cinquenta anos após
a morte de Jung, ainda não entendemos completamente as implicações de longo
alcance de suas obras, mas agora, com a recente publicação de seu precioso Livro
Vermelho, a porta está aberta para novos insights e mais pesquisas.

Notas
1 - Para respostas acadêmicas a Jung, veja, por exemplo, Wouter J. Hanegraaff,
'Esotericism', in: Hanegraaff, ed., Dictionary of Gnosis and Western Esotericism,
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Leiden: Brill, 2006, pp. 336-340, na p. 339; Antoine Faivre, 'Naturphilosophie', in:
Wouter J. Hanegraaff, ed., Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, pp.
822-826, na p. 825; Christine Maillard, 'Jung, Carl Gustav', in: Hanegraaff, ed.,
Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, pp. 648-653, na p. 652.
2 - Para a defesa de Jung daquilo que ele considera ser uma ambiguidade necessária em seu estilo, veja C. G. Jung, Letters, selected and edited by Gerhard Adler
in collaboration with Aniela Jaffé, translations from the German by R.F.C. Hull, 2.
vols, London: Routledge & Kegan Paul, 1976, Vol. 2: 1951-1961,pp. 69-71.
3 - Veja, por exemplo, 'Chapter 10: A Critical Appraisal', in: Michael Palmer,
Freud and Jung on Religion, London: Routledge, 1997, pp. 166-196; Lawrence M.
Principe and William R. Newman, 'Some Problems with the Historiography of
Alchemy', in: William R. Newman and Anthony Grafton (eds.), Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe, Cambridge, Mass.: The MIT
Press, 2001, pp. 385-431; 'Buber and Jung', in: Judith Buber Agassi (ed.), Martin
Buber on Psychology and Psychotherapy: Essays, Letters, and Dialogue, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1999, pp. 34-71.
4 - Wouter J. Hanegraaff, 'Altered States of Knowledge: The Attainment of Gnosis
in the Hermetica', The International Journal of the Platonic Tradition 2 (2008),
128-163, at p. 131, fn. 10.
5 - C. G. Jung, Experimental Researches, including the Studies in Word Association, translated by Leopold Stein in collaboration with Diana Riviere, Princeton,
NJ: Princeton University Press, 1973.
6 - Sobre o mesmerismo, veja Bertrand Meheust, 'Animal Magnestism/Mesmerism', in: Hanegraaff, ed., Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, pp.75-82.
7 - Josef Breuer (1842-1925) neurologista austríaco que descobriu que a histeria
poderia ser curada pela lembrança de memórias dolorosas – cura pela conversa.
Colaborou com Freud em Estudos sobre a histeria, onde ele apresenta o método catártico.
8 - Para o fundamento do inconsciente numa base filosófica, veja Eduard von
Hartmann, Philosophy of the Unconscious, translated by William Chatterton
Coupland, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co Ltd, 1931; reprint London:
Routledge, 2001.
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9 - A psicologia profunda considera a psique um fenômeno parcialmente consciente e parcialmente inconsciente.
10 - Veja Jung, Estudos experimentais.
11 - Sobre a correspondência Freud-Jung, veja William McGuire (ed.), The Correspondence between Sigmund Freud and C. G. Jung, translated by Ralph Manheim
and R. F. C. Hull, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1974.
12 - C. G. Jung, Freud and Psychoanalysis, translated by R. F. C. Hull, Princeton,
NJ: Princeton University Press, 1961, pp.181-203.
13 - C. G. Jung, Memories, Dreams, Reflections, edited by Aniela Jaffé, translated
by Richard and Clara Winston, London: Routledge & Kegan Paul, 1963; reprint
London: Fontana Press, 1995, p. 173.
14 - O percurso intelectual do pensamento de Freud vem de Buschner, Moleschott, Du Bois-Reymond e Darwin, enquanto Jung leu assiduamente as obras de
Goethe, Nietzsche, Schopenhauer, Swedenborg e Théodore Flournoy. Veja Jung,
Memories, Dreams, Reflections, p. 184. Veja também C. G. Jung, The Red Book:
Liber Novus, edited and introduced by Sonu Shamdasani, London & New York:
W.W. Norton & Company, 2009, pp. 195-196. Cf Frank Sulloway, 'Freud as closet
sociobiologist', in: Paul Robinson (ed.), Freud and his Critics, Berkeley and Los
Angeles: University of California Press, 1993, pp. 18-100 passim enquanto Freud é
mostrado como influenciado por Copérnico, Lamarck, Darwin e Marx.
15 - C. G. Jung, Psychiatric Studies, translated by R. F. C. Hull. New York: Pantheon Books, Inc., 1957. Para a influência do psicólogo suíço e autoridade em
mediums, Théodore Flournoy (1854-1920), veja F. X. Charet, Spiritualism and the
Foundations of C. G. Jung's Psychology, Albany, NY: State University of New York
Press, 1993, pp. 43, 172, 232. Veja também, Théodore Flournoy, From India to the
Planet Mars: A Study of a Case of Somnambulism with Glossolalia, New York and
London: Harper & Brothers Publishers, 1900.
16 - Jung, Memories, Dreams, Reflections, p. 182.
17 - C. G. Jung, Symbols of Transformation, translated by R. F. C. Hull. Princeton,
NJ: Princeton University Press, 1956.
18 - Jung, The Red Book, p. 197.
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19 - C. G. Jung, Two Essays on Analytical Psychology. 2nd edition, London: Routledge & Kegan Paul, 1999, p. 298.
20 - Jung, Memories, Dreams, Reflections, pp. 186-192.
21 - Jung, Memories, Dreams, Reflections, p. 191.
22 - Ibid, p. 202.
23 - Jung, The Red Book, p. 194.
24 - Jung, Memories, Dreams, Reflections, pp. 26, 46.
25 - Ibid, p. 50.
26 - Isso foi primeiro anotado no Livro Negro, que depois foi transformado no
Livro Vermelho – a diferença entre eles é que o primeiro foi escrito para o uso
pessoal de Jung e o segundo é dirigido ao público. Veja Jung, The Red Book, p. 202.
27 - Isso foi depois incluído em C. G. Jung, Two Essays on Analytical Psychology
(1916, 1917).
28 - Jung, Memories, Dreams, Reflections, pp. 226-227.
29 - Jung, The Red Book, p. 229.

Recebido em 22 de fevereiro de 2018. Aprovado em 17 de maio de 2018.
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Reflexões sobre o jogo político à
luz da Psicologia Analítica

O entrelaçamento do individual
e do coletivo
Reflections on the political gamein the light of
Analytical Psychology - The interweaving of the
individual and the collective
Mario Batista Catelli

Resumo

Palavras-chave

Uma sociedade tende a construir, em meio a todas as suas
contradições e conflitos, uma imagem preponderante de si
mesma, que resulta de sua autopercepção, seus valores e suas
escolhas. Nesse processo, algumas de suas características não
reconhecidas e não elaboradas tornam-se sombrias e tendem
a ser projetadas pelos grupos dominantes sobre os demais
segmentos vistos como hostis. Quando a vivência de situações
particularmente difíceis exacerba os ânimos, existe uma
tendência a projetar sobre um indivíduo a imagem de herói
salvador, do qual se espera que promova a vida social aos níveis
ideais desejados. Mobilização, desesperança e hostilidades
alternam-se enquanto a sociedade tende a funcionar de
maneira polarizada. Para que o poder de decisão favoreça o

Identidade, conflito, sombra,
projeção, diálogo, democracia,
decisão

surgimento de uma sociedade sadia, torna-se imprescindível o
autêntico diálogo democrático
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Introdução

E

ste ensaio tem por objetivo aplicar, no que couber e com
as necessárias transformações, algumas descobertas da
psicologia analítica ao plano coletivo, especificamente ao
jogo político. Buscaremos demonstrar que os componentes psicodinâmicos identificados por Jung no indivíduo revelam-se esclarecedores também quando focalizados sobre dinâmicas sociais.
Digamos que, em certo país fictício, Alexandre, Beatriz, Carlos
e Diana são candidatos ao cargo de presidente, cujo exercício
demanda excepcionais habilidades, considerando-se que a função
de liderança nesse nível, como todos sabem, é bastante complexa.
Para que o trabalho possa ser realizado, a sociedade precisa delegar a seu representante um grau de poder compatível com a exigência inerente a tão elevada atribuição. Em paralelo, o prestígio,
o exercício do poder e o grau de influência – além, claro, da remuneração e de uma série de outras oportunidades – fazem com que
essa carga se torne, aparentemente, não apenas leve, mas também
atraente. O desejo de servir e o anseio pelas benesses combinam-se nas mais diversas proporções e acirram as disputas em torno
dessa mistura de convicções, ideais e ambições.

Mário Batista Catelli
(Brasil) psicólogo clínico,
analista, membro da Sociedade
Brasileira de Psicologia Analítica
– SBPA e da International
Association for Analytical
Psychology - IAAP.
Email: mario_catelli@hotmail.com

A sociedade se agrupa em torno de cada um dos candidatos, por
um processo de identificação, e esse fato vem acompanhado de
um fenômeno digno de nota: a candidatura vista como a salvação da pátria por parte de um grupo é preterida, desvalorizada,
rejeitada ou até demonizada pelos concorrentes. Uma visão que
se propusesse a ser “científica” poderia objetar que há uma diferença real entre os candidatos, tanto em capacidade quanto em
predisposição para servir e que, então, a fatia mais inteligente da sociedade deveria perceber quem, entre essas pessoas, é a
mais indicada para exercer o cargo. Acontece que as divergências entre os eleitores não se explicam pelo grau de instrução,
nem pelo nível socioeconômico, nem por qualquer outro critério simples. As divergências revelam a existência de conflitos
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reais dentro da sociedade e nenhuma sociedade pode considerar-se isenta de conflitos intergrupais.
Nem mesmo um indivíduo está imune a conflitos que se desencadeiam em seu interior. O que há em comum entre conflitos dentro do indivíduo e conflitos dentro da
sociedade é a existência de tendências opostas e o concomitante entrechoque de
energias. Assim como podem ser encontrados aspectos em comum nos conflitos
observáveis no plano individual e no coletivo, também é razoável estipular a existência de dinamismos análogos nessas duas instâncias.

Limitações da identidade consciente
Numa definição simplificada, entendemos o ego como o centro do campo da consciência e a identidade consciente do indivíduo. Entretanto, nenhum ego é uma realidade simples, monolítica. Um único ser humano que tentasse descrever tudo o que
sabe – ou acredita saber – acerca de si próprio provavelmente preencheria diversos
volumes sem esgotar o assunto. O ego abriga desejos conscientes e inconscientes,
compatíveis ou conflitantes, usa modos de representação e leitura da realidade não
imunes à contradição, vale-se de sistemas de valoração que não primam necessariamente pela coerência e dispõe de um centro de decisão para administrar o entrechoque de toda essa pluralidade.
A imagem que uma sociedade tem de si própria também é marcada pela pluralidade.
Cada indivíduo constrói imagens acerca da sociedade da qual participa, bem como
dos grupamentos que a compõem. O mesmo faz cada subgrupo e cada subdivisão do
tecido social. Essa multifacetada consciência coletiva de um povo acerca de quem
ele é pode ser considerada como o correspondente social do ego individual. Resulta de um recorte particular da realidade e é fruto de uma percepção seletiva. É semelhante à construção de uma imagem a partir de um aglomerado de pontos que se destacam dentre numerosos outros pontos. A imagem construída resulta da relação entre
essas percepções seletivas, ao mesmo tempo que a seleção, por sua vez, num processo concomitante e recíproco, é influenciada pela imagem projetada sobre o conjunto dos pontos destacados.
Para uma tomada de decisão de natureza política, como é o caso do voto, o eleitor
consciente precisaria conhecer o cenário e ter informações acerca dos candidatos,
de suas propostas e de suas alianças. Esses requisitos estão longe de serem desafios
simples. Há uma verdadeira avalanche de informações heterogêneas. Elas misturam
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temas relevantes com outros de importância duvidosa, selecionam pontos para construir quadros previamente desejados, incluem boa dose de distorção e de mentiras,
por vezes flagrantes e escancaradas, por vezes ocultas sob uma capa de respeitabilidade. Em geral, as informações vêm carregadas de intencionalidade. Em meio a todo
esse material, existem as manifestações dos candidatos, que também demandam uma
escuta criteriosa por serem, com frequência, forjadas pelo calculismo.
Esse material bruto, por sua inapreensível complexidade, só pode ser razoavelmente
tratado mediante simplificações, a eliminação do supérfluo, o descarte dos “ruídos”,
o destaque ao desenho essencial. Ao mesmo tempo que a identificação das informações mais relevantes é uma capacidade admirável da racionalidade humana, também
representa o risco de privilegiar o que é secundário ou descartar o que seria importante. Os diferentes tipos possíveis de simplificação conduzem a diferentes quadros,
que podem se revelar em extremo contrastantes.
A consciência coletiva, construída e realimentada no jogo de espelhos com as
consciências individuais e grupais, abriga diferentes e até contraditórias visões da
realidade. O pensamento procura rastrear significados em meio ao caos perceptual. Se uma única visão da realidade dá origem a diferentes linhas de interpretação possível, o que dizer da interpretação, pelo pensamento, da pluralidade de quadros diferentes?
O mesmo deve ser dito sobre o uso da função sentimento, que produz juízos de valor
– particulares e gerais – relacionados a cada aspecto da realidade percebida e interpretada. O grau de adesão aos referidos juízos de valor suscita emoções, paixões,
alianças e oposições nem sempre fáceis de administrar.
Quanto mais forte a intensidade afetiva diante da imagem percebida e o sentimento de ameaça provocado por qualquer possibilidade de mudança no seu significado,
mais fixada e defensiva tende a tornar-se a atitude e menos exposta a qualquer perspectiva de transformação.
Para cada eleitor, o candidato que lhe é favorito apresenta mais virtudes e menos
defeitos do que seus concorrentes. Firmeza ou diplomacia, capacidade de escuta e
de diálogo ou fidelidade às próprias convicções, respeito aos limites da realidade ou
predisposição para transformá-la – são alguns exemplos de predisposições opostas,
enfatizadas de acordo com as preferências de cada um. As ênfases exaltam as qualidades favoráveis percebidas no candidato escolhido, e passam por alto as restrições
que a ele se poderiam fazer.
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As diferenças de percepção, de leitura e de valorização dos fatos já seriam suficientes para produzir não poucos conflitos dentro da sociedade. O resultado final
do entrechoque dessas forças fatalmente favoreceria alguns indivíduos e grupos em
detrimento de outros. A previsão desses possíveis resultados afeta o próprio jogo das
interpretações e valorações, e lhe acrescenta o ingrediente da intencionalidade.
Por outro lado, como interpretar as intenções que acompanham cada uma das diferentes propostas políticas apresentadas? E, na hipótese de intenções honestas, você
aderiria à proposta socialmente mais benéfica se ela prometesse a você mais sacrifícios do que vantagens?

Imagem desejada
Assim como uma das dimensões do indivíduo diz respeito à sua persona, à imagem
com a qual ele deseja ser identificado pelos outros, da mesma forma as figuras públicas e os grupos que as seguem tendem a modelar uma imagem positiva de si mesmos, apelando para uma idealização que pode ir da inconsciência à mais descarada
má fé. Quando essa persona se identifica com o ego, torna-se muito mais provável a
desqualificação de tudo o que poderia constituir uma imagem oposta.
Se defino meu grupo como liberal, minha tendência é ver os outros grupos como
adeptos da opressão; se defino meu grupo em termos de ordem e organização, os grupos rivais tenderão a ser qualificados como desordeiros e defensores do caos. O que
torna difícil uma análise mais realista é o fato de poderem essas definições até mesmo ser verdadeiras. Descobrir até que ponto nossos sistemas de classificação correspondem à realidade é um desafio que requer muito boa vontade, muita honestidade
intelectual, muita argúcia para distinguir raciocínios de sofismas.

A demonização do outro
A identificação com o ego e com a persona grupais – quando exacerbada – anda
junto com a construção de uma sombra – a demonização do lado contrário e a consequente negação de que possuímos também algumas das características que negamos com tanta veemência. Posso ser um combatente contra o autoritarismo e não
admitir meu próprio autoritarismo ao aderir cegamente a uma postura anárquica e
ao exigi-la dos outros. Posso combater a anarquia de forma tão apaixonada a ponto de recusar qualquer exigência de prestação de contas por parte da autoridade
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que ajudei a constituir, esquecendo que o exercício do poder precisa subordinar-se
às necessidades coletivas, num reconhecimento de que a soberania cabe à sociedade, e – em lugar dessa atitude – atribuir ao governante que elegi a condição de
dono do poder.
As guerras são exemplos extremos de projeção sombria sobre outros povos, e identificação própria com qualidades idealizadas, numa visão construída, não raro, com
uma boa dose de má fé, por interesses inconfessáveis, com base na paixão e na ignorância das massas.
O grupo que se sente excluído pode não se focalizar em saudáveis esforços de inclusão social, mas tentar inverter a situação e passar a excluir os rivais, configurando
uma possessão social pela sombra coletiva, em vez da desejada integração, que viria
a enriquecer a identidade social.
A polarização e a consequente visão dicotômica carregam uma aparente tocha de
clareza de pensamento. Porém, no exercício político, envolvem o risco de simplificações arbitrárias, de distorções na percepção e no julgamento, de unilateralidade. A polarização gera confrontos insolúveis e favorece posições simplistas que
desconsideram a complexidade dos problemas. Apesar de seus riscos, ela se torna desejável quando existe a ameaça de uma visão amorfa, na qual tudo parece ter
a mesma importância, e as necessárias distinções desaparecem. A indiscriminação
generalizada é o cenário ideal para quem esteja interessado numa espécie de vale-tudo capaz de legitimar as mais injustificáveis arbitrariedades. Se qualquer coisa for considerada saúde, as intervenções cirúrgicas serão banidas como resultantes de preconceitos ideológicos, o câncer será visto como uma condição normal do
organismo e a morte, uma saída tão boa quanto qualquer outra. Num caso assim,
os conceitos de saúde e doença serão totalmente desnecessários, bem como os cursos de medicina e de psicologia.
Na dimensão do coletivo, a sombra também se compõe de todas as intenções ocultas,
de todas as informações suprimidas, de todas as narrativas forjadas, de todas as manipulações mascaradas. Quando uma sociedade é possuída pela sombra, torna-se doente, autodestrutiva. Nesse caso, um dispêndio imenso de energia, em vez de construir
bem-estar social, produz miséria generalizada, enquanto a riqueza flui para o sombrio
grupo dominante, que a esta altura pode ser equiparado a um câncer social.
Diferentemente do câncer num corpo individual – que, se não for extirpado, levará à morte – o câncer social busca manter precariamente viva a população, a fim de
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continuar a sugar sua vitalidade. Esse fenômeno pode ser observado nas ditaduras,
invariavelmente associada à opulência dos governantes e à miséria da sociedade.

O herói que realizará todos os desejos
De tempos em tempos, espera-se de um candidato político uma condição sobre-humana: que leve o país à prosperidade, conduza a educação e a saúde a níveis elevados, construa mais hospitais e escolas, ofereça ao povo uma total segurança contra
o crime, conserve as rodovias, construa ferrovias, dinamize os transportes, desburocratize os serviços, elimine a corrupção na política e no serviço público, aumente o salário mínimo, garanta a segurança e a estabilidade dos trabalhadores, incentive os esportes, promova as artes, a cultura e as diversões, aumente a prosperidade de
todos, além de reduzir os impostos e realize os sonhos da sociedade.
Tudo terá que melhorar depois que o candidato divino for eleito. Essa figura de herói
recebe as projeções do povo e em seus ombros é colocado o papel de salvador do
país. A esperança de que um herói resolva todos os nossos problemas e nos exima
desse aborrecido ônus é tão antiga quanto a humanidade. Escusado é dizer que, uma
vez consagrado o herói, um curto período de euforia e de empolgação será fatalmente seguido de decepção e hostilidade.

Patologias sociais
Na sociedade, como na vida individual, saúde e doença constituem realidades inegáveis, por mais confusas que se mostrem as zonas de transição. A negação de uma realidade, por conveniência ou cegueira, é tão frequente quanto sua representação com
o uso de cores exageradas. Dizer que a desigualdade social não é problema constitui cegueira – ou má fé – comparável à ingenuidade em acreditar na possibilidade de
um mundo sem desigualdades.
O reconhecimento de um problema – de uma patologia social – precisa ser acompanhado, ou seguido, por uma proposta de vida melhor para a coletividade. A negação da existência de um problema, quando ele de fato está diante dos olhos de quem
quiser ver, conduz a uma dissociação da realidade. Se a periferia de uma cidade é
tomada pelo crime organizado, a ideia de arrasar essa área como se fosse a extirpação de um órgão doente seria ainda mais inadequada do que o conformismo, que
afirma serem as coisas “assim mesmo” e não existirem possibilidades de mudança
para melhor. Mas a pior de todas as atitudes seria justificar o crime organizado, atri-
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buindo-lhe o “status” de uma possibilidade tão válida quanto outras, legitimando-o
e confundindo a identificação de suas causas com uma aprovação de sua existência,
distorção muito mais comum do que poderíamos supor. Todos conhecemos o pseudo-argumento que justifica o estupro como consequência da sedução feminina, ou
que transfere a culpa do assaltante para a imprudência da vítima.
No plano individual, uma situação desafiadora, nascida de uma ou mais experiências
traumáticas, pode se transformar em fobia, ou em exacerbada ansiedade. No nível
coletivo, um medo exagerado pode vir a se constituir num excelente negócio para
quem vende uma sensação de segurança. Isto não significa uma desqualificação da
busca pela segurança, apenas visa a lembrar que a propaganda maciça de uma ameaça pode corresponder a um exagero deliberado, funcionando como premente necessidade, mesmo que não seja. A propaganda de corpos esculturais e atléticos como
condição para uma vida amorosa pode ativar o medo da solidão, o pavor da gordura
e a anorexia. Da mesma forma, não é difícil perceber que, na sociedade, para viabilizar a venda de uma solução, pode ser criado um problema inexistente, ou ser pintado com tons exagerados de gravidade um problema leve. Isto pode ser facilmente
constatado, tanto na economia quanto na política.
Por outro lado, pode-se dizer que uma sociedade caiu na depressão quando suas esperanças são reiteradamente seguidas de desilusão, quando o conformismo se expressa
por uma desmobilização e perda de energia, por uma descrença em qualquer possibilidade construtiva. Em tal situação, ser realista passa a significar o mesmo que ser
pessimista, o mesmo que acreditar na impossibilidade de qualquer solução, a ponto
de se desencorajar a expressão de qualquer descontentamento. É a situação ideal dos
déspotas, dos ditadores, daqueles governantes vitalícios que põem toda uma nação
a seu próprio serviço, em vez de servi-la, e mantêm a própria condição em troca das
migalhas constituídas pela distribuição de pequenos privilégios.
Assim como um ego doente se mantém inalterável com auxílio de mecanismos de
defesa contra a angústia (essa mesma angústia que poderia levá-lo a uma transformação saudável), assim também um governo pode estar interessado em manter a condição doente do país a fim de permanecer no poder. Para tanto, fará fluir a insatisfação
dos cidadãos em relação ao governante para outros canais dissipadores da energia:
panem et circenses; ressentimentos entre “patrícios” e “plebeus”; difusão da ideia de
que empregadores e empregados são inimigos naturais; criação de hostilidades entre
cores de pele, crenças religiosas, filosofias, e costumes diferentes. Quando a hostilidade é deslocada para um grupo (não é nada difícil fazê-lo, como o demonstra nossa rea-
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lidade atual), o verdadeiro inimigo deixa de ser o governante privilegiado – que exige
ser servido ao invés de agir como servidor – e passa a ser o torcedor do time contrário, o sujeito que tem outra cor, cujo cabelo é diferente ou que exerce outra profissão.
Um ego social – grupo que se arroga o direito de definir a sociedade –quando adoecido pela ambição e pelo complexo de superioridade, exatamente como um governante
corrupto, apodera-se do poder da fala – parte da imprensa e dos meios de comunicação
– alicia as forças que o sustentam, mediante a distribuição, como já foi dito, das migalhas de seus privilégios, e chega a se convencer da veracidade das mentiras que repete.
Certo conformismo é cultivado para convencer-nos de que “é assim porque só pode
ser assim”, enquanto que o pensamento criativo é desencorajado em favor de teorizações que visam a encontrar justificativas para os problemas, como se fossem inevitáveis, uma fatalidade, uma simples expressão da natureza das coisas.
Sociedades que se tornam esquizofrênicas, cindidas pela ausência de um diálogo entre grupos dissociados e hostis, são extremamente perigosas, potencialmente
devastadoras e autodestrutivas.

Diálogo e busca de totalidade
A essa altura, a questão que se impõe é: como reverter os processos patológicos anteriormente descritos e construir uma sociedade saudável?
Em primeiro lugar, uma clara identificação das armadilhas é condição necessária
para não se cair nelas. Mas isto é mais fácil de dizer do que de se fazer. As patologias
sociais são criadas e mantidas por paixões que tomam conta do coletivo e lhe impõe
um destrutivo grau de cegueira.
Basta vermos uma multidão empolgada ou enfurecida. O espaço que sobra para a
racionalidade se aproxima de zero. Não se pode dizer que isto seja sempre patológico. Seria difícil imaginar uma transformação pacífica nos tempos que precederam
a revolução francesa – para citarmos apenas um entre muitos exemplos históricos.
No entanto, a fúria de uma multidão dificilmente poderia ser recomendada como o
método regular para a realização de mudanças dentro de uma sociedade. Na verdade, podemos assumir que uma solução de tipo convulsivo indica, com alta probabilidade, o fracasso dos processos saudáveis de autorregulação.
Partindo do princípio de que, na psique individual e na vida social, os opostos não
são necessariamente excludentes, podemos afirmar que os recursos de uma socieda-
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de são tão mais ricos e poderosos quanto mais integradas, complementares e reciprocamente reguladoras forem as forças opostas existentes dentro da totalidade.
Os contrários podem ser identificados quando se entrechocam. Reconhecer as oposições e fazer opções é um primeiro passo para a saída de dentro de um caos indiferenciado. Apresentando-se de início como excludentes, os opostos acabam revelando
uma valiosa complementaridade. O diálogo entre representantes de posicionamentos
contrários, longe de ser apenas um obstáculo, é uma grande oportunidade de enriquecimento. Infelizmente, em vez de ser o encontro criativo de visões opostas e complementares, os debates políticos entre nós ainda consistem numa tentativa de enfraquecimento, anulação e destruição da posição contrária.

Autorregulação no processo democrático
O processo autenticamente democrático precisa pôr em segundo plano as disputas de
poder e reconhecer como justa a precedência do bem-estar da sociedade.
O totalitarismo é a negação da democracia. Nesta, o “ego” constituído pelos centros de decisão deve estar a serviço da sociedade e não da conservação do poder
para si próprio, como costuma acontecer. Não é incomum déspotas utilizarem
uma terminologia democrática a fim de mascarar a intenção de manter o poder e
os privilégios.
Quando a democracia é autêntica – condição bastante difícil de ser alcançada – o
bem-estar da sociedade se torna um objetivo situado bem acima do desejo de conquistar e manter o poder. A sociedade – na qual os grupos rivais em disputa pelo
poder preservam, como principal finalidade, a busca pelo benefício social – terá de
fato alcançado um nível verdadeiramente democrático.
Dentro dessa condição, qualquer grupamento tenderá a ter suas unilateralidades e
excessos corrigidos pelo grupamento contrário, sendo que as diversas tendências
rivais passam a gerar um saudável equilíbrio, uma linha de ação construtiva, voltada para toda a comunidade.

Sociedades saudáveis
Não pretendemos cair na ilusão de idealizar uma sociedade perfeita, imune às patologias tão conhecidas no âmbito individual. Essas patologias consistem no desencadeamento de mecanismos de defesa que substituem a complementaridade acolhedo-
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ra e enriquecedora pela exclusão do ponto de vista oposto e a imposição autoritária
do pensamento único, cuja preocupação dominante passa a ser a autopreservação do
grupo investido do poder representativo.
Em vez da imunidade a tais armadilhas, uma sociedade evoluída dispõe de condições para detectá-las, tanto sob a forma de rigidez arbitrária quanto de uma frouxidão tolerante em face das ameaças aos processos saudáveis. Entre essas condições
favoráveis, pode ser destacada a valorização das posições contrárias, desde que suficientemente ancoradas em leituras bem fundamentadas da realidade.
Uma sociedade doente já não consegue distinguir mecanismos de proteção saudáveis
de mecanismos de defesa patológicos, sendo que estes últimos conduzem sempre ao
abuso, ao autoritarismo opressor, à falta de regras que é a própria matriz da arbitrariedade. Um estado doente protege exclusivamente a si mesmo e aos detentores de
cargos. Um estado saudável protege a sociedade. Sua legitimidade fica condicionada ao cumprimento dessa função.
Sistemas de organização alicerçados na busca das melhores condições para a vida da
coletividade são saudáveis. Modos de funcionamento apoiados no ressentimento, na
sistemática atribuição dos problemas a inimigos imaginários, apontados sem nenhuma justificação a não ser as eternas acusações genéricas feitas de adjetivos e insultos, são insustentáveis e fadados – cedo ou tarde – ao fracasso. O pior ocorre quando
esse fracasso demora décadas para ser desmascarado e revertido.
Para a restauração e manutenção da saúde social, é necessária uma acurada leitura
da realidade, em primeiro lugar com o objetivo de compreendê-la. O reconhecimento dos problemas e de suas reais dimensões servirá de base para a busca de soluções
que se revelarão construtivas para o tecido social, assegurando, ao mesmo tempo, o
necessário espaço para o florescimento e a expressão dos talentos individuais.
Nem se pode aceitar uma sociedade que oprime o indivíduo, nem legitimar a prática individual de abuso contra a sociedade. É preciso buscar a integração das forças sociais e a riqueza constituída pela pluralidade dos talentos individuais. O alvo
é o benefício da coletividade e o espaço necessário à realização do indivíduo. Quando essas duas instâncias entram em conflito, é necessário grande discernimento para
estabelecer quais as condições e os modos de funcionamento que irão restabelecer e
assegurar a harmonia entre o indivíduo e a sociedade.
Assegurar a expressão de ideias contraditórias depende da predisposição em abrir
espaço às diferentes maneiras de olhar para a realidade coletiva. É a cooperação recí-
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proca dos representantes de opiniões opostas que vai assegurar transparência ao confronto e permitir que dele resulte uma definição de rumos que seja a melhor possível
em cada momento histórico.
Para isto, é condição imprescindível construir uma relação de confiança recíproca
entre a sociedade e seus governantes – confiança essa incompatível com manobras,
enganos, deslealdades. Tal construção só pode ser realizada num esforço conjunto.
As atitudes socialmente destrutivas colocam um duplo desafio: primeiro, precisam ser identificadas, contidas e impedidas de causarem prejuízo; em segundo
lugar, devem ser compreendidas, a fim de que possam ser encontradas formas de
se aprimorar a ordem e as dinâmicas sociais, buscando atender às novas necessidades emergentes.
É um desafio para todos os dias.

Poder de decisão
Para o ego individual, a decisão em face de um conflito favorecerá a alternativa
detentora da mais intensa carga energética. A energia livre disponível para o ego
pode ser investida na opção que lhe parece mais apropriada às circunstâncias, tais
como percebidas, interpretadas e valoradas. Esse investimento de energia livre é
entendido como exercício da vontade decisória.
No âmbito político, os grupos investidos de poder tomam decisões que afetam toda a
sociedade. É compreensível esses grupos serem sistematicamente desqualificados e
combatidos pelos demais grupos que ficaram à margem do processo decisório. Tanto a aprovação como a condenação dos políticos eleitos pode ser, em diversos graus,
saudável ou patológica. A diferença está em se pensar na sociedade como um todo
ou em alimentar pontos de vista sectários e desagregadores.
O esforço por derrubar e substituir o grupo que se encontra no poder pode ser saudável, na medida em que esse poder se revela criminoso ou doente; ou o esforço será
sinal de patologia se o grupo governante estiver trabalhando em prol da totalidade
social, pela integração das diferenças, e se a disputa é conduzida por motivações sectárias, divisionistas ou pela busca de privilégios.
Raciocínio análogo – realizado com o uso dos mesmos critérios – pode ser feito em
relação ao esforço por manter o grupo que esteja exercendo o poder. Desafio difícil é
fazer esse tipo de julgamento na hora de escolhermos a proposta e a equipe em favor
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da qual precisamos batalhar, e na hora de diagnosticarmos as propostas ou tendências a serem combatidas por constituírem patologias coletivas.
Mas o simples fato de estarmos imbuídos do desejo de construir uma sociedade
amorosa, próspera e feliz é a melhor motivação possível para nossos esforços.

Recebido em 04 de setembro de 2018. Aprovado em 03 de outubro de 2018
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Resumo

Palavras-chave

O objetivo deste artigo é refletir sobre um tema contemporâneo: a mulher atual e a mudança de seu papel social.
É singular o momento que a humanidade vive. Observa-se hoje os papéis de pai e mãe se modificarem a ponto de
a hegemonia paterna dar lugar à materna. A transformação cultural da sociedade e o surgimento de novos modelos de família contribuíram definitivamente para o aparecimento dos “filhos da mãe”, que vivem uma crise de
identidade. A saudável integração do feminino anuncia-se como nova etapa rumo à totalidade.

anima, animus, psicologia
junguiana., mulher, complexo,
filhos, materno, feminino

A mulher e sua identificação defensiva com o animus
Toda psicologia individual deve ter seu próprio manual, pois o manual geral
contém apenas a psicologia coletiva.
Jung (2002)

A

mulher na atualidade teve que assumir uma jornada dupla de trabalho,
com ingresso no que antes era o mundo masculino, mantendo ainda seu
papel feminino, ou seja, a administração do lar, a educação dos filhos etc.
E, ainda, com o aumento de divórcios e novos modelos familiares, muitas vezes se
vê obrigada a cumprir também o papel anteriormente atribuído só ao pai, isto é,
tornar-se responsável financeiramente pela criação dos filhos. Diante desse cenário, muitas vezes a mulher acaba se identificando com o animus.

Reflexões

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 83

83

10/12/2018 23:04

Reflexões sobre o papel social da mulher sob a teoria junguiana

Como podemos compreender a mulher identificada internamente com seu animus?
Seria a mulher independente, que gera filho sozinha, que congela óvulos para gerar filhos quando encerra a jornada profissional, que é solteira por opção?
Falamos aqui da mulher que, a partir de sua identificação com
seu animus, é rígida, predominantemente intelectual, e que
acabou perdendo o contato com seus instintos femininos.
Os atributos então desenvolvidos são vários: rigidez de pensamento, crítica, exigência severa de si e do outro, pouca
vinculação emocional com os mistérios da vida, mentalidade materialista.
Por ser regido pelo princípio do logos, pode-se confundir
animus com intelectualidade, porém estamos aqui ressaltando os pensamentos pouco flexíveis, as opiniões rígidas e a
tonalidade agressiva deles, provenientes de um animus ainda não integrado.
Seu julgamento é superficial e radical, imagina saber o que é
bom, certo e bonito para si e para o mundo. Diz como todos
devem viver, ganhar e gastar seu dinheiro.
Existem diferentes tipos de identificação, algumas criativas
(positivas), quando fornecem referenciais saudáveis e exemplos de atitude construtivas e integradas no desenvolvimento
da personalidade da mulher, e identificações defensivas (negativas), quando paralisam ou quando cristalizam atitudes e modos
de funcionamento prejudiciais ao desenvolvimento.
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A mulher identificada negativamente com o animus faz profecias trágicas: ninguém sobreviverá à crise da economia mundial, ficaremos pobres e sós, o câncer não perdoa e seremos sua
próxima vítima. Essa mulher não percebe que sua intelectualidade pode ser desenvolvida sem a identificação exacerbada de
seu animus, sem a rigidez típica de um animus não integrado.
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A flexibilidade é característica do ego maduro, livre da atuação autônoma de complexos. A identificação com o animus produz rigidez, não só no pensamento como
também no sentimento, traduzindo-se em julgamentos duros, que respondem
a generalizações e não a características específicas das situações. As percepções
tendem a se tornar demasiadamente concretas a respeito de padrões de comportamento. As intuições assumem o tom de profecias, frequentemente negativas,
tanto em termos dos indivíduos quanto da coletividade.
Consequência natural dessa identificação é a dificuldade com os relacionamentos. Afastadas dos instintos femininos, tornam-se vulneráveis a paixões compulsivas e destrutivas.
Embora sejam percebidas como mulheres poderosas e seguras, nos relacionamentos amorosos acabam frequentemente atraídas por homens de funcionamento narcísico, os quais demandam atenção e espelhamento constante. Tal narcisismo esconde uma psicodinâmica frágil, insegura e dependente. Já as mulheres
de modo complementar atuam como Eco, destinando suas energias em direção
ao homem e suas necessidades; passam a estar então cheias de fantasias de serem
suas salvadoras, resgatando-os, por exemplo, do alcoolismo ou de alguma outra
forma de decrepitude.
Com a “queima de sutiãs”, um dos atos do movimento feminista da década de
sessenta, as mulheres puderam entrar no mundo acadêmico, empresarial, competindo de igual para igual com os homens. Podemos considerar esse fato como
uma manifestação do que está acontecendo nos níveis profundos no espaço-tempo essencial, mítico e arquetípico. O controle está todo nas mãos dessa mulher.
A escolha e decisão de ter um filho ficam totalmente atreladas à sua disposição.
Anticoncepcionais, técnicas de inseminação dão a ela esse poder.
Para Bolen (1990), essa foi uma manifestação do arquétipo Atená nas mulheres –
uma mente competente e impessoal que poderia criar estratégias e usar o poder.
Da mesma forma que a deusa Atená emergiu da cabeça de Zeus, as mulheres que
tinham as habilidades de Atená se tornaram visíveis e foram reconhecidas e valorizadas pela cultura patriarcal. As mulheres da atualidade com identificação com
o animus com frequência são divorciadas ou casadas com donos de casa, que parecem vivenciar parte de sua própria anima.
Há que se destacar nessas mulheres seu impulso perfeccionista. Elas estão no
nosso cotidiano, nos consultórios, e se revelam altamente intelectualizadas. Ape-
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sar do sucesso, muitas delas são deprimidas e infelizes, engajadas em atividades
compulsivas, não raro viciadas em comida, álcool, drogas, dinheiro e amor. Com
dificuldade em expressar seus sentimentos e emoções, seus relacionamentos são
complicados e difíceis de serem mantidos.
Com o feminino relegado a segundo plano, essas mulheres têm uma autoimagem
bastante comprometida. Foi-lhes conferido sucesso no mundo dos homens, mas
perderam participação no universo das mulheres. Seu discurso é inteligente, lógico, mas não conseguem falar de amor, ou revelar seus verdadeiros sentimentos,
pois não conseguem acessar a profundidade de seu ser.
Essa mulher rejeita os atributos ditos femininos e, portanto, sua fragilidade, insegurança, medos e absorve os atributos do patriarcal como sendo seus: busca de
poder, competitividade, status, etc.
Depois dos anos 1960 e neste início de século XXI, percebemos a desvalorização
das atividades domésticas e da maternidade. As mulheres são filhas do desenvolvimento tecnológico, de uma educação que prioriza qualificação e aptidões científicas. A intuição, sentimentos, subjetividade, tolerância e capacidade de se relacionar tornaram-se “artigos” de segunda necessidade.
No entanto, na atualidade, quando as mulheres chegam aos 45 anos lamentam
não terem tido filhos. Na verdade, homens e mulheres de nossa época são vítimas
deste momento singular que vivemos.
Para Stein (2013), não podemos fazer uma reflexão sobre a opressão apolínea das
mulheres, uma vez que os homens vêm sendo, no mínimo, igualmente oprimidos
por este espírito dominador de nossos tempos. O feminino em homens e mulheres está sofrendo. Na verdade, o que é realmente imperativo é a liberação do feminino, e não das mulheres. Afrodite simboliza uma dádiva divina que não pertence apenas às mulheres, mas pertence a toda vida.
Para a escritora Camille Paglia (2018), a questão ficou complicada, pois as mulheres venceram. E agora? O que fazer com esta vitória? Desde que Paglia “abandonou
a estrada”, depois de ter lançado mundialmente a luta pelos direitos das mulheres
ainda nos anos sessenta, muitas feministas, órfãs de ideias, deturparam os objetivos
da luta e passaram a instigar o embate entre gêneros, o conflito sexista. Numa visão
simplista, maniqueísta, semeiam o conflito das mulheres contra os homens, como
se vivêssemos em mundos opostos. As reivindicações agora não são mais pelos
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direitos das mulheres, mas por privilégios que se sobrepõem aos direitos iguais — à
isonomia jurídica e social — por interesses políticos e econômicos, etc.
Neste cenário, nasce o filho da mãe.
Uma fixação total na mãe pode levar a uma falência completa do desenvolvimento, isto é, a uma falta de autonomia que impossibilita não somente o relacionamento com um parceiro, mas até o desenvolvimento profissional adequado.

1 - Filho da mulher identificada com o animus
Entre os espíritos possíveis, os espíritos dos pais são praticamente os mais importantes; daí a
difusão universal do culto dos antepassados
Jung (2002)

No processo de identificação com o animus, é possível que as mulheres percam
um pouco do poder feminino na tentativa de ocupar o lugar do pai. A descrença na capacidade masculina de prover o necessário para o desenvolvimento, frequentemente encontrada na psique dessas mulheres que tentam ser autossuficientes, é castradora para o desenvolvimento do ego masculino de seus filhos.
Segundo Monick (1993), a castração edípica, de concepção psicanalítica, quando
feita pelo pai, implica numa atitude que retira o filho de sua fantasia de onipotência narcísica infantil, mostrando-lhe que ainda é pequeno, mas, que tem potenciais de crescimento, que, quando atualizados, na idade adulta favorecem a superação do próprio pai. Esta mesma castração, ao ser efetivada pela mãe, vem com
um tom que o desqualifica, dizendo, por exemplo, que o menino não tem capacidade e nem precisa desenvolver suas competências, que sua mãe pode fazer por
ele ou que o mundo não o merece ou o compreende. Os sacrifícios e frustrações
inerentes ao crescimento são considerados pela mãe castradora como desnecessários para seu filho especial, que não precisa se adaptar a um mundo que não está
à altura de sua qualificação.
Esse filho, ao ser dependente desta mãe distanciada da dinâmica feminina, pode
encontrar dificuldades em construir sua identidade, por não encontrar em seu
ambiente um modelo masculino suficiente forte. Pode até mesmo sentir-se castrado, impotente e então ingressar num grupo de filhos aprisionados, ou seja,
numa legião de “filhos da mãe”, desprovidos tanto do alimento materno quanto
da proteção e orientação para o mundo paterno.
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Mas, se a origem dos “filhos da mãe” se deu graças a uma “filha do pai” nasce a
pergunta: qual a postura deste pai que provocou na filha a necessidade de ocupar seu lugar? Não temos a resposta, mas sabemos que as “filhas do pai” tendem
a aderir ao Pai-Mundo da sociedade, e a desenvolverem competência e confiança
– exceto, algumas vezes, no que diz respeito a traços de feminilidade e estereótipos de beleza. Ao ser dominada pelo animus, a mulher moderna vivencia a perda
do poder feminino ficando presa ao animus. Abandona o reinado feminino, deixando de ser fomentadora de desenvolvimento e passa a competir com o masculino, em atuação destrutiva em relação à masculinidade nascente de seus filhos,
gerando os “filhos da mãe”.
As superpoderosas com sucesso profissional sentem-se superiores, muitas vezes
despotencializando o filho. Parece haver um encolhimento do filho frente à
potência da mãe.
Emma Jung fala sobre masculinidade feminina presente também na vida amorosa. Ao assumir uma postura masculina, a mulher perde seu poder essencial:
o feminino.[...]
seu erotismo tem então um caráter agressivo masculino, não sendo condicionado ao sentimento nem ligado a ele, como é o caso normalmente com
as mulheres, funcionando, entretanto para si, sem estar associado à totalidade da personalidade (Jung, 2006, p. 18).

Uma vez que na geração anterior houve muitos casos de identificação das mulheres com os valores masculinos, sendo que historicamente o papel das mulheres
era muito desvalorizado, com o advento da liberdade sexual e a possibilidade de
participar do mundo produtivo, observamos uma inundação de mulheres fortes prescindindo e desconfiando da força masculina. As “filhas do pai” tendem a
entender a proteção e cavalheirismo masculinos como desqualificação e a dispensar a presença dos homens para seu desenvolvimento, às vezes tão concretamente como quando se compra sêmen com o propósito de reprodução independente.
Em oposição à conduta comum na geração anterior, não se confia mais que o pai
proverá a prole ou será o companheiro da velhice. Dispensar o pai na criação do
filho traz consequências na psique deste. Estamos lidando com essas questões em
nossos consultórios no dia a dia, tanto com os homens com características puer
quanto com as mulheres superpoderosas que se queixam de solidão.
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O desenvolvimento da função do amor é da mais alta importância para a ação e a
vida criativa, pois é através dele que há o reconhecimento da necessidade fundamental da alma de unir-se a outra, o que significa crescer, transformar, perceber
certa vulnerabilidade em si e sentir-se verdadeiramente humana.
Tanto o animus quanto a anima possuem uma dimensão espiritual e uma sensual.
Stein (2013) acredita que o animus espiritual tenha funções importantes que são
bem representadas pelos arquétipos do irmão e do filho. O arquétipo do irmão
carrega o princípio de Eros, que deseja a intimidade espiritual e a ligação com a
alma de outra pessoa; já o arquétipo do filho traz o princípio fertilizador de renovação. Também a ação da anima e a ação do animus sobre o Eu são de difícil remoção, pois são persuasivos e imprimem um sentimento inabalável de justiça e de
verdade; e com sua projeção, parece ter fundamentos sólidos em objetos e situações objetivas.
Para Jung (2011), a natureza é conservadora e não se altera facilmente. Sendo animus e anima elementos de tal domínio, que defende sua inviolabilidade com obstinação, a conscientização das próprias projeções é uma batalha muito maior do
que o reconhecimento do próprio lado sombrio, que ocorre ao se vencerem certas
resistências morais como vaidade, cobiça, ressentimentos, entre outras.

2 - Complexo materno no filho
Que parte misteriosa de sua personalidade é essa que se escondeu por
detrás das imagens de pai e mãe e que por tanto tempo o fez acreditar que a
origem do seu mal o atacou de fora?
Jung (2002)

Em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo (2002), Jung chama a atenção para os
desdobramentos do complexo materno no filho. Entre os efeitos mais observados
estão homossexualismo, donjuanismo e, eventualmente, impotência.
No homossexualismo, o componente heterossexual fica preso à figura da
mãe de modo inconsciente: no donjuanismo, a mãe é procurada inconscientemente em cada mulher. Os efeitos do complexo materno sobre o filho
são representados pela ideologia do tipo Cibele-Átis: autocastração, loucura
e morte prematura (Jung, 2002, p. 95).
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Na mitologia clássica, o enlaçamento entre espírito e mundo materno é ilustrado
pela Grande Deusa e seu jovem consorte, filho, amante e sacerdote. Atis, Adônis,
Hipólito, Faetonte, Tamuz, Endimião e Édipo são exemplos desse vínculo erótico. O complexo materno não é apenas um conceito de psicopatologia, pois existe em todos nós. Do interesse da psicopatologia é como esse complexo interfere com o ego e os demais aspectos da psique. Mas ele habitualmente apresenta
aspectos positivos.
Se houver uma diferenciação de Eros em uma bem-sucedida resolução do conflito erótico, o filho pode desenvolver caraterísticas como bom gosto, harmonia
estética e dons de educador com toques de intuição e tato femininos ou ainda
uma alma ansiosa por preservar cuidadosamente valores do passado.
Como se constitui um complexo materno negativo? A questão não é tão simples
quanto parece, pois o que está em pauta não é só a interação com a mãe pessoal e
a relação com a mãe arquetípica, mas com o campo materno total.
Para os filhos indesejados, ou os filhos que recebem críticas frequentes da mãe,
essa não aprovação constante (acidez da mulher com animus exacerbado) reduz a
chance de interação favorável com o mundo.
Há uma falta de confiança no filho, como se ele não fosse capaz de fazer nada,
Essa mãe interfere e faz o trabalho pelo filho, despotencializando qualquer iniciativa rumo à autonomia.
O mundo se torna frio para este filho, em quem se forma um sentimento de não
ser suficientemente bom e de viver em um mundo ruim. Em síntese, pensa-se que
seria melhor não existir. Como escreve Kast (1997, p. 159): “O mundo é tal como
é, e o indivíduo sente que é ele mesmo o culpado de sua própria infelicidade. Esse
sentimento de culpa tem raízes profundas”.
Enquanto o complexo materno positivo transmite uma confiança básica, primordial, o direito à existência, o completo materno negativo promove uma desconfiança primordial, que resulta num medo existencial profundo, um não à vida.
Sem o pai perde-se também a habilidade de reconhecer um chamado e discriminar vozes, atividade essencial para a psicologia.
Sem o pai perdemos também aquela capacidade que a Igreja reconheceu
como “discriminação dos espíritos”: a habilidade para reconhecer um cha-
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mado quando o ouvimos e para discriminar as vozes, atividade tão necessária para a psicologia precisa do inconsciente (Hillman, 1998, p. 76).

Os heróis são andarilhos (Gilgamesh, Dionisio, Hercules, Mitra, etc.) e o caminhar errante é símbolo da busca incessante que nunca encontra seu objeto e da
nostalgia da mãe que se perdeu. De acordo com Jung (1995), essa mãe perdida é o objeto secreto da caminhada. Há uma parte da libido, a libido renegada,
que se afasta das tarefas heroicas e deseja voltar e mergulhar na mãe de maneira incestuosa, mas não consegue. Uma vez que a libido não atinge seu objetivo,
segue caminhando errante e ansiando para sempre. Essa explicação dinâmica é
a primeira e clássica elaboração junguiana da figura arquetípica do Puer Aeternus: o componente eternamente jovem da psique humana, homem ou mulher,
jovem ou velho, que está sempre caminhando e que está ligado à mãe arquetípica. A psicologia junguiana propõe considerar o caminhar errante como símbolo do anseio nostálgico, que pode não ter nada que ver com incesto. Vejamos o caso de Ulisses, o andarilho primordial. Sentado na beira do mar, na ilha
onde mora Calipso, o olhar desconsolado, ele está repleto de nostalgia. “Pensa que não existe nada pior para o mortal do que o caminhar errante. Anticléia,
Telêmaco, Eumeu sofrem de saudades de Ulisses” (Hillman, 1998, p.186). Mas
Ulisses deseja apenas voltar para casa.
Mesmo que Calipso e Ogígia possam preencher suas necessidades libidinais incestuosas e renegadas, “Ulisses sofre e anseia por seu lar, pela enorme cama redonda
onde dormia com Penélope. A nostalgia nasce da separação das duas metades, da
falta de conjunção” (Hillman, 1998, p.188).

Considerações finais
Considero importante esta reflexão, pois a dificuldade nos relacionamentos interpessoais e a desvirilização masculina apontam para uma crise. A nova mulher vive
no mundo de um homem, onde ela se volta contra as forças da feminilidade que
estão situadas no âmago de sua identidade.
A relação com os filhos também é permeada pelo desenvolvimento de um complexo filial. Neste emaranhado circular, também expectativas irreais que ultrapassam a individualidade dos filhos são projetadas, dificultando o processo de desenvolvimento de cada um.
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No entanto, a capacidade de libertação independente da relação materno-filial
biológico-arquetípica depende da própria natureza individual de cada um.
Vemos em nosso consultório indivíduos que conseguem a libertação, apesar de
todo cenário difícil e do constrangimento provocado pelo aprisionamento do
animus da mãe. A jornada da individuação requer o equilíbrio entre as polaridades, e a união dos aspectos femininos e masculinos é nosso desafio na atualidade.
A mulher atual precisa reconhecer que seu poder pode tanto construir quanto
destruir. Então, ela poderá ter um relacionamento significativo com seu animus,
com os homens e com a sociedade.
Quando se consegue diferenciar do animus e se afirmar em relação a ele,
em vez de se deixar devorar por ele, então ele deixará de representar apenas
um perigo, tornando-se ao contrário uma energia criativa; nós precisamos
dela, pois por mais estranho que isso possa parecer, somente incorporando esse ser masculino da alma, para que ele aí exerça a função que lhe cabe,
será possível ser realmente mulher no seu sentido mais elevado e, já que ao
mesmo tempo somos autênticas, também cumprir nosso próprio destino
humano (Jung, 2006, p. 54).

Recebido em 14 de junho de 2018. Aprovado em 07 de outubro de 2018.

Referências
Bolem, J. S. As deusas e a mulher: nova psicologia das mulheres. São Paulo: Paulus, 1990.
Hillman, J. Anima: anatomia de uma noção personificada. São Paulo: Cultrix,
1990.
______. O livro do Puer: ensaios sobre o arquétipo do Puer aeternus. São Paulo:
Paulus, 1998.
Jung, C. G. Aion: estudo sobre o simbolismo do si mesmo. Petrópolis: Vozes, 2011.
______. O eu e o inconsciente. Petrópolis: Vozes, 2011.
______. Memórias, sonhos, reflexões. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.

92

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 92

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 2 / 2018

10/12/2018 23:04

Irene Gaeta

______. Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.J
ung, E. A natureza do animus. São Paulo: Cultrix, 1995.
Kast, V. Comment on Von Raffay: Why it is difficult to see the anima as a helpul
object. Journal of Analytical Psychology, 2000:45(4); 569-571.
______. Pais e filhos, mães e filhos – Caminhos para a autoidentidade a partir dos
complexos materno e paterno. São Paulo: Edições Loyola, 1997.
Knox, J. From archetypes to reflective function. Journal of Analytical Psychology,
2004:49(1); 1-19.
Monick, E. Castração – Fúria Masculina. Coleção: Amor e Psique. São Paulo: Paulinas, 1993.
Paglia, C. Camille Paglia e o feminismo de uma vez por todas. Disponível em:
<https://www.fronteiras.com/artigos/camille-paglia-e-o-feminismo-de-uma-vez-por-todas>. Acessado em: 7 de outubro de 2018.
Ribeiro, D. O Povo Brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Samuels, A. Beyond the feminine principle. In: The plural psyche: personality,
morality and the father. London: Routledge, 1989.
Stein, R. M. In: Connie, Z. Mulher em busca da feminilidade perdida. São Paulo:
Gente, 1994.
Stein, M. Jung: o mapa da alma – uma introdução. São Paulo: Cultrix, 2013.Tacey,
D. J. Remaking men: Jung, spirituality and social change. London: Routledge,
1997.
Von Raffay. Why it is difficult to see the anima as a helpul object. Journal of Analytical Psychology, 2000:45(4); 541-560.
Young-Eisendrath, P. Gênero e contrassexualidade. In: Manual de Cambridge de
Estudos Junguianos. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Reflexões

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 93

93

10/12/2018 23:04

Diálogos Junguianos. 2018; 3(2): 94-100

English version on page 188

Glossário essencial
Essential glossary

Considerando as distintas disciplinas com quem podemos
estar dialogando, oferecemos o glossário abaixo. Ressaltamos
que cada entrada consiste em uma descrição inicial do conceito, para servir de ponto de partida para o leitor que desejar
aprofundar seus conhecimentos.

anima – palavra do latim que significa alma, psique. É o arquétipo da complementaridade feminina com relação à identificação masculina consciente. Dotada
de grande carga de energia, frequentemente é personificada na imagem de uma
mulher. Quando a imagem da anima é projetada sobre uma pessoa, pode atribuir-lhe grande fascínio, tornando-a alvo de intensos sentimentos. Assim como o animus, é o arquétipo por excelência do relacionamento, o guia e mediador na relação
do ego com o inconsciente e com o outro. A riqueza desse importante arquétipo está nas múltiplas e poderosas imagens do feminino em todos os seus aspectos, sendo fortemente ligado à inspiração e à criatividade. O processo de integração da anima consiste em reconhecê-la nas manifestações da imagem feminina
oriundas da própria psique, como as que ocorrem em sonhos e na imaginação
ativa. A anima às vezes é identificada como a alma, ou como a representação do
próprio inconsciente. Sobre sua concepção há importantes variantes teóricas.
Referências
Jung C. G. O eu e o inconsciente (OC vol. VII-2), §§ 296-304.
Jung C. G. Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo (OC vol. IX-1), §§ 111-147.
Jung C. G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 20-42.

animus – palavra do latim que significa espírito, ânimo, energia. É o arquétipo da complementaridade masculina com relação à identificação feminina consciente. Dotado de grande carga de energia, frequentemente é personificado em
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imagens de homens. Quando a imagem do animus é projetada, pode causar
grande fascínio e gerar intensos sentimentos. Assim como a anima, é o arquétipo por excelência do relacionamento, o guia e mediador na relação do ego com
o inconsciente e com o outro. A riqueza desse importante arquétipo está nas
múltiplas e poderosas expressões do masculino em todos os seus aspectos, sendo fortemente ligado à inspiração e à criatividade. O processo de integração do
animus consiste em reconhecê-lo nas manifestações da imagem masculina oriunda da própria psique, como as que ocorrem em sonhos e na imaginação ativa.
O animus às vezes é identificado como o espírito, ou como a representação do
próprio inconsciente. Sobre sua concepção há importantes variantes teóricas.
Referências
Jung C.G. O eu e o inconsciente (OC vol. VII-2), §§ 296-304.
Jung C.G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 20-42.

arquétipo – do grego ἀρχέτυπον (archetypon), “molde original”, “padrão da
fonte”. Em alemão, der Archetyp. São padrões de elevada carga de energia psíquica, inerentes à psique humana (portanto comuns a todos os indivíduos) e que
ativam e ordenam conteúdos do inconsciente conforme padrões prévios à experiência pessoal. Jung postulou a existência dos arquétipos a partir da observação de pacientes psicóticos de origem muito humilde que expressavam imagens às quais não poderiam ter tido acesso pessoal. Ele depois identificou essas
mesmas imagens em mitos gregos e egípcios antigos e também em outras culturas que não tiveram contato entre si. Concluiu que não se tratava de imagens
transmitidas ou herdadas, mas de material psíquico inerente e comum a toda
a humanidade, de natureza inconsciente. Propôs assim o conceito de arquétipo
como uma tendência inata da psique a representar motivos, com características
variáveis conforme o tempo e o lugar, mas com uma base comum. Os arquétipos são dinâmicos e atuam de forma intensa sobre o psiquismo do indivíduo e
dos povos. Por sua natureza profundamente inconsciente, são irrepresentáveis
para a consciência, onde se expressam por meio de imagens, qualificadas assim de
arquetípicas, que aparecem também em sonhos, mitos, na cultura e no fenômeno da sincronicidade. O conjunto dos arquétipos compõe o inconsciente coletivo.
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Referências
Jung, C. G. A Natureza da Psique (OC vol VIII-2), §§ 397- 420.
Jung, C. G. Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo (OC vol. IX/1), §§. 1-110.
Jung, C. G. A vida simbólica – (OC vol XVIII/1), §§ 75-93.

complexo

– em alemão, der Komplex. Originalmente denominados complexos de tonalidade afetiva. São pólos de concentração de energia psíquica situados
no inconsciente pessoal, correspondendo a conteúdos emocionais correlacionados entre si, ainda não elaborados pela consciência do ego, podendo também
decorrer de experiências traumáticas. Estão presentes em todas as pessoas e possuem base arquetípica, por representarem situações coletivas. Apresentam a tendência de irromper na consciência de forma autônoma, em episódios ou continuadamente, consumindo energia psíquica desta e promovendo sua dissociação
parcial ou completa. O complexo não tem caráter necessariamente patológico, mas pode sê-lo quando comprometer significativamente o funcionamento
da pessoa, o desenvolvimento de sua personalidade ou lhe causar grande sofrimento. A elaboração e integração dos complexos à consciência revela conteúdos
novos, favorece o fluxo de energia, a criatividade e a ampliação da personalidade.
Referências
Jung, C. G. A Natureza da Psique, (OC vol. VIII-2), §§ 194-219.
Jung, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1), §§ 148-154.

consciência – em alemão, das Bewusstsein. É um sistema de orientação, tanto para o mundo dos eventos internos quanto externos, que se desenvolveu mais
recentemente no psiquismo humano, a partir do inconsciente, sobre o qual se
assenta dinamicamente. A consciência opera como um foco, de direção variável, sobre os conteúdos, conforme estes possuam maior carga de energia psíquica ou sejam evocados. Sua atitude pode ser extrovertida ou introvertida e possui
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quatro funções (sensação, intuição, pensamento e sentimento), que permitem a
percepção, a conceituação e a atribuição de valor. A consciência é capaz de formar conexões e estruturações entre os elementos dos mundos interno e externo, e é em seu campo que ocorrem as expressões perceptíveis do inconsciente (inclusive as imagens arquetípicas), tornando possível sua própria ampliação.
Referências
Jung, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1), §§ 1-73.
Jung, C. G. Tipos Psicológicos (OC vol VI), § 781.

– do grego ἐγώ, “eu”. Em alemão, das Ich. Fator complexo com o qual
todos os conteúdos conscientes se relacionam e que constitui o centro do campo da consciência. Possui elevado grau de continuidade e identidade, estruturando a referência de si. Sinônimo de “eu” e também designado como complexo do ego, por concentrar considerável energia psíquica em uma rede
de conteúdos e dinâmicas correlacionados entre si. É o centro da consciência e não deve ser confundido com o centro ou a totalidade da psique.

ego

Referências
Jung, C. G. Tipos Psicológicos (OC vol VI), § 796.
Jung, C. G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 1-12.
Jung, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1). - §§ 18-19.

inconsciente – Em alemão, das Unbewusste.

É o campo da psique formado
por todo e qualquer conteúdo psíquico que não se relaciona com o ego através da
consciência. Foi inicialmente aferido a partir da percepção de atos falhos, lapsos de
memórias e dos testes de associação. O inconsciente pessoal (das persönliche Unbewusste) contém memórias, elementos não compatíveis com o ego (os complexos),
percepções subliminares e novos conteúdos em elaboração, ainda sem energia
psíquica suficiente para se tornarem conscientes. O inconsciente coletivo (das kol-
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lektive Unbewusste), comum a todos os indivíduos, é a camada mais profunda da
psique humana, formada pelos arquétipos, cuja quantidade é impossível definir.
Referências
Jung, C. G. Psicologia do inconsciente (OC vol VII-1), §§ 97-120.
Jung, C. G. O eu e o inconsciente (OC vol VII-2), §§ 202-220.

individuação

- em alemão, der Individuationsprozess . É o processo de formar, desenvolver e especializar a natureza do indivíduo psicológico, tornando-o
um ser singular e diferenciado da psicologia geral e coletiva. Isso se dá por meio
do confronto do ego com o inconsciente, com a integração de conteúdos deste
último. Pela adaptação, o sujeito se harmoniza aos valores e práticas sociais; pela
individuação, torna-se único, concretiza o potencial que lhe é próprio e que ninguém mais pode realizar além dele. É um processo contínuo, de natureza individual e única e que, portanto, não chega a um final objetivo e comum a todos. Nos
contos de fadas e nas lendas, é frequentemente representada pela jornada do herói.
Referências
Jung, C.G. Tipos psicológicos (OC vol VI), §§ 853-856.
Jung, C.G. O eu e o inconsciente (OC vol VII-2), §§ 266-270.

persona

– (die Persona) do latim persōna (máscara, personagem). É um sistema de relações entre a consciência individual e o meio social que consiste em
personalidades parciais que são expressas conforme cada situação. A persona apresenta uma faceta do sujeito ao mesmo tempo em que mantém velados
outros aspectos de sua natureza. É uma função de adaptação do indivíduo,
que favorece o desempenho dos papeis sociais. Quando o sujeito se identifica com a persona, pode haver supressão de outras características do indivíduo.
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Referências
Jung, C.G O Eu e o inconsciente (OC vol. VII-2), §§ 243-253; 269 e 305-308.
Jung, C.G Os Arquétipos e o inconsciente coletivo (OC vol IX-1), § 221.

Self – na obra de Jung em alemão, das Selbst. É o arquétipo central da psique,
que rege os demais arquétipos e ao mesmo tempo é a totalidade da psique.
As imagens psíquicas por meio das quais se expressa correspondem à divindade, ao sagrado, ao incognoscível, ao ser supremo muito acima do humano, à Pedra Filosofal, entre outras. É também referido como o Si-mesmo. Carlos Byington faz uma distinção entre arquétipo da totalidade e arquétipo central.
Referências
Jung, C.G. Tipos psicológicos (OC vol VI), § 891.
Jung, C.G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 43-67.

símbolo - do grego symbolon (σύμβολον) “lançados juntos”. Em alemão, das Symbol. É a melhor expressão possível de uma realidade que não tem como ser apreendida de outra maneira. Está situado no limiar entre a consciência e o inconsciente e
portanto é uma expressão parcialmente inconsciente, que carrega energia psíquica
capaz de impressionar e causar fascínio. Quando seu conteúdo se revela e é tornado
consciente, o símbolo enquanto tal morre e passa a ter valor apenas histórico. O símbolo distingue-se do signo, que possui apenas significado conhecido e delimitado.
Referências
Jung, C.G. Tipos psicológicos (OC vol VI), §§ 903-917.
Jung, C.G. A energia psíquica (OC vol VIII-1), §§ 91-95.

Reflexões

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 99

99

10/12/2018 23:04

Glossário essencial

sombra

– em alemão, der Schatten. É o conjunto de aspectos pessoais que
consideramos desfavoráveis ou inaceitáveis, como tendências, traços de personalidade e caráter que são alijados da consciência e fazem parte do inconsciente pessoal, sendo passíveis de conscientização. A sombra constitui-se de
conteúdos pessoais organizados em torno de um núcleo arquetípico e é inerente ao indivíduo, ao qual confere substância, densidade e profundidade. A integração da sombra é um processo fundamental para o desenvolvimento da personalidade. O indivíduo grandemente dissociado de sua sombra apresentará
características de superficialidade, unilateralidade, pouca naturalidade, com
forte tendência a projetar os conteúdos da sombra maciçamente no outro.
Referências
JUNG, C. G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 13-19.
JUNG, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1), §§ 38, 40.
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Dialogando

English version on page 195

Nessa edição, optamos por apenas apresentar as sensíveis palavras de Andréa
Túbero, sobre nosso encontro, o Eranois, ocorrido agosto em Araraquara:

ERANÓIS VII 2018: as folhas ainda
caem aqui dentro
Tive um final de semana bastante significativo participando do ciclo de palestras Morte: um aspecto da vida, que trouxe reflexões singulares e distintos aspectos da vida-morte-vida, sob a perspectiva junguiana, além do lançamento do
quarto exemplar da revista semestral Diálogos Junguianos (vol.3, n.1), que se propõe a publicar trabalhos originais na área de Psicologia Analítica com foco em
clínica, teoria e temas comuns à Psicologia como campo. O ERANÓIS, contudo, é o encontro anual dos analistas que constituem as Conexões Junguianas
que produzem a referida revista. O nome do encontro faz referência ao Círculo de Eranos, que em grego significa "a troca de alimentos sem a presença de
um anfitrião". Este grupo de analistas, que se formou junto na SBPA (Sociedade
Brasileira de Psicologia Analítica), está espalhado pelo país e se encontra uma
vez por ano, em cada canto que habitam. Por sorte nossa, o sétimo encontro foi
aqui em Araraquara-SP.
Acompanhei, com alguma distância, a preparação do ERANÓIS VII. Diferentemente do que sugere o nome, as anfitriãs se dedicaram muito e com carinho
para sua realização. Mantiveram, outrossim, o sentido de liberdade e espontaneidade de ERANOS. O tema do encontro era um convite para pensar/sentir
o processo de individuação, que ocorre ao longo da existência, como uma preparação para a morte. Algo que exige de nós algum esforço de introspecção e
um certo silêncio, para flertar com a ideia e (con)viver sabendo que a morte nos
ronda, nos espreita. E como foi bonito vivenciar isso tudo junto de pessoas tão
queridas, tão amigas, e que admiro tanto! Uma festa! Troquei mensagens com
meu filho pelo WhatsApp durante a abertura, na sexta-feira (24/08), e ele me
perguntou como estava rolando o encontro. Eu respondi, literalmente, "tô que
nem pinto no lixo!"
E agora aqui, contando a vocês, revivo esse encontro tão poderoso, que ajudou
a remexer meus guardados sob outras perspectivas, dar voz e um lugar legítimo
as minhas dores, inclusive físicas, acolhê-las, pranteá-las em alguns momentos
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emocionantes, sem pudores e com muita mansidão. E também houve momentos de satisfação comigo mesma, descontração, carinho entre amigos, alegria de
estar junto. Paradoxo!
Com Marfiza Reis (RJ) aprendi que a morte transforma relacionamentos, mas não
elimina a presença. Com delicadeza, ela também me ensinou a reconhecer a poesia como uma forma de oração. "Tudo é verdade e caminho" (Fernando Pessoa).
Idalina Souza (Ribeirão Preto-SP) me assombrou com a imagem da espiral como
linha da vida, e a relação que estabeleceu entre ela e o pensamento de Martin
Buber sobre a graça que a vida nos oferece: passar pela mesma situação e perceber "se "e "como" mudamos.
O luto não-reconhecido trazido por Silvia Pessoa (SP), apontando a importância de olhar para a dinâmica persona-sombra numa terapia de luto, abriu janelas
incríveis em mim. Como instâncias psíquicas, persona e sombra conferem senso
de identidade, de expressão e de totalidade; são aspectos do relacionamento no
mesmo espectro. Negligenciamos nossas dores quando não são vistas, reconhecidas pelos outros. Sofremos e não sabemos? O que fazer com isso?
Aprendemos sobre o querer morrer de um jovem atendido numa clínica-escola
na cidade de Bauru-SP, com Regina Furigo, e ideação suicida, com Maria do Carmo Borges. Refleti sobre o quão devastadores podem ser os segredos de família.
Encantou-me a apresentação poético-musical de Ana Sueli Vieira, de SalvadorBA, sobre as imagens mitológicas da morte. Tocou-me seus apontamentos sobre
os acordos, as negociações que fazemos com o tempo: "E o inverno do meu tempo começa a brotar, a minar..." (Cartola).
Assaltada fui, contudo, pela apresentação do trabalho de Antonio Tornich Junior,
Luto pelo feminino ferido, relatando o trabalho que realiza com mulheres vítimas
de abuso sexual na infância e violência, em Botucatu-SP. As imagens que trouxe de Helenas e Dafnes, mulheres que resistem ao rapto, à dominação, à ordem
patriarcal do mundo, ecoou em mim com a força e o susto de um reconhecimento. Naquele momento eu alinhavei os fios trazidos por Marfiza, Idalina, Silvia e
juntei ao de Antonio, que me fez ver a mim, sentir (con)sentido algo que eu vinha
apenas tateando (ou sufocando), há algum tempo. Ainda estou apreciando a imagem que teci com esses fios. É material para trabalho em análise e, pelo menos, 15
dias de Daphne na potência 12 CH! É o poder do mito!
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O workshop Morte e Vida - a Dialética Humana, que encerrou o ERANÓIS VII,
foi conduzido por Grayce Vilas Boas e Paula Esteves e nos levou a uma experiência com as estações do ano, a dialética entre a passagem do tempo (cronos) e
o tempo interno/psíquico, (kairós). Importa, aqui, contar que a heroína que vos
fala se desarmou e aceitou o destino "outonal" que as Moiras lhe reservaram. As
folhas ainda caem aqui dentro. Que eu tenha corpo para viver isso e comunicar
ao outro, ao mundo.
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Agenda de eventos

English version on page 198

XXXIII Boitatá – Alimentos do Corpo e da Alma
Centro de Estudos Boitatá
São José dos Campos -SP

22 a
24/02

Care of Souls Conference: The Cura Animarum
Washington State History Museum

04 a
07/04

Art and Psyche: Conference IV
Universidade da California

25 a
27/04

1st International Conference of Jungian Child
and Adolescent Analysis
Moscou, Rússia
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abril

University of Wroclaw International Conference
Collective structures of imagination – image – myth – society
Cracóvia, Polônia

junho

25/08
a 30/08

Santa Bárbara, California, EUA

XXI Congresso da IAAP Viena 2019
Encontrando o Outro: dentro de nós, entre nós e no mundo
Viena, Áustria

agosto

06 a
08/06

Tacoma, Washington, EUA

fevereiro

24 a
27/01

janeiro

2019
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Instruções aos autores

English version on page 199

Diálogos Junguianos é um periódico semestral da Conexões Junguianas, que publica trabalhos na área de psicologia analítica, em seus aspectos teórico-filosóficos,
clínicos, aplicados ou em associação com outras áreas do conhecimento. Serão
publicados, após seleção, trabalhos nas modalidades abaixo descritas. Estes
devem ser originais e não devem ter sido apresentados a outra publicação simultaneamente. Podem ser enviados em inglês, espanhol ou português. Autores de
artigos nesses dois últimos idiomas deverão providenciar sua tradução para o
inglês quando os editores assim requererem. Examine um exemplar da edição
atual para maiores detalhes.

Modalidade

Caracteres (com espaço)

Artigo original – resultados de pesquisa, ampliação simbólica, descrição
ou análises de temas. Deve ser observada a metodologia correspondente
e os resultados, se houver, devem estar fundamentados cientificamente.

15.000 a 35.000

Ensaio – exposição de ideias, reflexões, críticas, ou elaboração de
formulações sobre um tema. Pode se mostrar parcial, incluir a defesa de
pontos de vista próprios, e apresentar proposições. É de natureza mais
crítica, livre e subjetiva, mas deve conter fundamentações.

15.000 a 35.000

Artigos de revisão - revisão crítica e aprofundada de tema de relevo, que
aporte originalidade ou inovação.

15.000 a 35.000

Estudo de caso – apresentação, análise e discussão de caso clínico de
interesse. O paciente não será identificado sob nenhuma circunstância e
o autor deve enviar declaração por escrito de que obteve a autorização
formal deste para a publicação de seu caso.

15.000 a 25.000

Resenha – apreciação, comentários e crítica, sob a perspectiva da
psicologia analítica, de obra literária (poética, ficção, técnica), ou artística
(incluindo filmes, peças teatrais, exposições, obras de arte).

3.000 a 8.000

Comunicação – apresentação de relato breve ou informação relacionada
à atividade clínica, teoria, história ou atividades ou acontecimentos
contemporâneos relevantes.

1.000 a 5.000

Cartas ao editor – comentários, críticas, sugestões, opiniões, demandas
sobre algum conteúdo publicado ou sobre a política editorial.
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Scenes in the sand: forms of
expression of a pre-verbal reality
Ignez Carvalho Hartmann

Abstract

Keywords

Pre-verbal contents need special attention in the therapeutic
process, due to their inaccessibility and the tendency to be
actuated in the therapeutic relationship. The author describes
essential steps in intrauterine development, linked to the
symbolic representation of the mother-child unit (uroboros,

trauma, sandplay, engram,
pre-verbal, prenatal, perinatal,
symbolic elaboration

the element of water and earth/sand) and emphasizes the
importance of body-related experiences in curing pre-verbal
traumas. Sand scenes that can be metaphors for the body allow
a first expression, at the symbolic level, of these unthinkable
contents. The therapist must mirror and contain these
messages in order to open new paths of understanding and
integration. Several examples drawn from sandplay therapy
with children who have suffered very early childhood trauma
illustrate the importance of the therapist's familiarity with preverbal issues on the level of symbolic expression as well as on
the level of patient history, which begins before birth.

The body is the place of truth.
(Oriental proverb)

Introduction
The abyss between the intrapsychic reality of the patient and the external reality in the therapeutic relationship may be the cause of many misunderstandings.
These are expressed, in most cases, in the transferential and countertransferential situations, as they can also be experienced in semiconscious everyday activities. On the other hand, the intrapsychic reality also includes internalized experiences of the pre-verbal phase, which often cannot be expressed in words and
consequently could not be symbolized and integrated at the conscious level —
that is, without access to the ego (Janus, 2013).
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Through later possibilities, with the differentiation of verbal expression and in the formation and development of perception and self-knowledge — in the functions of the ego:
thought, feeling, emotion and intuition, according to C.G.
Jung — these very archaic engrams may appear in the form
of memories and physical sensations, feelings, dream images,
artistic creations and also sand scenes, and only then can they
become communicable (Reiter, 2002).

Prenatal development
Prenatal development shows us the "miracle of life." The
smallest cell, the sperm, fuses with the largest cell in the
body, the oocyte, and within nine months, at an incredible
speed, it multiplies into millions of cells! From the seventh
week of pregnancy onward, the embryo begins to have general reactions of attraction and rejection. Between the seventh and sixteenth week of pregnancy, the organ of balance
develops, which is essentially the inner ear. On the sixteenth
week, the movements of mimicry and regularity of breathing can be observed. One week later, patterns of more complex movements are observed. In short: by the twenty-fifth
week the ear, taste, vision, ability to feel pain, cold and pressure are already constituted. Something that is very interesting is that the prenate (this term belongs to the author) shows
an intense relationship with music, showing a preference for
the music of Mozart and Vivaldi and at the same time showing rejection to very loud music, such as rock (Chamberlain,
1997 and remarks by Tomatis).

Ignez Carvalho
Hartmann
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The focus of her research is
based on expressive therapeutic mediums such as painting,
music and sand scenes. She is a
professor and supervisor at the
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Email:
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With the invention of the ultrasound, the mother-fetus relationship became objective and visible: the prenate was recognized as being sensitive to the reactions of the uterine world.
Stress hormones are perceived by the prenate through the placenta, what we call the umbilical cord effect. Until the mid1980s, prenatal life was treated as a vegetative state, without
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taking into account cognitive and emotional aspects. Current research shows the
opposite: before birth, feelings of pain, preferences, interest, learning, memory,
behaviors considered aggressive, fear, crying, laughter and affection can be verified through the ultrasound (Piontelli, 1996).
The most intimate relationship of every human being is the maternal one, the
uterus being our first home. If we can expand our perception by focusing on
the prenate, we would notice that it experiences the maternal relationship in
three different ways: first, with very archaic experiences of the "uterine mother," linked to all the experiences of embryological development, in a completely symbiotic relationship; with the experience of childbirth, the child experiences the liberating and extremely complicit mother, in a mutual dance of the most
relevant transitional experience of their lives, and which will be implicitly internalized, later becoming the basis of all transitional experiences; and, finally, the
mother becomes humanized in the baby's eyes and becomes visible. This is the
image of the mother that is closest to our consciousness. This primeval relationship, so diverse in nature, will become the unconscious pattern of all subsequent
social bonds. It will be recorded in our implicit memory and in our psychophysical system. Living in the womb becomes the primeval experience of "being in the
world," just as birth reveals the primeval experience of "coming into the world"
and, after birth, complete physical and emotional dependence upon the mother
or caregiver renders the experience that will be the basis for "being seen and seeing the world" (Janus, 2013).
Today we know that the quality of the bond that the parents, especially the pregnant mother, experience will be reflected in the quality of the bonds that will be
transmitted as a psychological inheritance to the children. The prenate in a symbiotic relationship experiences what the pregnant mother experiences, despite
being far from able to differentiate, distinguish and name experiences of fear,
shock, disorientation, and anger.
The theoretical and practical knowledge of the theory of object relations, the
research with infants, the basis of the theories of bonding (Bowlby) and the processes of mentalization (Theory of Mind) lead us to speculate about the experiences of the prenate in their journey before birth and that will come up later in life.
The after-effects of the stressful experiences that precede, accompany, and follow
birth were widely researched by specialists in psychotrauma. The supposed “fetal
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programming” (Van der Bergh, in Plagemann, 2012) and the long-term effect of
shortcomings during this period have also been widely confirmed.
These extremely precocious psychotraumas are mirrored in physical markings,
which translate into more primeval sensorimotor experiences, constituting
implicit memory. It is only through the understanding of physical sensations,
emotions, internal images and movement impulses that it is possible to unravel these psychotraumatic episodes. They can be conscientized in two steps: first
through the updating of the images and inner feelings; and then differentiating
and evaluating them in an emotional and cognitive manner (Janus, 2009, p.89).
This gradual process of awareness of psychotraumatic episodes can shed light on,
for example, how defense mechanisms were established, such as processes of dissociation or identification with the aggressor, that are originally formed due to
the need for emotional survival. It is only within an empathic dynamic, considering the most archaic experiences, that it is possible to understand them and finally to transform them.

Analytical psychology and the prenatal dimension
In 1949, with the publication of E. Neumann's book, The Origins and History of
Consciousness, the metaphor for the uroboric state of consciousness was proposed
to describe the origin of the child's personality development. This would be the
most archaic state of the psyche, in which a rudimentary ego would be immersed
in a pattern of fusional consciousness with its "mother-world." It is important to
note that, up until then, Neumann had not made the similarity between the Uroboros symbol and the forms of embryological development explicit.
In Germany, the analyst U. Eschembach (1985), who was a professor and supervisor at C.G. Jung Institut Stuttgart and worked with children and adults in
the 1980s, took another step and surprisingly put, for the first time, the parallel between the archetype of totality and embryological development: "modern embryology confirms that the phsychological development of the early ego
already takes place in the womb, thus establishing the 'first germ' of the ego with
its experiences (frühengramm).”
Current Neuroscience and Embryology research confirms the reality of these
prenatal experiences. A deeper look at the dimensions of time before, during, and
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after birth provides a more realistic description of archetypal images and the collective unconscious. A concrete example can be seen in the visions of C.G.Jung,
recounted in his book Archetypes and the Collective Unconscious. In one of these
visions he describes the entrance into a very narrow path, which would possibly lead into a deep well, experiencing the sensation of something completely
unknown: "and the world of waters, where all that lives is suspended and floats,
the origin of the soul and of everything that lives, where I become inseparable
from myself and from the other1... where I experience the other in me and the
other as myself. It is the collective unconscious, which does not reside in a personal system, but is translated into an objectivity of worldwide collective openness" (Jung, 1971, pp. 3ss).
What would be more archetypic to mankind than our own biological origin
of gestation?
We find archetypal images in various cultural contexts. Peter Sloterdijk analyzes
in his trilogy Sphären (Spheres), with the title of the first book Blasen (Bubble), the
ontogeny of the origin of perception, knowledge and consciousness, knowing
that several historic sketches and models of mankind can only be created based
on personal physical experience in one's own development. He also comments
that in traditional Chinese culture, the life of an individual begins upon conception (Evertz, 2014, pp. 636ss) and not upon birth.
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The Prenatal Dimension in Psychotherapy
The theme of the prenatal dimension in psychotherapy was developed over a
century, notably with O. Rank in 1924, with his groundbreaking book The Trauma
of Birth. A little later, The Development of Psychoanalysis was co-edited with S. Ferenczi, where they advocate the need for a modified analytic process, recognizing
that the verbal aspect would not encompass all internalized experiences. In this
sense, the pre-verbal experiences also require a modified treatment, that is, an
"analytic experience" in which the physical sensation plays a central role. Here we
are not dealing with repressed experiences, but with overwhelming archaic experiences that were dissociated very early and for this reason would not be accessed
consciously, and therefore could not be "mentalized" (Fonagy, 2011). This reflection culminates in the break with Freud, in the same way that occurred with C.
G. Jung. Consequently, psychoanalysis took a completely different turn. It was
only after World War II that this theme was revisited, particularly in the United
States, in Humanistic Psychology, by A. Janov, S. Grof, W. Emerson, among others (Janus, 2013).
Later, in Europe, the Swiss-German psychoanalyst H. G. Graber founded the International Association for the Study of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine
(ISPPM), in 1971, which had a multidisciplinary approach. Graber emphasized a
very important aspect of the unity of the body ego and its surrounding attributes, such as the umbilical cord and placenta. The body ego noticeably undergoes a transformation between a body that first floats in the amniotic fluid and
the body that after birth loses its former attributes from separating the placenta and cutting the umbilical cord (Graber, 1966). In other words, our entire species underwent this experience, thus being the junction between the biological
and the archetypal. In that, the difference that characterizes the archetypal aspect
would be its virtual origin. Like the double structure of light that is sometimes
wave and sometimes energy.
At the pre-verbal level one cannot speak of conflicts because conflicts demand a
minimally mature ego. They are overwhelming sensations, images, which correspond to internalized experiences of very archaic contents, which are called
mnemonic records (imprints) (Wilhelm, 1992). These early relational experiences
occur prior to the development of language, such as prenatal, perinatal, and postnatal experiences, and can be revealed through physical sensations in dreams,

114

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 114

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 2 / 2018

10/12/2018 23:04

Ignez Carvalho Hartmann

visions, drawings created unconsciously, paintings which are often abstract,
sculptures, etc., as well as in scenes that are unconsciously created in sandboxes.

Implications for psychotherapy
Trauma or deficits in early bonding or relational experiences can later lead people
to great difficulty in verbally communicating their inner emotional states. Disconnected from themselves, they are not able to understand, describe and differentiate these states, neither in themselves nor in others. Very early traumatic
experiences are directly linked to unwanted physical sensations, low self-esteem
or manifested in difficult relationships. Both on a psychological level and on a
relational level, these can be experienced or expressed in images and fantasies.
Very early psychotrauma can manifest itself in infants, for example, through
excessive shouting, apathy or severe agitation, weight loss, gastrointestinal disturbances, lack of sleep, severe irritability, cognitive disorders, such as a difficulty in the formation of concepts, verbalization, imagination and low IQ (Schindler, 1982 pp. 36ss).
Later, the most significant symptoms linked to these very early psychotraumas
can be observed in generalized anxiety, fear of the dark with panic attacks, fear
of suffocation, suicidal thoughts (especially when the mother intended on having
an abortion) and strong regressive desires mixed with a generalized fear of abandonment (Janus, 2013).
The ability to symbolize inner images in sand scenes requires a distinct formation of the self and of the other. It is important to clarify that I am referring to
concepts from Fonagy's1 Theory of Mind and not to the theories of C.G. Jung. The
basis for this, according to this theory, is the ability to mentalize. The concept of
mentalization, according to Fonagy, is based on the ability to perceive emotions,
needs, etc., in other people and in oneself as distinct and, at the same time, to be
able to perceive oneself through the eyes of the other. This presupposes recognizing one's own affects in a process of self-regulation by updating the experience of one's own symbolic elaboration and then later completing it with verbalization. The process of mentalization begins very early in the mother-infant or
caregiver relationship and develops through the sharing of attention and individual perspectives (Fonagy, 2011). This deficit is, so to speak, retransmitted unconsciously and in a transgenerational way, with implications in the transmission of
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the quality of the experienced bond as well as in its unconscious transmission to
children (Bolbwy, 1969). For example, a mother who has an ambivalent bond with
her own mother is likely to offer an ambivalent or symbiotic bond to her child.
She will struggle with the separation between "me and other," that is, between
herself and her child.
The mentalization process is mediated "intermentally," at the mental and neurological level, and progressively establishes itself with the act of thinking, feeling and doing in everyday life. In psychotherapy, the patient's ability to mentalize is best promoted when the psychotherapist assumes a mental attitude of
discernment between the two, focusing on their thoughts, perceptions and feelings in the present moment and thus providing a secure basis for the facilitation
and exploration of the patient's internal states. It is not a question of pointing or
interpreting these inner contents, but of providing this mentalization process,
respecting each patient's rhythm and limits.
Basically, the world of imagination provides a good platform for the mentalization process, which can be experienced in the sandplay therapy setting as a "space
of freedom and protection" (Kalff). Today, we know through neuroscience, that
"acting" in the inner images is expressed precisely in the area of the brain that is
equivalent to reality.
In this sense, the sand box plays an intermediate role, like a panel showing projections of internalized experiences. The child reenacts his or her reality and this
occurs in a symbolic and individualized dimension. The role of the therapist in
sandplay would be to accompany the child in his or her experiential path, seeking
to mirror and support these inner experiences in the interaction with the figures
in the sand scenes, in an "analogical way" (Fonagy, 2011).
The German psychoanalyst Dr. L. Janus, who was one of the presidents of the
International Association of Prenatal Psychology, states that the ego begins to
develop in the mother's womb through extremely early experiences, internalized
in the form of engrams (Frühegramm). These engrams constituted the "affective
core", which is subsequently revealed through a symbolic form of physical, visual,
and even abstract feelings (Janus, 2000, p.18).
Sand scenes as projective forms of a pre-verbal reality may reveal, surprisingly, how these early engrams, resulting from a deficit in the regulation of affects
or in the experiences of mirroring, manifest themselves. In order for this "affec-
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tive core" to be recognized and understood, it is necessary to pay attention to
body language, the images expressed in the scene and the verbal expressions
resulting from both transferential and descriptive processes of the projections
in the sand scenes. The mutual focus on the observation of scenes (in this case,
the sandbox as the intermediate object supported by an empathic therapeutic
attitude) allows the opening of new windows in the process of mentalization
and, consequently, of symbolic elaboration. According to Byington (2008), the
symbol is structuring in the psyche. Therefore, the symbolic elaboration would
result in a psychological restructuring. The role of the therapist is then revealed
through the cognitive and emotional function of “Containing,” according to W.
Bion. The patient, in creating his sand scene, updates his traumatic engrams
that crystallized in the form of "affective cores." Faced with this constellation,
the therapist recognizes this "affective core," performing a symbolic re-interpretation of the contents presented in the sandboxes. This process is extremely important for understanding the patient, especially in the pre-verbal experiences that, precisely because of their difficult communicability, could not be
understood and integrated.

Scenes in the Sand: expressions of a prenatal reality
The renowned sandplay psychotherapist E. Weinrib writes in her book: Images
of the Self (1983) that Dora Kalff hypothesized at that time that some sand scenes
could contain metaphoric images of the body:
Kalff started to believe that the material elements of sandplay acted as a
kind of metaphor for the body. She confirmed this hypothesis when patients
who were physically ill created pictorial representations of diseased organs
in the sand whose shape they did not know. (...) Sandplay functioned as a
non-verbal mediator between internal impulse and external reality (Weinrib, 1983).

The psychotherapist U. Eschenbach urges us to be attentive to paintings or scribbles with content that could not be rationally inferred. Some of these expressions
might reveal the "affective core" of prenatal trauma:
The amplification of a "symbolic autogram" of these expressions, on the oth-
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er hand, makes us recognize a meaning where, in the course of therapeutic
dialogue, we can see a clear integration between the movement of unconscious levels to the ego consciousness. What is particularly interesting, in
this sense, are the observations of the visual expressions of adults, which
in phases of therapeutic regression show contents that recall very early
engrams from the intrauterine phase, where in verbal analysis there would
be no possibility of consciousness. Through the research of the biographical material at this very early stage, the parallels between this biographical material and visual expressions can be seen and made evident (Eschembach, 1985, p. 94).

The amplification of these “symbolic autograms” makes us think of the sandplay
setting like the sandbox becoming a kind of "symbolic uterus," an alchemic vessel where biographical fabrics are reconstructed that were not "sewn" by time...
The symbols of the sand refer us to two aspects of our ternary origin (biological,
psychological and spiritual): the sand itself, for its availability, sustainability,
and its indestructible character, crystallizes the archetype of the Great Mother; the sandplay setting also includes the water element, which is experienced
sensorially through the wet sand. In almost all creation myths, water appears
parallel to the origin of the world and life. Our embryological development
takes place in the "amniotic environment." In building a sand scene we are, so
to speak, reworking our biographical fabrics in a metaphoric way; Phylogenetically and ontogenetically.
For us sandplay therapists, the following questions can be posed:
1. How can we differentiate, in the sand scenes, projections of early engrams
from the patients' implicit memory, from the biographical contents of a later
phase in life?
2. How is it possible, through the process of transference and countertransference, to enhance the symbolic gaze, in the sense of perceiving a content that
refers to a “symbolic autogram” of pre-verbal or even prenatal experience, and
make way for new empathic paths in the transformation and integration of these
previously unspeakable traumatic contents?
3. What would be the implication and direction of the answers to the previous
questions in the therapeutic process?
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4. In this sense, deepening the questions of the internal state of the pregnant
mother would become a relevant aspect in the collection of anamnesis data, both
for infantile and adult psychotherapy. How could we deepen this aspect in therapeutic practice?
Here are a few examples of my therapeutic practice that have become, over time,
the bastions of these theoretical reflections and this personal research. The names
of patients have been changed to preserve their identities.

1 - The traumatic affective core of premature babies
Lea and physical sensations with the rupture of the bond
I met Lea in my office at the age of six. The mother describes her little girl as a
crybaby. The reason for the visit was a comment from Lea, in which she states
her desire to die. In preschool, she will not let go of the teacher and shows regressive behaviors. Because of gestosis, the pregnancy had to be interrupted. The parents were on a trip abroad. Lea was born at 32 weeks, weighing 1,200g. The mother described the birth as very traumatic. In her account, I notice that her face is
almost motionless and without affection. Because of these symptoms, the parents were very insecure about Lea's schooling and even thought about waiting
another year to put her in elementary school. In my countertransferential feelings emerge confused sensations mixed with a strong sense of abandonment.
The relationship between Lea and her mother seems extremely entangled and
symbiotic. Usually, in the anamnesis, I first see the child, who is normally accompanied by the mother, although I always stress that the father's presence is indispensable. Lea's mother came to the first session alone.
I met Lea in the second session, accompanied by her mother. She is a frail little blonde girl with funny, colorful glasses. Lea speaks very quietly and constantly controls his mother's face. Without her mother's presence, Lea slowly changes,
her voice takes on another volume. When she notices the drawings of other children in my office, she spontaneously tells me that she would also like to paint her
self-portrait (see the image below).
Her painting reveals a good cognitive level, but an evident emotional lack. Soon
after drawing the outline of her body, she begins to paint her legs, arms, stomach and even her neck blue, correcting the color of her body to black, and fin-
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ishing it off with small black pearls on both legs that could suggest tears. The
face also seems to lack affection, with eyes that look kind of empty, slightly
turned to the left.
What strikes me the most, however, is the difference between the size and color
of her two feet. Her left foot is almost twice as big as her right one and was also
painted blue, the color with which she had initially painted her entire body. We
know that in symbology the color blue can correspond to the color of water. Was
Lea telling me that she still had "a foot in the amniotic environment"?

Ignez Carvalho Hartmann

In the sixth therapy session, she says at the outset: "I need a lot of water today"
and uses it extensively until the sandbox becomes a real mire. Then, with her
right hand, she opens a path, from left to right, until she reaches the center of the
box, emphasizing its blue color. She walks over to the shelves and finds a miniature sleeping baby. Then, she gently places him in a crib in the middle of the sandbox. With pebbles, she surrounds the crib on the right side and says: "The baby is
freezing." In order to "correct" this uncomfortable physical sensation, I immediately grab a tiny yellow paper with which Lea can cover her baby. She smiles with
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satisfaction and I ask her if the baby feels better now. "No," she replies abruptly,
"he needs mommy and daddy." This time she goes to the shelf and chooses the
corresponding figures, placing them on the left side of the crib. "Everyone here
lives in the water," she adds. The mother figure carries a small child in her arms,
the figure of the dad seems to be looking in another direction.

Ignez Carvalho Hartmann

Within a few seconds the expression on her face changes, she looks very pale
and whispers to me "I forgot something..." She takes nine black mosaics from
the shelves (despite other colors being available) and creates a black rug beneath
the crib. She looks at me sadly: "The baby is hungry, but the mama doesn't
know that..."

I was deeply touched by this scene and once again felt undefinable feelings of
abandonment in my countertransference.
The composition of this scene with a baby in the crib on a watery surface, Lea's
comment about the baby's physical discomfort, feeling very cold (we know that
feeling cold is very common in premature babies), doused with the comment that

Reflections

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 121

121

10/12/2018 23:04

Scenes in the sand: forms of expression of a pre-verbal reality

reveals the rupture of the mother-baby bond in a traumatic birth, in which the
maternal welcoming of her baby was not possible in this first experience of "coming into the world," is evidently indicative of a constellation of the "affective core"
of an early engram resulting from gestosis and the emergency delivery.
For me, it is as if Lea could, through projective mechanisms, reveal in this inner
image details of an implicit memory of her early emotional bodily experiences
and of the rupture of the bond arising from her traumatic birth.

Ignez Carvalho Hartmann

In child psychotherapy, in addition to the quaternary relationship (C. G. Jung)
between the conscious and unconscious levels of the therapist and patient, we
are also confronted with a third level that overlaps and corresponds to the conscious and unconscious layers of parents (especially the mother, who brings her
child to therapy). Containment (W.Bion) allows the therapist to "locate" the projected traumatic affective core in the therapeutic content of the unconsciously
created sand scenes. With the complementarity of countertransference relations,
the patient's comments and the verification of the biographical data collected in
the anamnesis, it is possible to establish new leads for the therapeutic process.
After this impacting scene, I decided to intensify the sessions with the mother so that she herself could relive and integrate feelings that had hitherto been
repressed as a result of her first traumatic childbirth. We know that, according to
C.G. Jung, unintegrated feelings in parents produce symptoms in the child. With
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this intervention, that focused on the monitoring of the traumatic and repressed
experiences of the parents, they were able to be more open and empathic in relation to their little daughter. After this series of therapeutic interventions, there
was clearly a change in Lea's behavior, and the relieved and more confident parents opted for Lea's regular schooling.

2 - The traumatic affective core of adopted children
Petra and the affective core of laceration between two mothers
Most adopted children, despite the innate need for bonding, generally exhibits a
pronounced mistrust toward adoptive parents and the world at large. In face of
very early traumatic affects experienced in the form of deep emotional wounds,
we generally notice specific difficulties in the search of individual identity. We,
child psychotherapists, know that every other adopted child exhibits psychological symptoms and behavioral problems. I experienced a very remarkable example of this in my practice, in a psychotherapeutic session with Petra. She had just
turned five. The adoptive mother was very concerned that Petra was exhibiting,
in addition to primary nocturnal enuresis, an extremely aggressive and oppositional behavior. A "disorganized" attachment, typical of children with very early
trauma, was observed in the anamnesis.
Petra was adopted when she was one and a half, having come from an orphanage in Nepal to Germany. The decision to adopt came after several unsuccessful
attempts at pregnancy.
The adoptive mother reports that the child was delivered very quickly to the
orphanage, at the request of the caregivers in Nepal. In Germany, the adoption
process is very difficult, so many couples seek adoption in orphanages abroad,
although the "trafficking" of children, "bought" in these circumstances, is still an
absurdly current practice. The mother recounts this situation with a certain discomfort and negative feeling.
She said that when her daughter arrived in Germany, she was very quiet, almost
apathetic. Approximately eight months after they arrived, Petra started to shows
symptoms of oppositional behavior, enuresis, social difficulties in nursery school,
hyperactivity, and attention deficit.
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The adoptive mother was an only child and was still experiencing a pathological
mourning for the loss of her father three years before. At the same time, she was
in an extremely delicate situation, being forced to take care of her own mother,
who had always been very fragile, almost childish. She recounts that she knew
this situation from childhood. I suppose her mother was also traumatized by the
circumstances of the war here in Germany, which were transmitted transgenerationally. Faced with this complex family situation, the adoptive mother was emotionally overwhelmed.
In addition to these important details of her history, she reports that she had
previously worked in a bank for eight years, where she met her husband who
then became director of this bank. Feeling completely estranged from her talents and ideals, she decided to become a yoga instructor, which brought her some
emotional stability in the face of this disheartening family situation. Thus, we
can say that yoga, through the few classes she taught each week, was her source
of stabilization. Petra also had a adoptive brother who was two years older, also
from Nepal, and with hyperactivity problems. But who, unlike Petra, was very
"attached" to the mother. The adoption of these children seemed to be an attempt
to find a meaning in life.
In my first contact with Petra, I was struck by her liveliness mixed with a somewhat arrogant and domineering manner, which contrasted with her young age.
In my office, without even glancing at me, she went straight to the sandboxes.
The sandplay technique typically begins with a relaxation exercise consisting of
body awareness and breathing. Then, we move on to a tactile sensitization of
both types of sand (dry and wet), to facilitate, through the transcendent function,
the emergence of internal contents and images.
It should be noted that, in symbolic polarity, wet sand offers the possibility of
building caves, walls, bridges, etc., while dry sand is more fluid and light. Choosing one sand over the other already offers some criteria in assessing the diagnosis.
At times, children are unable to decide between the two boxes. This is a very
important aspect and can only be analyzed deeply if we include the countertransferential and biographical aspects.
In Petra's case, the technical introduction to sandplay was not possible. Faced
with this impulsive behavior, I tell Petra that she can try both sands, but not mix
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them, and then choose one of the boxes to create her picture. She immediately says that she would like to "play" with both of them and starts to create a cave
in the wet sand. She then walks over to the shelves to choose her miniature figures and, to my surprise, she starts to create a scene not inside the tray, but on the
edge of both trays, which is generally very uncommon.
We might, at first glance, interpret this attitude as an oppositional behavior,
yet Petra seems surprisingly concentrated and knowing exactly which figures
to choose.
The first figure she chooses is a kitten with her baby, which Petra gently puts in a
shell. Then, in separate shells, she chooses the father turtle and the mother with
a baby turtle, both in a shell, and next to them two turtles without shells that represent the family's older children. It is interesting to note that in the photo we
can see this family and the cave built as a "backdrop" and a blue lake.
What immediately caught my attention was the presence of two different mothers and babies, both placed in a shell (first and third shell from left to right).

Ignez Carvalho Hartmann

Symbolically, in a conventional reading, the shell would correspond to the female
sex organ. In a symbolic amplification with an emphasis on the biographical
aspect of pre-verbal experiences, we could think metaphorically in the choice of
the shell as the object containing mother-baby, as the placental state, in which
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the uterus plays the role of the alchemical vessel. That is, it is possible to verify the junction of the embryological aspect, coupled with a constellation of the
archetype of the Great Mother. The structuring function of the symbol through
the unconscious choice of figures gives them the possibility of reconstructing
their own story, in the sense of the presence of two very different mothers: the
cat and the turtle. At the same time, both mother-babies are represented within
an object that, because of its shape, is comforting.
It is interesting to note here that, in the arithmetic representation of the Mayan
civilization, the number zero is also symbolized by a shell. If we look at the symbology of numbers, we can say that the number zero appeared in the Middle Ages,
thus transforming all arithmetic, mirroring a new level of consciousness for all
mankind. Archetypically, the number one corresponds to the beginning, that is,
to the birth or the "visible" part of our existence, while the number zero would
be the precedent, the invisible part. If we think of biographical fabrics, we could
imagine the representation of zero as the invisible part of our history, the miracle
of gestation that is not accessible to our eyes. This leads me to rethink the existing symbolic interpretation and opens new paths in the deepening of the therapeutic practice. To what extent is our symbolic interpretation limited only to
what is visually accessible to us?
The unusual construction on the edge of the sandboxes made me think of how
Petra is unconsciously trying to symbolically relate her own story, which includes
the presence of two mothers with babies of such a different nature, and her psycho-emotional laceration between two very different cultures, that is, the Nepalese, which she experienced in an intrauterine form up to a year and a half, and
the German thereafter.
In this first phase of therapy, my intention was mainly to achieve a certain emotional stability for both mother and daughter. The therapy sessions took place
once a week for Petra and every two weeks for the mother.
During this time, we took the opportunity to write Petra's story, along with the
mother, in a childlike way, camouflaging some of the names and scenes of her
own story, and arranged an EMDR session (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) (with bilateral stimulation), in which this story could be read by
the mother. In this joint session that was carefully planned by me and her mother, Petra is visibly agitated. When the story begins, Petra seems to immediately
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realize that it is about her and reacts impulsively. She starts to scold me and tries
to rip the paper her mother was reading. I remain calm and insist that it be read
all the way through, proposing to keep it in a box like a treasure, to be reread in
case Petra wants to hear it again.
A few sessions later, Petra begins to spontaneously draw the figure below in which
she claims to be the baby in her foster mother's belly, side-by-side with the representation of her father.
After a few sessions, the mother reports that Petra has become calmer and more
affectionate towards her, and that her oppositional behavior, although present,
has changed considerably.

3 - The traumatic affective core of abandonment
Sofie and the symbolic images of reconstruction of her own biography

Ignez Carvalho Hartmann

Another interesting example of affective imaging with psychotraumatic contents
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could be seen in Sofie's therapy. She was referred to my office at the age of seven by a child psychiatrist, with an indication for analytical psychotherapy. Sofie shows hyperactivity and aggression with violent physical attacks against her
sister who is a year and a half younger. Sofie was four when her sister was born.
In addition to these symptoms, the adoptive mother reports that Sofie has a low
self-esteem, referring to herself as being dumb and mean.
Sofie arrived at her family as an emergency situation, when she was 13 months
old, after having suffered physical abuse from her mother, who was single and
psychically very unstable. It was the neighbors who alerted Child Protection Services. Sofie was immediately taken to a hospital, to await a family that would be
responsible for her custody. She arrived at the hospital with several bruises and
had to receive nursing care. It took an entire week to find a foster home. Her
mother, who decided to adopt her at the age of seven, recounts with tears in
her eyes that her daughter, as a baby, was constantly frightened and constantly
moved with her little hands "as if to defend herself." To this day she reports that
her daughter is very restless and sometimes extremely aggressive.
Sofie was the result of an unwanted pregnancy. Her maternal biological grandparents wanted an abortion, but the biological father opposed it, though he never
looked after her later. The biological parents split up during the pregnancy. Faced
with this situation, her mother, who was diagnosed with borderline personality
disorder, was emotionally overwhelmed and desperate.
In the anamnesis, her adoptive mother reports that she suffered from depression,
above all due to the ardent and unrealizable desire to be a mother. This was the
reason why the parents set out to accept the conditions of becoming a foster family, taking in babies in difficult situations.
Both parents had a very difficult childhood. As a child, Sofie's adoptive mother was always very sick and was practically raised by her maternal grandmother.
Her relationship with her own mother was described as difficult, never having
received affection or care from her mother, who dropped her straight off at her
grandmother's house.
From the very start, Sofie is excited about the sandboxes and miniature figures.
In the first scene she creates, she already symbolically represents two different
mothers. At this time, she still has sporadic contact with her biological mother.
These visits are worrisome because soon after she returns home very restless and
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sad. Feelings of guilt, low self-esteem and shame about the family situation are
typical of these children. Through this first scene, it is possible to update the issue
that the child is experiencing and verbalize it.
With each step forward in the adoption process, Sofie becomes more restless.
From the thirtieth session onward, the miniatures that correspond to the previous maternal figures are compulsively buried and dug up in the sand. The symbolic elaboration can be "accompanied" visually. This is a phase of restructuring
psychic content.
This phase of therapeutic regression is also expressed in her increasingly less
structured drawings and sand scenes, of a notoriously pre-verbal symbolic character. In my office, Sofie becomes a two-year-old child who only wants to play with
sand and water. My countertransferential feelings indicate regressive experiences mixed with strongly aggressive impulses, hitherto not experienced in therapy. Above all, comments such as "this has to become a filthy mud," are revealing.
In the following session, she discovers a very flexible wooden snake in the office.
She entertains herself by connecting the snake's head to its tail, creating a circle.
Then she heads to the box of wet sand and throughout the session, in silence and
surprisingly concentrated, reproduces a uroboric shape that she discovered in the
snake, modeling it in the sandbox (see figure below) in a central position, which
corresponds spatially to the "location" of the ego-Self vertex (E. Neumann).

Ignez Carvalho Hartmann

At the beginning of the 39th session, she wants to play again with the wet sand,
and this time she says she will make food for her baby (a doll that is in the thera-
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py room). This scene is very touching: she puts the doll in the rocking chair and
says she is going to make a pizza for her baby, with a very maternal expression.
Suddenly the play is interrupted (a sign of the traumatic affect) and her facial
expression changes. She goes to the sandbox and removes all the sand, depositing it in a bucket that is always next to the box. Then, she fills the sand box only
with water. Now, looking at the box, she grabs small handfuls of sand, making it
flow in the water and thus forming a small island on the left side of the box, in the
first quadrant, symbolically equivalent to the aspect of intuitive and more unconscious function.
On the shelves she discovers a dog with its puppies and puts them on the island.
Then, she places a boat in the water. Sofie is completely absorbed in what she is
doing, but suddenly the expression on her face changes. She impulsively grabs a
puppy and places it on the other side of the box on its own, facing the wall of the
box, almost as if it is cornered. And says: “there.” That is the word that I tell the
children to use to let me know that their scene is complete. The scenes are usually created in silence.
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The abrupt change in her actions and the rigid mimicking that accompanies it
are revealed as indicators of psychotraumatic affects. The view of the puppy surrounded by water in the farthest corner of the box, from where no movement
seems possible, gives me a strong chill and a great sense of isolation. My feelings
of countertransference are so physically intense that for a moment they leave me
speechless. Soon after, it is as if I see in my imagination and in my associations
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this abandoned and unwanted fetus that is part of Sofie's story! I wonder, what
were the psychic mechanisms that propelled Sofie to build such a scene and thus
visibly identify herself with this abandoned puppy in the middle of the water
and with no possibility of evasion? After a few minutes, I pull myself together
and ask Sofie: "What is happening to the puppy?" She says: "The mommy can't
find him anymore." Faced with such traumatic content, a verbal intervention
becomes essential and I say: "A baby that's alone can't survive without its mommy...he needs his mommy right away! But if mommy can't find him, then we have
to find him another mommy."
Sofie looks at me without words and confirms with her little head.
A strong sense of abandonment veiled with the illusion of autonomy, that is,
negating their own needs, is typical of adopted or orphaned children. The fact
that a baby cannot survive without its mother or a caregiver cannot be mentalized by Sofie. This scene clearly shows how the traumatic affect is updated. The
verbal intervention "correcting" certain pathological patterns of thought is necessary to favor the process of mentalization and self-regulation.
About one month later, her adoptive mother informs me that her biological parents agreed to the adoption process. Right at the beginning of the session, Sofie
tells me, happily, that she is going to get a new name.
In this session she creates a sand scene that bears a certain resemblance to the
previous one, but with a completely different dynamic: she takes all the sand back
out of the box and pours in a lot of water, then forms an island, but this time
in the corner diagonally across, in the fourth quadrant, which symbolizes the
maternal personal relationship. Instead of a lonely lost puppy, a smiling squirrel
appears as a projecting figure of the ego, crossing a bridge towards the island. By
his side is an anchored boat (a symbol of autonomy). The personal figure, unlike
the previous traumatic scene, is not alone and abandoned, but rather is awaited
by the blue fox that welcomes him! In this scene, the bridge symbol is fundamental: this element of connection indicates that communication has now become
possible. From the point of view of prenatal psychology, the bridge could also be
seen metaphorically as an umbilical cord that reconnects the fetus with the placenta and, in another context, as the vaginal canal that dilates for the preparation
of childbirth. Is this an imagistic way of symbolizing birth on an archetypal level,

Reflections

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 131

131

10/12/2018 23:04

Scenes in the sand: forms of expression of a pre-verbal reality

in view of the adoption process and the presence of another mother? But, above
all, it is important to realize that these images bring to light (unlike the previous
scene) a form in which Sofie (the figure of ego, in this case the squirrel) is no longer isolated, but seen and awaited at the end of the bridge by the maternal figure
of the fox, who welcomes her with waving arms, a representation of the strengthening of the bond and the meeting of a basic sense of safety.
At the 46th session, she starts playing the xylophone. Since we vernally create
many musical stories together, today she seems to want to "tell her own story,"
and begins: "Once upon a time there was a storm, the house was burned, but the
firemen quickly arrived, and grandma was also there." "No," she corrects herself,
"she lived somewhere else."
Her deep wound of abandonment is now symbolically placed on the verbal level,
equating the house with the symbol of protection itself, the imaginary representation of the ego. This time, in addition to the rescue (firefighters = hospital nurses) she is no longer alone, grandma (adoptive mother) is also part of the scene.
Note that she, in her 50s, could be her grandmother and that she was also raised
by her own grandmother.

Ignez Carvalho Hartmann

Sofie is very creative and after this musical introduction she wants to make a clay
snowman. In the next session she chooses the color green for her snowman (the
same color as her eyes) and lovingly finishes it off with a red scarf and a black hat
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"for the cold." From here on, this snowman (her self-representation) is almost
always used in her scenes; submerged innumerable times in the sand and rediscovered again: it is a phase of psychic restructuring.
On the 81st session, she buries the snowman (the projective figure of the ego) several times and digs it up again until she is satisfied, leaving only his head sticking out. Together, we look at this scene and I ask her how the snowman is feeling
now? She answers, "now he's happy" and leaves the room with a satisfied smile.
Much later, while looking at the picture of this sand image, I discovered that by
turning it vertically, a female figure unconsciously emerges: it is possible to clearly see the head, eyes, nose, neck, the hair sticking out to the sides and a body.
Sofie put her snowman, unconsciously, right in the middle of the womb, as if
restructuring her story on the archetypal level, and as if the eyes of the fetus
imaginatively met with the symbol of the Great Mother ...

Conclusion
Archetypal images can be understood in a broader sense if we take into account
the fact that the prenatal infant is interactive in the uterine environment very
early on, and, therefore, has the ability to implicitly internalize his experiences. Today, neuroscience confirms the existence of cellular memory. Because the
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psychotraumas that occur during the pre and perinatal periods are verbally inaccessible, they are stored as engrams or affective cores, in the form of physical
memories, feelings, emotions, dream images or visual forms, and can be accessed

through drawings or sand scenes. Considering pre-verbal reality as an essential
part of the biographical fabric opens new "windows" for understanding patients
on a deeper level.
The direct and in-depth questioning of pre and perinatal experiences in anamnesis and the consideration of transgenerational traumas as a psychological
inheritance remind us of the need to extend symbolic interpretations to levels
corresponding to the pre-verbal period. In this way, the sandbox appears, hypothetically, as a metaphoric space of uterine experiences; as an alchemic vessel
where the traumatic affective core can be projected directly and understood symbolically, taking into account biographical elements that were previously inaccessible verbally, and that, for this reason, could not be integrated.
I would like to end this paper with a quote from Wie die Seele entsteht (The Origin of the Soul):
We can think of human development as a succession of transforming horizons, from the embryo to the fetus and from the newborn to the pre-verbal
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child, from the schoolchild to the pubescent, and from the young adolescent to adulthood. Each level of development entails its own complex world
of experiences that overlap and interact dynamically in the next stages of
life" (Janus, 1997, p. 69).

Note
1 -This view point becomes of the utmost importance because the discovery of
our implicit memory is made much later with the development of the neurosciences.
Drawnings and sand scenes images used by permission.
Received on May 25, 2018. Approved on June 14, 2018.
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Abstract

Keywords

The article uses analytical psychology to discuss art as a phenomenon that permeates the individual, social and cultural
spheres of human life. It presents a panorama of concepts in
analytical psychology to provide a solid basis for understanding art from this perspective, with an emphasis on the Jungian
view that art has a social function and transcends individual
consciousness. Finally, it articulates these concepts, presenting a Jungian perspective on the role of art in society.

C.G. Jung (1875-1961), art,
analytical psychology, society,
culture, alterity.

Introduction

A

rt is a universal dimension of human life, found in all ages, places,
and civilizations. It is expressed in different languages, such as dance,
music, painting, sculpture, literature, theater and film. It is not something that is complete or static, but it undergoes intense movements, in processes that accompany the development of the society that harbors, promotes
or that even represses it. It connects to other expressions of the human spirit,
as inspiring, educating, communicating, welcoming and as a means of expression of vital, paradoxical or conflicting situations. It ends up existing in different versions and contexts, to the point where we can consider that there is, in
each context, an official art as well as an unofficial art, or more than one, to also
account for expressions of individuals and communities who are on the margins of power groups.
Different areas of knowledge have focused on art and sought to understand it,
to explain its origins, its creation processes, its innumerable and varied forms
of manifestation, and its impact. Analytical psychology, from Jung's earliest
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formulations to the most recent productions, falls within the
ranks of the countless fields of art. Solely on the national level, a brief bibliographical revision of articles in the journal of
the Brazilian Society of Analytical Psychology, Junguiana, and
Cadernos Junguianos, of the Brazilian Jungian Association,
published between January 2005 and May 2018, showed that
there are around 60 articles — among approximately 266 —
that address art in some way.
As we have shown elsewhere (Colonnese, 2018), analytical psychology has been built upon different spheres of knowledge,
including art. Jung's theory is interspersed with artistic experiences. On a personal level, much of Jung's contact with art
was transformative and later influenced in his understanding of the psyche. An example of a work that greatly impacted Jung's life is Goethe's Faust. The book fascinated him and
many passages "constituted an extraordinary and mysterious
event in the farthest reaches of the world of my consciousness" (Jung, 1961/2012, p. 93-4). Faust was to Jung "a miraculous balm" (Ibid., p. 93), an expression, in poetic and concrete
language, of what he probably only sensed. In the theoretical framework, many of Jung's texts refer to art, commonly
to exemplify or to support ideas, as happened in many occasions in which Jung talked about his concept of anima alluding
to the book She, by Rider Haggard (Jung, 1928(1934)/2007 and
1925/2014); in other texts, art is the protagonist, as is the case
with the essays on James Joyce's Ulysses and on Picasso (Jung,
1932/2009a and 1932/2009b).
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Art is not only present as a theme in the work of Carl Jung;
it is also possible to recognize, amongst the characteristics of
analytical psychology, a stance that resembles that of art. Art
making is an act of inventing, it is intimately related to the
elaboration and materialization of a form — a sound, a verse
— that was preciously nonexistent. In Jung's words, "The creative process, so far as we are able to follow it at all, consists in
the unconscious activation of an archetypal image, and in elab-
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orating and shaping this image into the ﬁnished work" (Jung, 1930/2009, § 130).
The typical movement of analytical psychology involves the constant wandering between conscious logic and unconscious manifestations; attention is paid to
what is not always easily perceived, the search for the amplification of consciousness is sought, in the sense of allowing the birth of something of the unconscious
order and, from the egoic point of view, hitherto nonexistent.
Analytical psychology, as if organically, inserts an artistic thinking and doing
into its theoretical framework, for example in inferring a creative unconscious,
because it is an endless source of potentialities to be carried out in a variety of
ways, by embracing creativity as a basic human condition, like an instinct, and by
encouraging the use of the visual arts to express unconscious contents and facilitate their contact with consciousness.
It is also typical of analytic psychology to consider the subject in his or her context, going from the family circle to the preconditions that guide the actions of
all humanity — the archetypes. Art is a cultural element that emphasizes the concomitant condition of the artist and the spectator as individual and collective
subjects. Throughout the article, we will discuss this briefly from the Jungian perspective, which greatly favors reflections on art and psychology; our aim, in general terms, is to highlight the fundamental role of art for the individual, society
and, above all, as a link between these two inseparable poles.
The present text is structured around others that we have produced in the last
few years within the topic of "analytical psychology and art" (Colonnese and
Wahba, 2014; Colonnese, 2018; Villares de Freitas and Richards, 2014; Villares
de Freitas, 2015). Here we present a broader view of the subject, like a bird's-eye
view or a panorama, while identifying specific points that can be taken as reference for understanding art in this perspective. Some of the points that will be
discussed in the course of the following pages are: the compensatory function
of art; art as a symbol; the work of art from the constructive perspective; the
reception of art; the autonomy of the work of art; and, finally, some reflections
on art, culture and society.
We do not exhaust the subject and do not consider that it would be possible to do
so in the span of an article, given the extension and depth of the two topics that
we are discussing: art and analytical psychology. We do believe, however, that the
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ideas presented here will find receptivity and relevance in our current environment and moment. For art is also considered, by Jungian psychology, in its function of social transformation, which transcends the individual.

Art plays a compensatory function between consciousness
and the unconscious
For Jung, artistic creation is intimately related to a dynamism of the psyche which
he often referred to as a mechanism of self-regulation, supported by the compensatory function between the conscious and the unconscious (Jung, 1958/2013).
In this understanding, the psyche, a totality containing conscious and unconscious spheres, each with its specific and often antagonistic contents, is always
in motion, in search of a balance between such instances. The state of equilibrium would always be ideally pursued and never perfectly attained — or, if so,
only for fleeting moments. It can be thought of as something like the balancing
process proposed by Jean Piaget (1896-1980): when a balance between opposing
polarities is reached, the tension between this new state and another, then on a
more comprehensive level, is created immediately, and a new search for equilibrium between the polarities, not in a return to the previous equilibrium state, but
in solutions that may be better than the previous ones (Piaget e Inhelder, 1974).
Piaget referred mainly to cognitive development in the child, but the dynamics
he described can also be observed in psychological development in general. They
are not intentional movements or even those with a necessary conscious tonality,
but a way of psychological functioning that is absolutely fundamental and founding of many instances and psychological life itself.
The mechanism of self-regulation would be the force that drives the psyche in
one direction or another. If we imagine a pendulum, the "intention" of the psyche would be to maintain itself symmetrically between consciousness and the
unconscious; so, if there is an extreme preponderance of certain values, ideas, or
attitudes in the conscious, force would shift to the opposite side, to the unconscious, in order to compensate, or complement, the one-sidedness in question.
And once the opposite pole is reached, the pendulum, once again decentralized,
would incline toward consciousness. The work of art emerges from this movement, as a way of regulating an exclusively privileged tendency.
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Art is a symbol and operates in the individual
and in society
The process of equilibration, as described above, relates not only to the artist's
individual psyche, to his personal issues, but also, and above all, to the collective
psyche, for "as with the individual the unilaterality of his conscious attitude is corrected by unconscious reactions, so art represents a process of spiritual self-regulation in the life of times and nations (Jung, 1922/2009, § 131); after all, "times have
their own characteristic spiritual attitudes or tendencies" (Ibid.), and "where there
is tendency there is exclusion" (ibid.). The work of art, when displayed to the public, received by society and incorporated into culture, is thus a potential way of relativizing and expanding the way the person on the receiving end, individually or
collectively, understands the world and acts upon it. Through content that was
previously inaccessible to the conscious, the work of art is moving, impacting, surprising, and thereby collaborates for the incessant movement of self-regulation. In
other words, the work of art is understood as a cultural symbol.
The concept of symbol proposed by Jung is essential in his theory, even going
beyond the way art is understood in this context. By definition, the symbol "...
always presupposes that the expression chosen is the best possible designation or
formula of a relatively unknown fact, but whose existence is known or postulated" (Jung, 1921-1949/2013, § 903). The symbolic expression, however configured
— a dream, a painting, an idea — is partly assimilable and partly perceived; the
known-unknown opposition that is inherent in it, grants the symbol the quality
of "middle ground," a bridge between that which is familiar to consciousness and
that which is unconscious.
The symbol is a synthesis; its formation stems from the tension between a thesis and an antithesis between consciousness and the unconscious. The antagonistic psychological forces described above fuel the tendency of the psyche to
self-balance.
Through the activity of the unconscious, new content emerges, constellated equally by the thesis and antithesis, and which behaves compensatorily towards both. Since this content has a relation both to the thesis and to
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the antithesis, it forms an intermediate base where the opposites can unite
(Jung, 1921-1949/2013, § 914).

Jung called this symbol-forming process a transcendent function, comprising by
that term "not a metaphysical quality, but the fact that by this function the passage from one attitude to another is created" (Ibid., § 917). However, in the Jungian conception, the symbolic product, per se, is not an active agent that leads
the passive observer to another attitude. Before that, the symbol demands a consciousness that conceives it: "it depends on the attitude of the conscious that
observes whether something is a symbol or not" (Ibid., § 907). Jung coined the
attitude of the conscious that considers a certain phenomenon as symbolic as the
“symbolic attitude.”
The encounter with the symbol is potentially capable of mobilizing an opening
into a space beyond what is given to a sphere that is transcendent to the familiar. Through the mediating product, a bridge that connects the known and the
unknown is created, without, however, revealing it. As Fernando Pessoa (18881935) wrote, under the heteronym of Bernardo Soares: "Art has value because it
takes us away from here" (Pessoa, 2015, p.429). From the Jungian perspective, this
"takes us away from here" can be understood as exceeding or transcending the
limits hitherto reached by consciousness; when confronted with a work of art,
the observer can go beyond his more routine perception, becoming aware of new
contents, becoming emotional, perceiving himself, even in a different way than
in the past. Humbert (1925-1990), a post-Jungian author, defines it well: "A symbol
is therefore an experience [...]. Generally speaking, the symbol's action is that of
a representation that generates a meaning because it causes two separate terms
to come together. The effect of meaning which accompanies such an experience,
imposes itself and, in the meantime, escapes reason" (Humbert, 1985, p. 45-6).
When we refer to the Jungian symbol, we then circumscribe an experience, a
mode of being, a reaction to something, an assumed attitude. Meanwhile, experience only occurs through the concrete thing. This thing can acquire a variety
forms and be attributed to several areas, such as religion, dreams, mythology and
art. In addition to the diversity of forms, the symbolic effect can occur individually — a dream that complements a conscious attitude, a drawing that helps to
understand a personal situation, etc. — or collectively — Greek mythology in its
role of giving meaning to life and to the world, contemporary art offering a space
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for coexistence and joint structuring (an aspect that can be seen in interactive
works) faced with a current trend of isolation and individualization (Colonnese
and Wahba, 2014), etc.
For analytical psychology, works of art, like so many other human manifestations, have enormous symbolic potential. And, taken as symbols, they may be
better understood if thought of in relation to their observer––whether it be the
artist who creates the work, the reader of a book, or the art scholar. It is understood that, in this relationship, work and viewer influence each other; the work
of art is only defined, circumscribed in a signification, and impacting, when perceived; the spectator, in turn, redefines himself, in a way, by guiding a symbolic attitude awakened by the work. When this occurs, the work becomes a living
symbol, being "for the observer the best and fullest possible expression of the
sensed and not yet conscious. Under these conditions, it operates the participation of the unconscious. Has an effect that promotes and generates life" (Jung,
1921-1949/2013, § 909). This creative potential that often emerges in the dynamic
between the conscious and unconscious takes us to our next topic, in which we
will address another important theme of Jungian theory.

Art cannot be understood only by the principle of
causality
Carl Gustav Jung wrote only a few texts devoted exclusively to artistic phenomena (p. ex.: Jung, 2009, 1934-1939/1994 and 1945/2015), but he mentioned art in so
many writings, connecting it to a variety of topics: professional practice, education, the process of individuation, culture, religiosity, among others.
It is common to come across Jung's notes on ways to consider art, in texts in which
he differentiates the perspectives of Freudian psychoanalysis and the psychology that he had begun to structure. This author considered that psychoanalysis,
adopting a look that sought the causes of any phenomenon — symptom, dream,
work of art — ended up ignoring or neglecting its role of bringing to consciousness something that was new and had great potential for transformation.
Rather than favoring a reductive-causal view that sought, in the history of the
individual, the etiological factors that would have led to the constitution of the
psychological event, Jung conceived, in analytical psychology, an emphasis, also
on a prospective, constructive-synthetic view, when considering the phenome-
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na in question, seeking its effect on us, the direction to which it points and what
transforming influence it may have. As an example, he quotes Goethe's Faust: [...]
Understanding the psyche according to the principle of causality means
understanding only one half. The causal interpretation of Faust can explain
how the work of art was performed, but it does not explain in any way the
very strong meaning of the poet's creation, which remains alive because we
experience it in some way in and through ourselves. Insofar as life is something new to us, constantly triumphing over the past, we must seek the
main value of a work of art not in its causal progression but in the living
effect it exerts on our spirit. When we consider Faust as a thing of the past,
we are actually depreciating it; Faust can only be understood if it is interpreted as something in a constant state of becoming and experienceable
again (Jung, 1914/2013, § 398).

The conception of the work of art as something alive and open is so fundamental
in Jung that we find this same view in the consideration of everything that is psychological and that can be situated on a continuum that transcends only a temporal dimension. In the same text, Jung goes on to say:
We must consider the psyche in the same way: the human psyche is only
partly something that has past and, as such, subject to the causal point of
view. On the other hand, however, the psyche is a constant state of becoming, which can only be understood in a synthetic or constructive way. The
principle of causality only investigates how this psyche has become what it
is now, as it is today. The constructive perspective, on the other hand, asks
how one can bridge this psyche with the future (Jung, 1914/2013, § 399).

Jung in this way frees the psychologist from the almost detective role of looking
for causes and determinants in the history of the work and the artist, making him
a dual invitation. On the one hand, to also consider himself alive and sensitive in
the relation with what presents itself, paying attention to the impact in itself, the
quality of its resonance, the images, fantasies and ideas that arise in the conviviality with the work. Like this, it is understood that art only comes into existence
strictly when contemplated, enjoyed, assimilated by consciousness. And this can
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be both individual and constituted in the consciousness of a collectivity, present in the spirit of an era. Strictly speaking, there is no work of art that is isolated
from its context and its conception.
On the other hand, Jung's invitation suggests that art itself, from its earliest stages, escapes conscious determinism or appropriation, whether individual or collective. Its original nature transcends the individual and society, just as it transcends consciousness. Only its expression is contingent upon factors of the time,
history, and languages available.
We will approach these two aspects next: the reception of the work of art and its
autonomous aspect in relation to consciousness.
The role of the reception of art
In order to think about the role of art in society, it seems to us crucial to consider
it not only as the creation of an individual artist but also as the product of a culture and as something that reverberates in the public, often beyond the borders
of the time and society in which it was created. In the previous points, we show
how analytical psychology opens itself up to this discussion by proposing a symbolic work of art, but whose "symbolism" only manifests itself in the relationship
with the observer, by emphasizing a prospective and not only causal look at the
artistic phenomena and by proposing that the work transcends the individuality of the artist.
Let us now turn to an aspect of artistic experience that can greatly contribute
to broadening the understanding that analytical psychology has of art, as well
as to ground the reflections on art and society: the reception of art. To address
this subject, we will draw on the aesthetic of reception, a discipline pioneered by
Hans Robert Jauss (1921-1997) and Wolfgang Iser (1926-2007) in the 1960s (Iser,
1989, Jauss, 2002 and 2005, Lima, 2002). Born in the midst of literary studies, but
later extended to the field of arts in general, the aesthetic of reception proposes
to think of the recipient, understanding him as an active agent, as a constituent
part of the work and as a fundamental element of the artistic activity.
Just as the symbol has aspects of the conscious and unconscious, we consider that
the artistic experience also shows this double constitution. The reception of art
involves conscious attitudes (going to see the work, the logical understanding of
the plot of a book, the perception that a melody is inspired by other music, etc.),
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but it is also permeated by the participation of the unconscious and imbued with
emotion. And, as Jung warned: "Insofar as life is something new to us constantly
triumphing over the past, we must seek the main value of a work of art not in its
causal progression, but in the living effect it exerts on our spirit" (1914/2013, § 398).
If, on the one hand, many of Jung's direct contributions to the question of the
reception of art were linked to modern European art and to the time and society
corresponding to such an artistic movement, on the other, Jung wrote a essays
dealing with the effects that art, more generally, is capable of provoking. Jung
briefly proposes that the work of art can only be so impacting because of its proximity to the collective unconscious; for him, the work is created from an "unconscious activation of the archetype and an elaboration and formalization in the
finished work"(1930/2009, § 130). It is worth remembering that the archetype
itself is not accessible or directly perceptible to consciousness. The term archetype designates a content of the collective unconscious of structural character,
which supports the psychological experiences, in a way that maintains a certain
analogy to instinct (Jung, 1919/2013). The archetype itself does not emerge in consciousness but serves as a foundation for the constitution of psychological products, the archetypal manifestations — these can be perceived. In other words,
although there is an archetypal basis common to all human beings, the archetypal manifestation can present different aspects, varying according to personal
experiences and to the socio-cultural grounds from which it arises.
In certain moments of his work, Jung refers to the archetype, beyond a psychological structure, characterizing it even as psychoid (pre-psychological), as a
quantum of psychological energy that undergoes canalizations and transformations throughout life, most of them in the direction of consciousness, favoring its
emergence and structuring. Impossible to escape the archetype, it is always present, basing and giving the psychological tonality of all lived experience, as well
as providing the energy necessary for the formation of any archetypal manifestation — image, symbol, symptom. It mobilizes and drives the movements of psychological self-regulation.
The work of art has archetypal roots, but its apprehensibility is tied to a formalization, "a transcription to the present language of the artist, giving each person,
once again, the possibility of accessing to the deepest sources of life that, otherwise, would have been denied to them" (Jung, 1930/2009, § 130). In other words,
it originates in part in the archetypal and refers to it.
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In considering that the emotional intensity brought up by the works has archetypal roots, Jung looked for the neutral aspect of the archetype, which only
receives a judgment of value when confronted with the conscious. It is through
the conscious attitude that the archetypal manifestation acquires any inflection.
The work, like the dream, proposes an image; and it is up to those who seize it to
shape their experience — through sensations, conclusions, inquiries... It is up to
the reader, the listener, the viewer to give meaning to the work. In Jung's words:
To understand its meaning, we must allow it to model us, in the same way
that it has shaped the poet. We will then understand the original experience of the latter. He touched the deep regions of the soul, salutary and liberating, where the individual has not yet segregated in the solitude of consciousness [...]. He touched the deep regions, where all beings vibrate in
unison and where, therefore, the individual's sensibility and action embrace
all humanity (Jung, 1930/2009, § 161).

Apparently, Fernando Pessoa thought similarly to Jung:
Art consists in making others feel what we feel, in releasing them from themselves, by proposing to them our personality for special liberation. What I feel,
in the true substance with which I feel it, is absolutely incommunicable; and
the deeper I feel it, the more incommunicable it is. So that I can convey to
others what I feel, I have to translate my feelings into their language, that is,
to say such things as being the ones I feel, that he, reading them, feels exactly
what I felt. And since this other is, by art hypothesis, not this or that person,
but everyone, that is, that person that is common to all people, what, after all,
I have to do is to turn my feelings into a typical human feeling, although perverting the true nature of what I felt. (Pessoa, 2015, p. 358).

With Jung and Pessoa, one understands how art is an intersubjective phenomenon, both in its creation and in its apprehension. The receiving subject, inserted in a collective, experiences in the work an opening to the unconscious, being
able to take it to psychical places that until then has been unexplored, allowing
the constellation of a feeling of belonging — belonging not by the indiscriminate
junction of people, but by the recognition of a "typical human feeling" (ibid.), by
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the presentiment of a common basis, where subjective aspects are present, but
where "all beings vibrate in unison" (Jung, 1930/2009, § 161).

The work of art itself
The notion of a living work of art, which can be experienced several times and is
therefore to some extent independent of its creator, appears in other works by Jung,
and proves to be an important facet of the exchange between analytical psychology
and art. We understand that in these texts (Jung, 2009) he is referring mainly to the
creative impulse or to the creative process that leads to the work of art.
Like a plant that rises from the ground but does not depend solely on the characteristics of the soil, the work of art seems to need the fertile field that the artist offers through his care, insights and skills, so that it can be expressed. However, it is common for the artist to feel taken over, or even possessed, by a creative
impulse, and eventually surprised by the content, form, or result of his efforts.
There are many accounts of a difficult clash between conscious deliberations and
something felt, like wanting to present independently and with great vigor. There
are also accounts of much suffering in relation to the possibility of a sudden and
lasting loss of inspiration.
In other words, from the Jungian referential it is possible to imagine the creative
process as something in itself, which keeps a radical autonomy in relation to the
individual who provides the means of expression. It is a theoretical positioning
that decenters and destabilizes consciousness, and emphasizes the creative force
in its impersonal and archetypal dimension. It is as if a division were created in
the artist's personality, in which there is an autonomous complex that leads him
to produce art, coexisting with his other complexes, including that of consciousness. Quoting Jung:
Creative yearning lives and grows within man like a tree in the soil from
which he draws his food. Therefore, we would do well to consider the creative process a living essence that is implanted in the soul of man. Analytical psychology calls this the autonomous complex. This, as a separate part
of the soul and withdrawn from the hierarchy of the conscious, leads an
independent psychological life and, according to its energetic value and its
strength, appears, either as a simple disturbance of arbitrary processes of
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the conscious, or as a superior instance that can use the Self for its own benefit (Jung, 1922/2009, § 115).

The artist seems to be at great risk of destroying himself during the creative process, for he has to deal with a force that transcends him. It is important that
he does not identify with the archetypal dimension of the artistic impulse, in
order not to succumb to it, in an experience of fixed egoic inflation. Additionally, he cannot deny himself, without paying a high price, to offer some expression
and be an instrument of creativity that calls upon him. There are artists who are
aware of such risks to some degree and others who incur them without realizing
their existence.
We bring the Brazilian poet Adélia Prado (1934 -) to offer us the possibility of compensation — on one hand, of a great inflation, if the poet identifies with the creative process or, on the other, a depressive movement if, on the contrary, he annuls
himself in front of the vigor of the creativity that lives in him. In the poem, which
she suggestively calls "Human Rights," she suggests the recognition, by the artist,
of the two facets necessary for the creation of a work of art: the dimension of the
archetype, which she calls "God" and the artist's personal contribution, the lyric!
I know God lives in me
as his best house.
I am his panoramic view,
his alchemic retort
and to his joy
his two eyes.
But this lyric is mine.
(Prado, 2015, p.345)
The artist who cannot cope with such powerful polarities, with or without an
awareness of their risks, usually suffers personal problems, in a lack of definition
between the subjective and objective dimensions of the psyche.

Art in culture and society: some contributions of the
Jungian conception
After this theoretical overview, we will focus on some topics that help to think of
art as a social and intersubjective activity, from its creation, to its reception, and,
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finally, rooted as a transforming cultural element. We speak of an artistic creation
with a certain autonomy, as an extra-self force of the artist that impels him to
create, leading him to the construction of a form, a sound, a movement, a text...in
short, to some expression that, although dependent on some materiality, is also
pulsating, open to multiple interpretations that are independent of the possible
meanings given by the artist or his previous viewers.
Such an extra-self element is already, in itself, necessarily intertwined with the
cultural. We are now talking about the collective dimension of the psyche, which
manifests in a given context, both in the individual and in society. The constellation of an archetype, which triggers the creative movement, is already largely a reaction to the context, thus exercising the self-regulating and compensatory function between the unconscious psyche and consciousness, in a collective
scope, even though the artist is an individual.
On the other hand, the work of art, when it is welcomed, is installed as a new cultural element and is exhibited to a public that activates the work and is activated by it. As we have seen, the symbolic potential of the work of art only surfaces
when there is someone who contemplates it; and when contemplated, the work
can act as a bridge, a mediating product between something known and a zone of
ignorance that enchants, fascinates, transforms.
In the Jungian perspective, the individual is as much determined by culture as
it can be, especially during adult life, an agent of culture. And again, we emphasize the dual reach of this dynamic artist-work-society: the incessant movement
of the psyche in search of complementarity occurs on both a personal and collective level, since there are always, in both dimensions, some trends in evidence to
the detriment of others.
The symbolic and autonomous "nature" of the work makes it easier for us to cast
on it, and on any artistic phenomenon, a finalist gaze, which searches for which
direction they point us and where they can lead us. Transcendent to the individual, to society and to the limits of consciousness, but also strongly motivated, inserted and nurtured by a socio-historical and cultural context, art, besides
enabling unconscious aspects to be, to some extent, apprehended by consciousness, it also brings the archetypical splashes that can lead your audience to the
aforementioned sense of belonging.
Capable of promoting an expansion of individual and collective consciousness,
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art also promotes a field of intersubjectivity that is essential for interacting in
groups. The artistic experience can even be identified with a relational field,
from its conception, when it emerges from the relation between the creative
impulse, the influences of the medium and the intentional act of the artist, passing through its reception, responsible for the interaction that shows the possibilities of the work and the observer, and finally, as an element concerning a specific culture, not necessarily being identified only with its creator.
Art brings the dimension of another. Another in me, another in the artistic space,
another that fosters the cultural ground through which I walk and where I work.
Another that whispers, not always with the typical clarity of rationality, what I
feel, but what I often cannot say. Art enables a dynamic of alterity, characterized
by the strong presence of different individualities that become strengthened, in
their similarities and differences, in a relationship that does not tend to invalidate
one for another in order to stand out, but which flows towards a complementarity.
The broad presence of art in society, including in the field of education, seems
fundamental for taking advantage of the self-regulatory function that is inherent
in the psyche and much needed in the socio-cultural collective sphere, with both
a prophylactic and a balancing character, avoiding the consolidation of repressive acts and movements of creativity and fomenting the formation of pathological cultural complexes. Moreover, the presence of art in education greatly favors
that the pattern of alterity stimulated by artistic experience extend beyond museums, books, movie theaters or playhouses, rooted in its power for transformation
and balance, as a resource that is fundamental and available to the individual and
collective conscience.
Received on August 3, 2018. Approved on September 12, 2018.

References
Cadernos Junguianos. São Paulo: Associação Junguiana do Brasil, 2005-2016.
vol. 1-12.
Colonnese, L.R. and Wahba, L.L. (2014). Um olhar da psicologia analítica sobre
a arte contemporânea. Junguiana - Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia
Analítica. 2014; 32(1): 31-38.
Colonnese, L.R. Jung e arte: a obra em contínuo devir. Dissertação (mestrado

Reflections

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 151

151

10/12/2018 23:04

Art, individual and society: Jung and the issue of otherness

em psicologia escolar e do desenvolvimento humano). Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Humbert, E. G. Jung. 2a ed. São Paulo: Summus, 1985.
Iser, W. El Proceso de lectura. In: Warning, R (ed). Estética de la recepción.
Madrid, Espanha: Gráficas Rogar, S.A, 1989.
Jauss, H. R. A Estética da recepção: colocações gerais. In: Lima, L. C. (coord. e
sel.). A Literatura e o leitor: textos de estética da recepção. 2a Ed. São Paulo: Paz
e Terra, 2002.
Jauss, H. R. Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard, 2005.
Jung, C. G. (1914/2013). Apêndice: a interpretação psicológica dos processos
patológicos. In: Psicogênese das doenças mentais. OC III. 6a ed. Petrópolis: Vozes,
2013.
Jung, C. G. (1919/2013). Instinto e Inconsciente. In: A natureza da psique. OC III.
6a ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
Jung, C. G. (1921-1949/2013). Tipos Psicológicos. O.C. VI. 7a ed. Petrópolis:
Vozes, 2013.
Jung, C. G. (1922/2009). Relação da psicologia analítica com a obra de arte poética.
In: O espírito na arte e na ciência. OC XV. 5a ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
Jung, C. G. [1925/2014] Seminários sobre psicologia analítica. Petrópolis: Vozes,
2014.Jung, C. G. [1928(1934)/2007] O Eu e o inconsciente. OC VII/II. 20a ed.
Petrópolis: Vozes, 2007.
Jung, C. G. (1930/2009). Psicologia e poesia. In: O espírito na arte e na ciência. OC
XV. 5a ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
Jung, C. G. [1932/2009a] Ulisses: um monólogo. In: O espírito na arte e na ciência.
OC XV. 5a ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
Jung, C. G. [1932/2009b] Picasso. In: O espírito na arte e na ciência. OC XV. 5a
ed. Petrópolis: Vozes, 2009. Jung, C. G. [1934-1939/1994] Nietzsche's Zarathustra
notes on the seminar given in 1934-1939. London: Routledge., 1994.Jung, C.G.
[1945/2015].
Jung's lecture on Gérard de Nerval at the Psychology Club, 1945. In: Stephenson,

152

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 152

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 2 / 2018

10/12/2018 23:04

Laura Villares de Freitas and Luisa Rosenberg Colonnese

C. E. (Ed.) On Psychology and visionary art. Princeton: Princeton University
Press, 2015.
Jung, C. G. (1958/2013). A Função transcendente. In: A natureza da psique. OC III.
6a ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
Jung, C. G [1961/2012]. Memórias, sonhos, reflexões. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2012. Jung, C. G. O Espírito na arte e na ciência. O.C. XV. 5.ed.
Petrópolis: Vozes, 2009.
Lima, L. C. Prefácio à segunda edição. In: Lima, L. C. (coord. e sel.) A Literatura e
o leitor: textos de estética da recepção. 2a ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
Pessoa, F. (2015) Livro(s) do Desassossego. São Paulo: Global, 2015.
Piaget, J. and Inhelder, B. A Psicologia da Criança. São Paulo: Difusão Européia
do Livro, 1974.
Prado, A. Poesia Reunida. Rio de Janeiro: Record, 2015.
Villares de Freitas, L. and Richards, M.H.O. Possibilidades de Alteridade: o Livro
Vermelho e elementos da arte contemporânea. Junguiana - Revista da Sociedade
Brasileira de Psicologia Analítica, 2014; 32(1): 20-29.
Villares de Freitas, L. Dora Ferreira da Silva and Carl Gustav Jung: aproximações
em um mundo que necessita ser ressacralizado. In Teixeiro, A.M; Hennrich, D.M.
and Aguiar, G. (coordindators). Vicente and Dora Ferreira da Silva: Uma Vocação
Poético-Filosófica. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2015.

Reflections

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 153

153

10/12/2018 23:04

Diálogos Junguianos. 2018; 3(2): 154-164

Essay

Carl Jung, the early years
(1900-1921)
A short introduction
Punita Miranda

T

he Swiss psychiatrist Carl Gustav Jung (1875-1961) has been described
by more than one scholar of Western Esotericism as marking a turning-point in the history of esoteric doctrines and in the field of research
into the imagination. He may be considered the last major representative of
Naturphilosophie, a catalyst of interest in alchemy, and in his popular form, Jung
is also claimed as one of the instigators of the New Age movement.1 His quest
to attain wholeness has inspired and penetrated modern culture, offering a new
psychological dimension to an old religious pursuit, although his approach, perhaps inevitably, given his attempts to communicate in the paradoxical, symbolic
language of the psyche, causes problems for some of the readers.
Much has been said, for instance, by historians and theologians about Jung’s lack
of history accuracy, his ambiguous style of writing,2 speculative conclusions and
above all of the reductionism of psychologism, i.e., reducing religion to no more
than a subjective phenomenon.3 At the same time, he has been accused of a religionist orientation4 and has managed to transgress the boundaries between several disciplines, thereby provoking not only a degree of mistrust, but also generating too much controversy around his valuable reflections on the spontaneous
image-making faculty of the soul and the necessity of the mythopoetic imagination as a counterbalance to the one-sidedness of rationality and modern society's
over valuation of the intellect.
By the end of the nineteenth century, Europe was experiencing an aridness
of intellectual rationalism and also a revival of occult/spiritualist movements.
During this period neurologists and psychiatrists were coming to realise that
a purely biological scientific objectivity was not enough to explain "imaginary"
conditions. Hysterical neurosis, for example, where painful memories dissociated themselves from the main stream of consciousness, was as harmful as a physical symptom.
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The popular type of occultism, where mediums in trance-state
would convey messages from the dead and perform automatic writing, had influenced and attracted the medical profession and several physicians to France where it was particularly strong. Some of the methods used by the mediums were
adopted and used as tools to gain insight into the physicians'
researches. Self-experimentation was wide-spread and self-investigation was a point of departure for psychological research.

Punita Miranda

Scientific curiosity took various forms: Charcot and Janet's hypnosis, Breuer's cathartic method, Freud's free association, Jung's association experiment, and the later well-known
dream analysis.5 Jean-Martin Charcot (1825-1893) and Pierre
Janet (1859-1947) were exponents of the study of hypnosis —
which originates from the practice of mesmerism but has its
procedure induced by mental suggestion, instead of laying on
of hands6 — they later influenced Josef Breuer (1842-1925) and
Sigmund Freud (1856-1939) in Austria, Eugene Bleuler (18571939) and Carl Gustav Jung in Switzerland.7 These experiments
brought a new understanding to subliminal unknown factors
of the personality, i.e., materials that were repressed, contents
that were not found in consciousness and contents that transcended consciousness but "existed" nevertheless on another
"subconscious" substratum of the mind.
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With the discovery of "unconscious phenomena" science had
taken an important step as it unveiled an irrational part of
human nature that coexists with consciousness.8 What was
once in the domain of metaphysics came to the foreground
of experimental psychology. This creative shift gave birth to a
new science of investigation of the psyche; it fostered, however, a new challenge for its development, for it belonged neither
to the realm of medicine nor to that of philosophy.
Sigmund Freud and his younger contemporary Carl Jung,
the founding fathers of “depth psychology” are both generally considered two of the most significant thinkers of the 20th
century in terms of their influence as the architects of thera-

Reflections

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 155

155

10/12/2018 23:04

Carl Jung, the early years (1900-1921) - A short introduction

peutic culture and the intellectual and emotional challenge they posed to established norms.9 Through them the world gained a psychological language and the
notion of the unconscious has in recent decades become part of the common jargon of the New Age.
Freud founded the psychoanalytic school of psychiatry and focused his theory
on the formation and sexual development of the child, restricting his theoretical
formulations, moreover, to the psychology of the individual. It was he who provided the first psychoanalytic model of the mind to the fledgling field of psychotherapy and it influenced many theorists including Otto Rank (1884-1939), Alfred
Adler (1870-1937), Melanie Klein (1882-1960), Anna Freud (1895-1982), Erik Erikson (1902-1994), and Jacques Lacan (1901-1981) who subsequently developed their
own psychotherapeutic systems. Under this Freudian psychoanalytic umbrella
various approaches continue to be created.
Jung, who had made his medical studies in Basel rather than Vienna, worked
from 1900 until 1909 with Dr. Eugen Bleuler at the University of Zurich Burghölzli Psychiatric Hospital. It was in this progressive clinic that Jung, through his
association experiment studies with a galvanometer, initially discovered and
subsequently formulated his theory of feeling-toned complexes.10 In 1903, deeply
impressed with Freud's Interpretation of Dreams (1899), Jung realised that his association experiment discoveries were closely related to Freud's theories. In 1906
Jung sent him his paper Studies in Word Association (1904) and the two corresponded assiduously from then until 1913, meeting for the first time in February
1907, after Jung sent Freud his first book on psychopathology, The Psychology of
Dementia Praecox (1907).11 Both men were interested in investigating the unconscious for a better understanding of their patients suffering from mental illness
and those seven years were significantly influential for dream theory.
Even though Jung was supposed to be Freud's successor, his intellectual independence ultimately led him to far different conclusions about the nature of the
psyche. While Freud, for example, conceived the libido mainly as a reproduction
of repressed impulses from childhood where the individual would get (erotically) fixated to a stage of development and the libido would be attached to the
past. Jung, on the other hand, argued that it was not so much the regressive libido and the erotic fixation that caused difficulties to the adult, but the resistance
to adapting and to moving forward, to overcoming inertia and infantile attitudes
and, ultimately, to finding creative channels for the libido to flow. In other words,
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Jung understood the word libido as a synonym for psychic rather than sexual energy. He believed that the intrinsic dilemma of modern society is not simply sexual
repression, but a more fundamental lack of meaning and purpose.12
The year 1910 proved to be decisive in the continuation of their relationship for
several reasons. First, when Freud warned Jung against 'the black tide of mud of
occultism',13 it was clear that their attitudes to dealing with the same phenomena
stemmed from different intellectual traditions.14 Jung had been exposed to and
involved in paranormal activities since 1895 and had become particularly interested in the spiritualists whom he saw as attempting to explore the supernatural.
In 1902, he submitted his medical dissertation on the psychogenesis of spiritualist phenomena, On the Psychology and Psychopathology of So-called Occult Phenomena, a case study based on the séances of his cousin Helene Preiswerk.15
Second, the (among Jungians) significant archaeological dream he had in 1909
impelled him towards the study of mythology.16 This fact was the prelude to Jung's
seminal work Symbols of Transformation (1912)17 which marked his return to the
roots of his cultural and religious preoccupations.18 In this work, Jung investigated
the fantasies of an American woman who later became schizophrenic. The abundance of mythological material in her fantasies enabled him to gain some insight
into the different ways the psyche expresses itself. In attempting to collect data on
the symbolic nature of the images and to make the connecting links and the psychological meaning more intelligible, Jung came to realize that the sum of these
images constituted a second psychic system of a collective, universal, and impersonal nature, and, contrary to Freud's theory, this psychic system did not develop individually but was inherited: “The collective unconscious contains, or is, a historical
mirror-image of the world. It too is a world, but a world of images”.19
In contrast, then, to what he considered Freud's "claustrophobic" approach,
which left no room for impersonal facts, and to the rationalism and scientific
materialism of the late nineteenth century, Jung made room for the irrational,
acknowledging the existence of a consciousness in the unconscious. For him
this "collective unconscious" was not simply a negative disrupting factor that
causes psychic illnesses, but also the source of man's creativity and the roots of
a person's consciousness.
A third decisive event in the Freud-Jung relationship was a dream Jung had in
1912 that presaged the break with Freud and confirmed the inevitable bifurcation
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of their paths.20 The definite break occurred about a year after the publication
of Symbols of Transformation, and the gulf between them became unbridgeable.
Freud and his followers disapproved of Jung's emphasis of the spiritual aspects
of the psyche, therefore the book was declared unscientific and he was labelled a
mystic.21 Jung was left alone to craft his own psychology.
These events culminated in a period of disorientation and to overcome the psychic disturbances Jung consciously submitted himself to the impulses of the
stream of images and conceived his “confrontation with the unconscious” as a
scientific experiment.22 From his childhood he had a natural connection with
and access to different realities, he had experienced a number of dreams and
visions, which later suggested that he had the capacity of evoking them voluntarily.23 Jung recalls his first dream between the ages of three and four, a dream
which was to preoccupy him throughout his whole life, and his first vision at the
age of twelve.24 At this age he also had a sense of having two personalities, which
he named Number 1 and Number 2. Number 1 was a school boy who lived in the
present and Number 2 was connected to the past, in particular the eighteenth
century and the Middle Age.25 These early experiences and the interplay between
the two personalities deeply influenced and shaped the course of his life.
From October 1913 to July 1914 Jung had a series of twelve separate apocalyptic visions. And from December 1913 onward he persistently carried on the procedure of evoking a fantasy in waking state and entering it into a drama.26 The
repeated vision of blood and the death of thousands, plus a voice saying that this
would become real, frightened him so much that he thought was on the way to
a psychosis. Nevertheless, he continued to expand and to develop his self-experimentation and to write papers trying to find a rationale for his personal experiences. When the war broke out 1 August 1914, he understood that no schizophrenia was threatening him and that what his fantasies had been depicting was
not happening to him alone but to the whole of Europe. This fact convinced
him that his fear of going mad was misplaced and brought a confirmation that
he needed to deepen the understanding of his fantasies on both subjective and
collective levels.
During the years 1913 to 1921 he published two important papers, which were later expanded into books: The Relations between the Ego and the Unconscious,27 was
his first attempt to describe the concept of the collective unconscious and archetypes, and Psychological Types (1921), where he introduces a classification of per-
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sonalities based on their similarities and differences, and contains a further formulation of the difference of his outlook from the theories of Freud and Adler.
Parallel to his personal investigation of the unconscious in the Black/Red books,
and his attempt at creating a model for its structure and its modus operandi, Jung
seriously studied the Gnostic writers between 1918 and 1926. He had begun to
search for historical and comparative methods that were named and acknowledged in other fields, to support his discoveries.28
Given that the notion of the collective unconscious and archetypes cannot be
submitted to the scientific possibilities of verification and falsification, it should
be pointed out that Jung was not trying to give proofs of the existence of the collective unconscious; on the contrary he assumed its existence and looked for its
manifestations in art, history, myth, philosophy and spirituality. He was mainly concerned with images, as he understood that they were a vital counterpart of
reality. As a pioneer of the psychology of the unconscious Jung developed his own
distinctive approach to the study of the human mind.
For almost eighty years The Red Book, the creative matrix of Jung's psychological
theory, remained concealed in a bank vault and unavailable for study. The symbolic-prophetic narrative of the dialogues contained in this work, combined with
the exquisite images and calligraphy offer us a personal window into Jung's intimate psyche. Through The Red Book, we can see that the dynamic with the two
worlds that began in his childhood with personality Number 1 and 2 has almost
developed into the form of what he called “the battle with the Spirit of Times
and the Spirit of the Depths”.29 Fifty years after Jung's death we still do not fully
understand the far-reaching implications of his works, but now with the recent
publication of his precious Red Book, the door stands open for new insights and
further research.
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Abstract

Keywords

A society tends to build, in the midst of all its contradictions
and conflicts, a preponderant image of itself that results from
its self-perception, its values and its choices. In this process,
some of its unrecognized and unlaboured characteristics
become shadowy and tend to be projected by dominant groups
over the other segments seen as hostile. When the fact of living
particularly difficult situations exacerbates spirits, there is a
tendency to project upon an individual the image of a saving
hero, which is expected to promote social life at the desired
ideal levels. Mobilization, hopelessness and hostilities alternate
as society tends to operate in a polarized fashion. In order for
the decision-making power to favor a healthy society, authentic
democratic dialogue becomes essential.

Identity, conflict, shadow,
projection, dialogue,
democracy, decision

Introduction

T

his essay aims to apply, with the necessary transformations, some
discoveries of analytical psychology to the collective dimension,
specifically to the political game. We will try to demonstrate that
the psychodynamic components identified by Jung in the individual are also
illuminating when focused on social dynamics.
Let's imagine that, in a fictitious country, Alexander, Beatrice, Charles and Diana
are candidates for the office of president, whose exercise demands exceptional
abilities, considering that the leadership function at this level, as everyone
knows, is quite complex. In order for the work to be carried out, society must
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delegate to its representative a degree of power compatible
with the requirement inherent in such a high attribution. At
the same time, prestige, the exercise of power, and the degree
of influence — in addition to remuneration and a host of other
opportunities — seemingly make this burden not only light
but attractive. The desire to serve and the yearning for benefits
combine in the most diverse gradients and stir the disputes
around this mixture of convictions, ideals and ambitions.
The society groups itself around each of the candidates, through
a process of identification, and this fact is accompanied by a
phenomenon worth noting: the candidacy seen as the salvation
of the homeland by a group is disregarded, devalued, rejected
or even demonized by competitors. A view that purports to be
"scientific" might object that there is a real difference between
the candidates, both in ability and in predisposition to serve,
and that, then, the most intelligent slice of society should
realize who, among these people, is the more suitable to take up
the position. It turns out that divergences among voters are not
explained by the level of education, socioeconomic level, or any
other simple criterion. The divergences reveal the existence of
real conflicts within society and no society can be considered
free of intergroup conflicts.
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Brazilian Society of Analytical
Psychology (SBrPA) and
International Association for
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Email:
mario_catelli@hotmail.com

Not even an individual is immune to the conflicts that arise
within him. What is in common between conflicts within
the individual and conflicts within society is the existence of
opposing tendencies and the concomitant clash of energies.
Just as common aspects can be found in the conflicts
observable in the individual and collective dimensions, it is
also reasonable to stipulate the existence of similar dynamics
in these two instances.

Limitations of conscious identity
In a simplified definition, we see the ego as the center of the field
of consciousness and the conscious identity of the individual.
However, no ego is a simple, monolithic reality. A single human
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being who tried to describe everything he knows — or believes he knows — about
himself would probably fill several volumes without exhausting the subject. The
ego harbors conscious and unconscious, compatible or conflicting desires, uses
modes of representing and reading reality not immune to contradiction, uses
valuation systems that do not necessarily excel in coherence, and have a decision
center to manage the clash of all this plurality.
The image a society has of itself is also marked by plurality. Each individual
constructs images about the society, as well as about the groups that compose it.
So does each subgroup and each subdivision of the social fabric. This multifaceted
collective consciousness of a people, about who it is, can be considered as the
social correspondent of the individual ego. It results from a particular clipping of
reality and is the fruit of a selective perception. It is similar to the construction
of an image from a cluster of points that stand out amidst numerous other
points. The constructed image results from the relation between these selective
perceptions, while the selection, in turn, in a concomitant and reciprocal process,
is influenced by the projected image on the set of the chosen points.
For a political decision-making such as voting, the conscious voter would need
to know the scenario and have information about the candidates, their proposals
and their alliances. These requirements are far from simple challenges. There is
a veritable avalanche of heterogeneous information. They mix relevant themes
with dubious ones, select points to build previously desired pictures, include
a good deal of distortion and lies, sometimes blatant and evident, sometimes
hidden under a guise of respectability. In general, the information is charged
with intentionality. In the midst of all this material, there are the manifestations
of the candidates, who also demand a careful listening because they are often
forged by calculation.
This raw material, for its inapprehensible complexity, can only be reasonably
treated by means of simplifications, the suppression of the superfluous, the
discarding of "noises", the emphasis on the essential design. While identifying
the most relevant information is an admirable capacity for human rationality, it
also poses the risk of privileging what is secondary or discarding what would be
important. The different possible types of simplification lead to different pictures,
which may prove to be extremely contrasting.
Collective consciousness, constructed and fed back in the play of mirrors with
individual and group consciousnesses, harbors different and even contradictory
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visions of reality. Thought seeks to trace meanings amid perceptual chaos. If a
single view of reality gives rise to different lines of possible interpretation, what
about the interpretation, by thought, of the plurality of different pictures?
The same must be said about the use of the feeling function, which produces value
judgments — particular and general — related to every aspect of perceived and
interpreted reality. The degree of adherence to such judgments raises emotions,
passions, alliances and oppositions not always easy to administer.
The stronger the affective intensity in the face of the perceived image and the sense
of threat caused by any possibility of change in its meaning, the more the attitude
tends to become fixed, defensive and less exposed to any prospect of transformation.
For each voter, the favorite candidate has more virtues and fewer defects than
his competitors. Firmness or diplomacy, ability to listen and dialogue or fidelity
to one's own convictions, respect for the limits of reality or predisposition to
transform it — these are some examples of opposing predispositions, emphasized
according to one's preferences. The emphases exalt the favorable qualities
perceived in the chosen candidate, and ignore the restrictions that could be made
upon him.
The differences in perception, reading and appreciation of the facts would
be enough to produce not a few conflicts within the society. The end result of
the clash of these forces would fatally favor some individuals and groups to the
detriment of others. The prediction of these possible outcomes affects the very play
of interpretations and valuations, and adds to it the ingredient of intentionality.
On the other hand, how to interpret the intentions that accompany each one of
the different political proposals presented? And in the case of honest intentions,
would you adhere to the most socially favorable proposition if it promised you
more sacrifices than advantages?

Desired image
Just as one dimension of the individual concerns his persona, the image with
which he wishes to be identified by others, so public figures and the groups that
follow them tend to model a positive image of themselves, taking advantage of an
idealization that can go from unconsciousness to the most blatant faithlessness.
When this persona identifies with the ego, it becomes much more likely to
disqualify everything that could constitute an opposing image.
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If I define my group as liberal, I tend to see the opposite groups as adherents of
oppression; if I define my group in terms of order and organization, rival groups
will tend to be qualified as troublemakers and defenders of chaos. What makes
a more realistic analysis difficult is that these definitions may even be true. To
discover the extent to which our classification systems correspond to reality is
a challenge that requires a lot of goodwill, a lot of intellectual honesty, a lot of
cleverness to distinguish reasonings from sophisms.

The demonization of the other
Identification with the group ego and the group persona — when exacerbated
— walks along with the construction of a shadow — the demonization of
the opposite side and the consequent denial that we also possess some of
the characteristics that we deny so vehemently. I can be a fighter against
authoritarianism and not admit my own authoritarianism by blindly adhering
to an anarchic attitude and by wanting it from others. I can combat anarchy
in such a passionate way as to refuse any requirement of accountability on the
part of the authority that I helped to establish, forgetting that the exercise of
power must to be subordinated to collective needs, recognizing that sovereignty
belongs to society, and — instead of this attitude — to attribute to the chosen
ruler the condition of owner of power.
Wars are extreme examples of gloomy projection on other peoples and self
identification with idealized qualities, in a vision often built with a good deal
of dishonesty, by unconfessable interests, based on the passion and ignorance
of the masses.
The group that feels excluded may not focus on healthy social inclusion efforts,
but try to reverse the situation and exclude rivals, characterizing social possession
by collective shadow, rather than the desired integration that would enrich social
identity.Polarization and the consequent dichotomous vision carry an apparent
torch of clarity of thought. However, in the political exercise, they involve the
risk of arbitrary simplifications, of distortions in perception and judgment, of
one-sidedness.
Polarization creates insoluble confrontations and favors simplistic positions
that ignore the complexity of problems. Despite its risks, it becomes desirable
when there is the threat of an amorphous view, in which everything seems
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to have the same importance, and the necessary distinctions disappear.
Generalized indiscrimination is the ideal scenario for anyone interested
in a kind of “anything goes” capable of legitimizing the most unjustifiable
arbitrariness. If anything is considered health, surgical interventions will be
banned as a result of ideological bias, cancer will be seen as a normal condition
of the organism, and death, an outcome as good as any other. In such a case,
the concepts of health and illness will be totally unnecessary, as well as medical
and psychology courses.
In the collective dimension, the shadow is also composed of all concealed
intentions, all suppressed information, all forged narratives, all masked
manipulations. When a society is possessed by the shadow, it becomes sick, selfdestructive. In this case, an immense expenditure of energy, instead of building
social well-being, produces generalized misery, while wealth flows into the
shadowy dominant group, which at this point can be equated with social cancer.
Unlike cancer in an individual body —
 which, if not removed, will lead to death —
social cancer seeks to keep the population precariously alive in order to continue
to suck their vitality. This phenomenon can be observed in dictatorships,
invariably associated with the opulence of rulers and the misery of society.

The hero who will accomplish all desires
From time to time a political candidate is expected to have a superhuman
condition: to lead the country in the way of prosperity, bring education and
health to high levels, build more hospitals and schools, provide people with total
security against crime, conserve the highways, build railroads, boost transport,
debureaucratize public service, eliminate corruption in politics, raise the
minimum wage, guarantee the safety and stability of workers, encourage sports,
promote arts, culture and entertainment, increase prosperity for all, in addition
to reduce taxes and fulfill the dreams of society.
Everything will have to improve after the divine candidate is elected. This figure
of hero receives the projections of the people and in his shoulders the role of savior of the country is placed. The hope that a hero will solve all our problems and
free us from this boring burden is as old as humanity. Needless to say, once the
hero has been consecrated, a short period of euphoria and excitement will inevitably be followed by disappointment and hostility.
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Social pathologies
In society, as in individual life, health and disease are undeniable realities,
however confusing the transition zones may be. The denial of a reality,
for convenience or blindness, is as frequent as its depiction with the use of
exaggerated colors. To say that social inequality is no problem constitutes
blindness — or bad faith — comparable to the naïveté in believing in the
possibility of a world without inequalities.
The recognition of a problem — of a social pathology — must be accompanied,
or followed, by a proposal of a better life for the collectivity. The denial of the
existence of a problem, when in fact it is before the eyes of whoever wants to
see, leads to a dissociation from reality. If the outskirts of a town are taken over
by organized crime, the idea of razing

this area as if it were the extirpation of a
diseased organ would be even more inadequate than conformism, which affirms
that things are "like that" and that there are no possibilities of change for the better.
But the worst of all attitudes would be to justify organized crime, attributing
to it the "status" of a possibility as valid as others, legitimizing it and confusing
the identification of its causes with an approval of its existence, a much more
common distortion than we could suppose. We all know the pseudo-argument
that justifies rape as a consequence of female seduction, or that transfers the guilt
of the assailant to the recklessness of the victim.
At the individual level, a challenging situation, born of one or more traumatic
experiences, can turn into a phobia, or into exacerbated anxiety. At the collective
level, an exaggerated fear can be a great business for those who sell a sense of
security. This does not mean a disqualification to the pursuit of security, but it
merely means to remember that mass propaganda of a threat may correspond to
deliberate exaggeration, functioning as a pressing need, even if it is not. Advertising
of sculptural and athletic bodies as a condition of a love life can activate the fear
of loneliness, the dread of fat, and anorexia. Likewise, it is not difficult to realize
that in society, in order to make the sale of a solution feasible, a non-existing
problem can be created, or a light problem can be painted with exaggerated tones
of gravity. This can be easily seen in both economics and politics.
On the other hand, it can be said that a society has fallen into depression when its
hopes are repeatedly followed by disillusionment, when conformism is expressed
by a demobilization and loss of energy, by a disbelief in any constructive possibility.
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In such a situation, being realistic becomes the same as to be pessimistic, means
to believe in the impossibility of any solution, to the point of discouraging the
expression of any discontent. It is the ideal situation for despots, for dictators, for
perpetual rulers who put an entire nation at their own service rather than serve
it, and maintain their own condition in exchange for the crumbs constituted by
the distribution of small privileges.
Just as a sick ego remains unalterable with the aid of defense mechanisms against
distress (the same anguish that could lead to a healthy transformation), so can a
government be interested in maintaining the sickness of the country in order to
retain power. For that purpose, it will cause the citizens' dissatisfaction with the ruler
to flow through other energy-dissipating channels: panem et circenses; resentments
between "patricians" and "plebeians"; diffusion of the idea that employers and
employees are natural enemies; creation of hostilities between skin colors, religious
beliefs, philosophies and different customs. When hostility is shifted to a group (it
is not at all difficult to do so, as our present reality demonstrates), the true enemy
ceases to be the privileged ruler — who demands to be served instead of acting as
a servant — and becomes the supporter of the opposite team, the subject who has
another color, whose hair is different or who has another profession.
A social ego — a group that claims the right to define society — when it is sickened
by ambition and superiority complex, just like a corrupt ruler, seizes the power of
speech — part of the press and the media — attract the forces that support it, by
distributing, as has already been said, the crumbs of its privileges, and comes to
be convinced of the truthfulness of the lies it repeats.
Some conformism is cultivated to convince us that "it is so because it can only be
so", while creative thinking is discouraged in favor of theories that seek to find
justification for problems, as if they were inevitable, a fatality, a mere expression
of the nature of things.
Societies that become schizophrenic, split by the absence of dialogue between
dissociated and hostile groups, are extremely dangerous, potentially devastating,
and self-destructive.

Dialogue and search for totality
At this point, the question is: how to reverse the pathological processes described
above and build a healthy society?
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First, a clear identification of the traps is a necessary condition for not falling into
them. But this is easier said than done. The social pathologies are created and
maintained by passions that seize the collectivity and impose on it a destructive
degree of blindness.
We just have to see an excited or angry mob. The space left over for rationality
approaches zero. It cannot be said that this is always pathological. It would be
difficult to imagine a peaceful transformation in the times before the French
Revolution — to name but one of many historical examples. However, the fury of
a crowd could hardly be recommended as the regular method for making changes
within a society. In fact, we can assume that a seizure-like solution indicates, with
high probability, the failure of healthy processes of self-regulation.
Assuming that, in the individual psyche and in social life, opposites are not
necessarily excluding, we can say that the resources of a society are as rich and
powerful as integrated, complementary and reciprocally regulatory are the
opposing forces within totality.
The opposites can be identified when they clash. Recognizing oppositions and
making choices is a first step towards getting out of undifferentiated chaos.
Presenting themselves at first as excluding, the opposites end up revealing a valuable
complementarity. The dialogue between representatives of opposing positions,
far from being an obstacle, is a great opportunity for enrichment. Unfortunately,
instead of being the creative encounter of opposing and complementary visions,
the political debates between us still consist of an attempt to weaken, annul and
destroy the opposing position.

Self-regulation in the democratic process
The authentically democratic process must put power disputes in the background
and recognize as just the precedence of the welfare of society.
Totalitarianism is the denial of democracy. In democracy, the "ego" constituted
by decision-making centers must be at the service of society and not of the
conservation of power for oneself, just as it often happens. It is not uncommon
for despots to use democratic terminology to mask their intent to maintain
power and privilege.
When democracy is authentic — a condition that is quite difficult to achieve —
the welfare of society becomes an objective far above the desire to conquer and
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maintain power. Society — in which rival groups in power dispute preserve the
main purpose of the search for social benefit — will in fact have attained a truly
democratic level.
Within this condition, any group will tend to have its one-sidedness and
excesses corrected by the opposing group, and the different rival tendencies
start to generate a healthy balance, a constructive line of action, aimed at the
whole community.

Healthy societies
We do not intend to fall into the illusion of idealizing a perfect society, immune
to the pathologies so well known in the individual sphere. These pathologies
consist in the triggering of defense mechanisms that replace the welcoming and
enriching complementarity by the exclusion of the opposite point of view and
the authoritarian imposition of the unique thought, whose dominant concern
becomes the self-preservation of the group invested with representative power.
Instead of immunity to such traps, an evolved society has the means to detect
them, both in the form of arbitrary rigidity and tolerant laxity in the face of
threats to healthy processes. Among these favorable conditions, the valorization
of opposing positions can be emphasized, if sufficiently anchored in well-founded
readings of reality.
A sick society can no longer distinguish healthy protection mechanisms from
pathological defense mechanisms, and the latter always lead to abuse, to oppressive
authoritarianism, to the lack of rules that is the very matrix of arbitrariness. A
sick state protects itself and those in charge. A healthy state protects society. Its
legitimacy is conditioned to the fulfillment of this function.
Systems of organization based on the search for the best conditions for the life
of the community are healthy. Modes of operation based on resentment, the
systematic attribution of problems to imaginary enemies, pointed out without
any justification other than the eternal generic accusations made of adjectives
and insults, are unsustainable and bound, sooner or later, to failure. The worst is
when this failure takes decades to be unmasked and reversed.
For the restoration and maintenance of social health, an accurate reading of reality
is necessary, firstly with the aim of understanding it. Recognition of the problems
and their real dimensions will serve as a basis for the search for solutions that will
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prove constructive for the social fabric, while ensuring the necessary space for the
flowering and expression of individual talents.
One cannot accept a society that oppresses the individual, nor legitimize an
individual practice of abuse against society. It is necessary to seek the integration
of social forces and the wealth built by the plurality of individual talents. The aim
is the benefit of the collectivity and the space for the realization of the individual.
When these two instances conflict, great discernment is needed to establish what
conditions and modes of operation will restore and ensure harmony between the
individual and society.
Ensuring the expression of contradictory ideas depends on the predisposition
to open space to different ways of looking at the collective reality. It is the
reciprocal cooperation of representatives of opposing opinions that will ensure
transparency to the confrontation and allow it to result in the best definition of
directions possible in each historical moment.
For this purpose, it is essential to build a relationship of mutual trust between
the society and its rulers — confidence incompatible with maneuvers, deception,
disloyalty. Such construction can only be carried out in a joint effort.
Socially destructive attitudes pose a double challenge: first, they must be
identified, contained and prevented from causing harm; second, they must be
understood, so that ways to improve order and social dynamics can be found, in
order to meet emerging new needs.
It is a challenge for every day.

Decision power
For the individual ego, the decision in the face of a conflict will favor the alternative
that holds the most intense energy load. The free energy available to the ego can
be invested in the option that seems most appropriate to the circumstances, such
as perceived, interpreted and valued. This investment of free energy is understood
as an exercise of decision-making.
In the political arena, empowered groups make decisions that affect the whole
society. It is understandable that these groups are systematically disqualified and
opposed by other groups that have been left out of the decision-making process.
Both the approval and condemnation of elected politicians can be, to varying

Reflections

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 175

175

10/12/2018 23:04

Reflections on the political game in the light of analytical psychology

degrees, healthy or pathological. The difference lies in thinking about society as a
whole or in nourishing sectarian and disaggregating views.
The effort to overthrow and replace the group in power may be healthy, to the
extent that this power turns out to be criminal or ill; or the effort will be a sign of
pathology if the ruling group is working for the social totality, for the integration
of differences, and if the dispute is driven by sectarian, divisive reasons, or by the
pursuit of privileges.
Analogous reasoning — carried out using the same criteria — can be done in
relation to the effort to maintain the group in power. It is a difficult challenge to
make this kind of judgment when choosing the proposal and the team for which
we need to fight, and when diagnosing the proposals or tendencies to be attacked
because they constitute collective pathologies.
But the simple fact that we are imbued with the desire to build a loving, prosperous
and happy society is the best possible motivation for our efforts
.
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The purpose of this article is to reflect on a contemporary
theme: the modern-day woman and the change in her social
role. The moment that humanity is living is singular. The
roles of father and mother are being modified to the extent
that paternal hegemony gives way to the maternal. The cultural transformation of society and the emergence of new family
models have contributed definitively to the emergence of the
"mother's sons," who are experiencing an identity crisis. The
healthy integration of the feminine is heralded as a new stage
towards wholeness.

anima, animus, Jungian
psychology, woman, complex,
children, maternal, feminine

Woman and her defensive identification with the animus
Every individual psychology must have its own manual, for the general
manual contains only the collective psychology.
Jung (2002)

T

he modern-day woman has had to take on a "double shift," with her entry
into what was once the male world, while maintaining her female role,
i.e., looking after the household, her children’s education, etc. Moreover, with the increasing number of divorces and new family models, she is often
forced to take on the role that was previously attributed only to the father, that is,
to be financially responsible for her children. In this scenario, the woman often
ends up identifying with the animus.
How can we understand the woman that internally identifies with her animus?
Is it the independent woman, who chooses to raise a child on her own, who freezes her eggs to decide when to pause her career, who is single by choice?
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We speak here of the woman who, from her identification with
her animus, is rigid, predominantly intellectual, and has lost
touch with her female instincts.
The attributes that are then developed are several: her thinking is rigid, critical, she is demanding of herself and others, has
little emotional attachment to the mysteries of life and a materialistic mentality.
Because the animus is governed by Logos, it can be confused
with intellectuality; however, what we are discussing here is
the stubborn way of thinking, rigid opinions and aggressive
tone coming from an animus that is not yet integrated.
Her judgment is superficial and radical, believing that she
knows what is good, right and beautiful for herself and the
world. She dictates how people should live, earn and spend
their money.
There are different types of identification, some creative (positive), when they provide healthy references and examples of
constructive and integrated attitudes in the development of
women's personalities; and defensive identifications (negative),
when they paralyze or assume attitudes and modes of operation that are detrimental to development.
The woman who is negatively identified with the animus makes
tragic prophesies: no one will survive the world economic crisis, we will end up poor and alone, cancer is merciless, and it
will come for us next. This woman does not realize that her
intellectuality can be developed without the exacerbated identification with her animus, without the rigidity that is typical of
an unintegrated animus.
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Flexibility is characteristic of the mature ego, free from the
autonomous actuation of the complexes. The identification
with the animus leads to rigidity, not only in thought but also in
feeling, translating into harsh judgments that respond to generalizations rather than to the specific characteristics of a giv-

178

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 178

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 2 / 2018

10/12/2018 23:04

Irene Gaeta

en situation. Perceptions concerning behavioral patterns tend to become excessively concrete. Intuitions take on a prophetic, often negative tone, both in terms
of the individual and the collective.
A natural consequence of this identification is a difficulty with relationships. Distant from feminine instincts, they become vulnerable to compulsive and destructive passions.
Although they are perceived as powerful and confident women, in romantic relationships they are often attracted to narcissistic men, who demand constant
attention and mirroring. Such narcissism hides a fragile, insecure, and dependent psychodynamic. Meanwhile, women complement this behavior as an Eco,
turning their energy towards men and their needs; they fantasize that they are
men's saviors, rescuing them, for example, from alcoholism or some other form
of decrepitude.
Through the feminist "bra burning" movement of the 1960s, women were able
to enter the academic and business worlds, competing equally with men. We
may regard this as a manifestation of what is happening in the deep levels of the
essential, mythical, and archetypal space-time. This woman is in complete control. The decision to have a child is completely up to her and her disposition.
Contraceptives and artificial insemination give her this power.
For Bolen (1990), this was a manifestation of the Athena archetype in women —
a competent and impersonal mind that could create strategies and use power. Just
as the goddess Athena emerged from the head of Zeus, women who had Athena's
abilities became visible and were recognized and valued by patriarchal culture.
Modern-day women that are identified with the animus are often divorced or married to stay-at-home husbands, who seem to experience part of their own anima.
It is important to point out the perfectionist impulse of these women. They are
in our everyday lives, at our therapy offices, and they are highly intellectualized.
Despite their success, many of them are depressed and unhappy, engaged in compulsive activities, often addicted to food, alcohol, drugs, money, and love. With a
difficulty in expressing their feelings and emotions, their relationships are complicated and difficult to maintain.
Their feminine is relegated to the background, compromising their self-image.
They became successful in the world of men, but lost their participation in
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the world of women. Their speech is intelligent, logical, but they are unable to
speak of love, or reveal their true feelings, because they can not access the depth
of their being.
This woman rejects her so-called feminine attributes — and thus her fragility,
insecurity and fears — and internalizes the attributes of the patriarchal as her
own: the pursuit of power, competitiveness, status, etc.
After the 1960s, and at the beginning of the twenty-first century, we see a shift in
the value given to domestic activities and maternity. Women are the daughters of
technological development, an education that prioritizes qualification and scientific aptitudes. Intuition, feelings, subjectivity, tolerance and ability to relate have
become second-rate "goods."
However, today, when women reach the age of 45 they regret not having children. Indeed, men and women of our time are victims of this singular moment
that we live.
For Stein (2013), we cannot reflect on the Apollonian oppression of women, since
men are at least equally as oppressed by this dominating spirit of our times. The
feminine in both men and women is suffering. In truth, what is really imperative
is the liberation of the feminine, not of women. Aphrodite symbolizes a divine
gift that does not belong solely to women, but to all life.
For the writer Camille Paglia (2018), this issue became complicated because women won. What now? What should be done with this victory? Ever since Paglia
"abandoned the journey," after initiating the worldwide struggle for women's
rights in the 1960s, many feminists, lacking ideas, distorted the struggles' objectives and began to instigate a gender conflict, a sexist conflict. With a simplistic, Manichean view, they begin to sow the conflict of women against men, as if
we lived in opposite worlds. The claims are no longer for women's rights, but for
privileges overlapping equal rights — legal and social isonomy — for political
and economic interests, etc.
It is in this context that the mother's son is born.
A total fixation on the mother can lead to a complete failure of development, that
is, a lack of autonomy that makes it impossible not only to have a relationship
with a partner, but also adequate professional development.
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1 - The son of the woman who identifies with the animus
Among the possible spirits, the spirits of the parents are practically the most
important; hence the universal diffusion of the cult of ancestry.
Jung (2002)

In the process of identifying with the animus, it is possible for women to lose
some of their feminine power in an attempt to occupy the father's place. The disbelief in the capacity of men to provide what is necessary for development, often
found in the psyche of these women trying to be self-sufficient, is castrating for
the development of the masculine ego of her children.
According to Monick (1993), the oedipal castration of the psychoanalytic conception, when acted out by the father, implies an attitude that removes the son
from his fantasy of infantile narcissistic omnipotence, showing him that he is still
small but that he has potential for growth, which, when updated during adulthood, favor the overcoming of his own father. This same castration, when acted
out by the mother, comes with a tone that disqualifies him, saying, for example,
that the boy does not have the capacity and does not need to develop his competencies, that his mother can do it for him or that the world does not deserve or
understand him. The sacrifices and frustrations inherent to growth are regarded
by the castrating mother as unnecessary for her special son, who need not adapt
to a world that is not up to his standards.
This son, dependent on a mother who is distanced from the feminine dynamic, may find it difficult to construct his identity because he does not find a strong
enough male role model around him. He may even feel castrated, impotent,
and join a group of imprisoned sons, in other words, a legion of "mother's sons,"
deprived of maternal nourishment as well as of protection and guidance to the
paternal world.
But if the origin of the "mother's son" came from a "father's daughter" the following question arises: what kind of stance did the father have to provoke in his
daughter the need to take his place? We do not have the answer, but we know that
"father's daughters" tend to adhere to the World-Father of society, and to develop competence and confidence — except sometimes with respect to traits of femininity and stereotypes of beauty. When dominated by the animus, modern-day
woman experiences a loss of feminine power, becoming attached to the animus.
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She abandons the kingdom of the feminine, ceasing to encourage development,
and starts to compete with the masculine, in a destructive actuation in relation to
the burgeoning masculinity of her sons, generating the "mother's sons."
These super-powerful women with successful careers feel superior, often taking
away the potential from their sons. There seems to be a shrinking of the son in
relation to the power of the mother.
Emma Jung talks about the feminine masculinity that is also present in the
love life. In assuming a masculine posture, the woman loses her essential power: the feminine.
[...] her eroticism then has an aggressive masculine character, not being conditioned to feelings nor linked to them, as is usually the case with women,
functioning, however, for herself, without being associated with the totality of personality (Jung, 2006, p. 18).

Given that in the previous generation there were many cases of women indentifying with masculine values, and that historically the role of women was greatly devalued, with the advent of sexual freedom and the possibility of participating in the productive world, we see a flood of strong women dispensing with
and distrusting masculine power. The "father's daughters" tend to understand
male protection and chivalry as disqualification and to dispense the presence
of men for their development, sometimes as concretely as when buying semen
for artificial insemination. Unlike the expectations of the previous generation,
it is no longer trusted that the father will provide for the offspring or be a lifelong companion. Dispensing the father during a child's upbringing brings consequences to their psyche. We are dealing with these issues in our offices every
day, both with men with puer syndrome and with super-women who complain
of loneliness.
The development of the function of love is of the highest importance for action
and for the creative life, for it is through it that there is the recognition of the
soul's fundamental need to unite with another, which means to grow, to change,
to perceive a certain vulnerability in oneself and feel truly human.
The animus and the anima both contain a spiritual and a sensual dimension. Stein
(2013) believes that the spiritual animus has important functions that are well rep-
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resented by the archetypes of the brother and the son. The brother archetype carries the principle of Eros, which desires spiritual intimacy and attachment to the
soul of another; whereas the archetype of the son brings the fertilizing principle
of renewal. The affects of the anima and the animus on the Self are also difficult
to remove because they are persuasive and impart an unshakeable sense of justice and truth; and with its projection, seems to have solid foundations on objects
and objective situations.
For Jung (2011), nature is conservative and does not easily change. Since the animus and anima are elements of such a domain, which defends its inviolability
with obstinacy, the awareness of one’s own projections is a much greater battle
than the recognition of one’s own dark side, which occurs when certain moral
boundaries vanish, such as vanity, greed, resentment, among others.

2 - The mother-complex in the son
What is this mysterious part of his personality that hid behind the images of
father and mother and that for so long made him believe that the origin of
his evil attacked him from the outside?
Jung (2002)

In Archetypes and the Collective Unconscious (2002), Jung draws attention to the
unfolding of the mother-complex in the son. Among the most observed effects
are homosexuality, Don Juanism and, occasionally, impotence.
In homosexuality, the heterosexual component is unconsciously linked
to the figure of the mother; in Don Juanism, the mother is unconsciously
sought after in every woman. The effects of a mother-complex on the son
may be seen in the ideology of the Cybele and Attis type: self-castration,
madness and early death (Jung, 2002, p.95).

In classical mythology, the bond between spirit and the maternal world is illustrated by the Great Goddess and her young consort, son, lover, and priest. Atis,
Adonis, Hippolytus, Phaeton, Tammam, Endymion and Oedipus are all examples
of this erotic bond. The mother-complex is not only a concept of psychopathology, it exists in all of us. Psychopathology is interested in how this complex interferes with the ego and other aspects of the psyche. But it typically presents positive aspects.
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If there is a differentiation of Eros in a successful resolution of the erotic conflict,
the child may develop traits such as good taste, aesthetic harmony and a talent
for teaching, with hints of feminine touch and intuition, or even a soul eager to
carefully preserve values of the past.
What constitutes a negative mother-complex? The issue is not as simple as it
may appear, for what is at stake is not only the personal interaction with the
mother and the archetypal relationship with the mother, but with the maternal
aspect as a whole.
For unwanted sons, or those who receive frequent criticism from the mother,
this constant disapproval (the bitterness of the woman with an exacerbated animus) reduces the likeliness of a favorable interaction with the world.
There is a lack of trust in the son, as if he were incapable of doing anything.
This mother interferes and does all the work for the son, hindering any initiative
towards autonomy.
The world becomes cold for this son, who begins to feel that he is not good
enough and that the world is a bad place. In short, he feel like it would be better
not to exist. As Kast describes it (1997, p. 159): "The world is as it is, and the individual feels that he himself is to blame for his own unhappiness. This sense of
guilt is deeply rooted."
While the positive mother-complex conveys a basic, primordial trust, the right
to existence, the negative mother-complex fosters a primordial mistrust, which
results in deep existential fear, a no to life.
Without the father, one also loses the ability to recognize a calling and discriminate voices, an essential activity for psychology. Without the father,
we also lose the capacity coined by the Church as the "Discernment of Spirits": the ability to recognize a calling when we hear one and to distinguish
the voices, something that is so necessary for the precise psychology of the
unconscious (Hillman, 1998, 76).

Heroes are wanderers (Gilgamesh, Dionysius, Hercules, Mitra, etc.) and their
wandering is a symbol for the incessant search that never finds its object and
the nostalgia of the lost mother. According to Jung (1995), this lost mother is
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the secret object of this search. There is a part of the libido, the renegade libido, that moves away from the heroic tasks and wishes to go back and plunge into
the mother incestuously, but it cannot. Since the libido does not reach its goal,
it goes on wandering and longing forever. This dynamic explanation is the first
and classic Jungian elaboration of the archetypal figure of Puer Aeternus: the eternally young component of the human psyche, man or woman, young or old, who
is always walking and is connected to the archetypal mother. Jungian psychology proposes to regard wandering as a symbol for nostalgic yearning, which may
have nothing to do with incest. Take the case of Ulysses, the primordial wanderer. Sitting on the shore of the island where Calypso lives, with a disconsolate look
on his face, he is full of nostalgia. "He thinks there is nothing worse for mortals
than wandering. Anticléia, Telemaco, and Eumeu suffer from longing for Ulysses" (Hillman, 1998, p.186). But Ulysses just wants to go home.
Even if Calypso and Oggia can fulfill his incestuous and renegade libidinal needs,
"Ulysses suffers and longs for his home, for the huge round bed where he slept
with Penelope. Nostalgia is born from the separation of the two halves, of the
lack of conjunction" (Hillman, 1998, p.188).

Final remarks
I consider this reflection to be important since the difficulty in interpersonal relationships, and the loss of virility in the male, point to a crisis. The new woman
lives in the world of man, where she turns against the forces of femininity that
are situated in the core of her identity.
The relationship with her children is also permeated by the development of a filial complex. In this circular tangle, unrealistic expectations that surpass the children’s individuality are also projected, hindering their development process.
However, the capacity for independent liberation from the maternal-filial biological-archetypal relationship depends on the individual nature of each person.
In our practice, we see individuals who achieve liberation despite this very difficult scenario and the embarrassment caused by the imprisonment of the mother's animus. The path towards individuation requires a balance between polarities, and a union of the feminine and masculine aspects is the current challenge
we face.
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The modern-day woman must recognize that her power can be both constructive and destructive. Then, she can have a meaningful relationship with her animus, with men and with society.
When we can differentiate ourselves from the animus and affirm ourself in
relation to it, instead of letting ourself be devoured by it, then it will cease
to only represent a danger, becoming instead a creative energy; we need it,
for strange as it may seem, it is only by incorporating this masculine being
of the soul, so that it may perform its function there, that it becomes possible to really be a woman in its highest sense and, since we are also authentic, fulfill our own human destiny (Jung, 2006, 54).
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Essential glossary
Considering the different disciplines with which we may be
discussing, we offer the glossary below. We emphasize that
each entry consists of an initial description of the concept, to
serve as a starting point for the reader who wishes to deepen
his knowledge.

anima

– Latin word meaning soul, psyche. It is the archetype of feminine
complementarity in relation to conscious male identification. Endowed
with a great deal of energy, it is often personified in the image of a woman. When the image of the anima is projected onto a person, it can result in
fascination, making the person the target of intense feelings. Like the animus, it is the archetype par excellence of relationship, the guide and mediator in the relation between the ego and the unconscious and the other.
The richness of this important archetype lies in the multiple and powerful images of the feminine in all its aspects, being strongly linked to inspiration and creativity. The process of integrating the anima consists in recognizing it in its manifestations of the female image from the psyche itself,
such as those occurring in dreams and in active imagination. The anima
is sometimes identified as the soul, or as the representation of the unconscious itself. There are significant theoretical variants as to its conception.
References
Jung C. G. Two essays on analytical psychology (CW, Vol. VII), §§ 296-304.
Jung C. G. The archetypes and the collective unconscious (CW, Vol. IX-1), §§
111-147.
Jung C. G. Aion (CW, Vol. IX-2), §§ 20-42.

animus – Latin word meaning spirit, energy. It is the archetype of masculine
complementarity in relation to conscious feminine identification. Endowed
with a great deal of energy, it is often personified in images of men. When the
animus image is projected, it can result in fascination and generate intense
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feelings. Like the anima, it is the archetype par excellence of relationship, the
guide and mediator in the relation between the ego and the unconscious and
the other. The richness of this important archetype lies in the multiple and
powerful expressions of the masculine in all its aspects, being strongly linked
to inspiration and creativity. The process of integrating the animus consists
in recognizing it in its manifestations of the masculine image of the psyche
itself, such as those occurring in dreams and in active imagination. The animus
is sometimes identified as the spirit, or as the representation of the unconscious itself. There are significant theoretical variants as to its conception.
References
Jung C.G. Two essays on analytical psychology (CW, Vol VII), §§ 296-304.
Jung C.G. Aion (CW, Vol. IX-2), §§ 20-42.

– from the Greek ἀρχέτυπον (archetypon), "original template", "source standard". In German, der Archetyp. Archetypes are patterns
with significant amounts of psychic energy, inherent in the human psyche (therefore common to all individuals), which activate and order contents of the unconscious according to patterns prior to personal experience.
Jung posited the existence of the archetypes from the observation of psychotic patients of very humble origin who expressed images to which they
could not have had personal access. He later identified these same images in ancient Greek and Egyptian myths and also in other cultures that had
no contact with each other. He concluded that these were not transmitted
or inherited images, but inherent psychic material common to all humanity, of an unconscious nature. He thus proposed the concept of archetype as
an innate tendency of the psyche to represent motifs, with varying characteristics according to time and place, but with a common basis. Archetypes are
dynamic and act intensely on the psyche of the individual and peoples. Given their deeply unconscious nature, they are unrepresentable to consciousness, where they are expressed through images, described as archetypical,
which also appear in dreams, myths, culture and through the phenomenon
of synchronicity. The set of archetypes composes the collective unconscious.

archetype
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References
Jung, C.G. On the nature of psyche (CW, VIII-2), §§ 397 - 420.
Jung, C.G. The archetypes and the collective unconscious (CW, Vol. IX -1),
§§. 1-110.
Jung, C.G. The symbolic life (CW, Vol XVIII–1), §§ 75-93.

complex

– in German, der Komplex. Originally called complexes of affective tone. They are poles of concentration of psychic energy located in
the personal unconscious, corresponding to emotional contents correlated to each other, not yet elaborated by the ego consciousness and that
can also result from traumatic experiences. They are present in all people and have an archetypal base, since they represent collective situations.
They exhibit the tendency to erupt in consciousness autonomously, in episodes or continuously, consuming psychic energy and can result in partial
or complete dissociation of the ego. A complex is not necessarily pathological, but it can be if it significantly impairs an individual´s functioning, the
development of his personality, or causes him great suffering. The elaboration and integration of complexes into consciousness reveals new contents,
favors the flow of energy, creativity and the development of the personality.
References
Jung, C.G. On the nature of psyche, (CW, vol. VIII-2), §§ 194-219.
Jung, C.G. The symbolic life (CW, Vol. XVIII-1), §§ 148-154.

consciousness

– in German, das Bewusstsein. It is a system of orientation, for both internal and external events, which has developed more recently in the human psyche, from the unconscious, upon which it is dynamically based. Consciousness operates as a focus, with variable direction, on the
contents, depending on the volume of psychic energy evoked. The attitude
adopted by Consciousness can be extroverted or introverted and it has four
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functions (sensation, intuition, thought and feeling) which enable perception, conceptualization and attribute value. Consciousness is capable of forming connections and structures between the elements of the inner and outer
worlds, and it is within its field that the perceptible expressions of the unconscious (including the archetypal images) occur, enabling its own enlargement.
References
Jung, C.G. Psychological types (CW, Vol VI), § 781.
Jung, C.G. The symbolic life (CW, Vol. XVIII-1), §§ 1-73

– from the Greek ἐγώ, “I”. In German, das Ich. Complex factor with
which all conscious contents are related and which constitutes the center
of the field of consciousness. It has a high degree of continuity and identity, structuring the reference of oneself. Synonymous with "I" and also referred
to as ego complex, since it concentrates considerable psychic energy on a
network of correlated contents and dynamics. It is the center of consciousness and should not be confused with the center or wholeness of the psyche.

ego

References
Jung, C. G. Tipos Psicológicos (OC vol VI), § 796.
Jung, C. G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 1-12.
Jung, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1). - §§ 18-19.

individuation process – in German, der Individuationsprozess. It is the
process of forming, developing and specializing the nature of the psychological
individual, making him or her unique and differentiated from general and collective psychology. This occurs through the confrontation of the ego with the
unconscious, and integration of the latter's contents. Through adaptation, the
subject conforms to social values and

practices; through individuation, he or
she becomes unique, concretizes the potential that is his or her own and that
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no one else can accomplish. It is a continuous process, of an individual and
unique nature and, therefore, does not reach an objective end that is common
to all. In fairy tales and legends, it is often represented by the hero's journey.
References
Jung, C.G. Psychological types (CW Vol VI), §§ 757-762.
Jung, C.G. Two essays on analytical psychology (CW VII), §§ 266-270

persona - (die Persona) from Latin persōna (mask, character). It is a system
of relations between individual consciousness and the social environment
which consists of partial personalities that are expressed according to each
situation. The persona presents a facet of the subject while other aspects of
his or her nature remained veiled. It is a means of adaptation for individuals, which enables social roles to be adopted. When the subject identifies with
the persona, this may result in the individual suppressing other characteristics.
References
Jung, C.G Two essays on analytical psychology (CW Vol. VII), §§ 243-253; 269 
and 305-308.
Jung, C.G The archetypes and the collective unconscious (CW IX-1), § 221

Self – in Jung´s work in German, Das Selbst. It is the central archetype of the
psyche, which governs the other archetypes and at the same time is the totality
of the psyche. The psychic images through which it is expressed correspond to
the divinity, to the sacred, to the unknowable, to the supreme being far beyond
human, to the Philosopher's Stone, among others. Carlos Byington makes a
distinction between the archetype of wholeness and the central archetype.
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References
Jung, C.G. Psychological types (CW Vol VI), § 891.
Jung, C.G. Aion (CW, Vol. IX-2), §§ 43-67.

shadow – in German, der Schatten. It is the personal aspects that we consider
unfavorable or unacceptable, such as tendencies, personality traits and character that are rejected from consciousness, are part of the personal unconscious,
and can become conscious. The shadow consists of personal contents organized
around an archetypal core and is inherent to the individual, and as such confers
substance, density and depth. Integration of the shadow is a fundamental process for the development of personality. An individual who is dissociated from
his shadow will exhibit characteristics of superficiality, unilaterality, falsity, and
will have a strong tendency to project the contents of the shadow on the other.
References
Jung, C.G. Aion (CW Vol. IX-2), §§ 13-19.
Jung, C.G. The symbolic life (CW Vol. XVIII-1), §§ 38, 40.

symbol - from the Greek symbolon (σύμβολον) "thrown together". In German,
das Symbol. It is the best possible expression of a reality that cannot be apprehended in any other way. It is situated on the threshold between consciousness and the unconscious and therefore is a partially unconscious expression,
which carries psychic energy capable of creating an impression and causing fascination. When the contents of a symbol are revealed and become conscious,
the symbol as such dies and comes to have only historical value. A symbol is
distinguished from a sign, which has only a known and delimited meaning.
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Referências
Jung, C.G. Psychological types (CW vol VI), §§ 814-829.
Jung, C.G. The psychic energy (CW vol VIII-1), §§ 91-95.

unconscious

- In German, das Unbewusste. It is the field of the psyche formed by any and all psychic contents that do not relate to the ego
through consciousness. It was initially determined from the perception of parapraxis, lapses of memories and association tests. The personal unconscious (das persönliche Unbewusste) contains memories, elements
that are incompatible with the ego (complexes), subliminal perceptions and
new contents in elaboration, that still do not have sufficient psychic energy to become conscious. The collective unconscious (das kollektive Unbewusste), common to all individuals, is the deepest layer of the human psyche, formed by archetypes, with the number of such impossible to define.
Referências
Jung, C.G. Two essays on analytical psychology (CW VII), §§ 97-120 and §§
202-220.
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In dialogue
In this number, we chose to present only the sensitive words of Andréa Tubero
about our encounter, Eranois, which took place in August in Araraquara, São
Paulo, Brazil:

ERANOIS VII 2018: the leaves still
fall in here
I have had a very meaningful weekend attending the lecture series Death: an
aspect of life, which brought unique reflections and distinct aspects of life-deathlife, from a Jungian perspective, in addition to the release of the fourth copy of
the bi-annual Jungian dialogues (vol.3, n.1), which proposes to publish original
works in the field of Analytical Psychology with a focus on clinical, theory and
themes common to Psychology. The ERANOIS, however, is the annual meeting of analysts who make up the Jungian Connections that produce the journal.
The name of the meeting refers to the Circle of Eranos, which in Greek means
"the exchange of food without the presence of a host." This group of analysts,
who graduated together from SBrPA (Brazilian Society of Analytical Psychology),
is spread throughout the country and meets once a year in a different location.
Luckily, our seventh meeting was here in Araraquara-SP.
I followed, from a distance, the preparation for ERANOIS VII. Unlike the name
suggests, the hostesses dedicated themselves very much and with affection to its
accomplishment. They also maintained the sense of freedom and spontaneity
of ERANOS. The theme of the meeting was an invitation to think/feel the process of individuation, which occurs throughout existence, as a preparation for
death. Something that requires of us some effort of introspection and a certain
silence, to toy with the idea and to live knowing that death is around us, lurking.
And how beautiful it was to experience it together with people so dear, so friendly, and that I admire so much! Quite party! I exchanged messages with my son
through WhatsApp during the opening on Friday (08/24), and he asked me how
the meeting was going. I literally replied: "I'm happy as a lark!"
And now here, as I tell you, I relive this encounter such powerful, that it helped to
stir my contents from other perspectives, to give voice and a legitimate place to
my pains, even the physical ones, to welcome them, to mourn them in some exciting moments, without modesty and meekness. And there were also moments of
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satisfaction with myself, relaxation, affection among friends, joy of being together. Paradox!
With Marfiza Reis (RJ) I learned that death transforms relationships, but does
not eliminate presence. She also subtly taught me to recognize poetry as a form
of prayer. "All is truth and journey" (Fernando Pessoa).Idalina Souza (Ribeirão
Preto-SP) astonished me with the image of the spiral as a line of life, and the
relation she established between herself and Martin Buber's thinking about the
grace that life offers us: to go through the same situation and realize "if" and
“how" we change.
The unrecognized mourning brought by Silvia Pessoa (SP), pointing to the
importance of looking at the persona-shadow dynamic in a therapy of mourning, opened incredible windows in me. As psychic instances, persona and shadow
confer a sense of identity, expression and wholeness; are aspects of the relationship on the same spectrum. We neglect our pains when they are not seen or recognized by others. We suffer and we do not know? What to do with it?
We learned about wanting to die from a young man attending a clinic in the
city of Bauru-SP, with Regina Furigo, and suicidal ideation, with Maria do Carmo
Borges. I reflected on how devastating family secrets can be.
I was delighted by the poetic-musical presentation of Ana Sueli Vieira, from Salvador-BA, on the mythological images of death. I was touched by her notes on
the agreements, the negotiations we made over time: "And the winter of my time
begins to sprout, to undermine ..." (Cartola).
I felt surprised, however, by the presentation of the work of Antonio Tornich
Junior, Mourning for the wounded feminine, reporting the work he does with women that are victims of sexual abuse in childhood and violence, in Botucatu-SP. The
images he brought from Helenas and Dafnes, women who resisted the abduction, the domination, the patriarchal order of the world, echoed in me with the
strength and fright of recognition. At that moment I wove togheter the threads
brought by Marfiza, Idalina, Silvia and joined Antonio's, who made myself see,
feel, consent, something that I had been only grappling with for a while. I'm still
enjoying the image I wove with these threads. It is material for work under analysis and at least 15 days of Daphne in power 12 CH! It is the power of myth!
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The workshop Death and life – the human dialectic, which closed the ERANOIS
VII, was conducted by Grayce Vilas Boas and Paula Esteves and led us to an experience with the seasons, the dialectic between the passage of time (chronos)
and internal / psychic time, (kairós). It is important to say that the heroine who
speaks to you now disarmed and accepted the "autumnal" destiny that the Moiras reserved for her. The leaves still fall in here. May I have the body to experience
this and communicate to the other, to the world.
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Events

january

jan 24
to 27

XXXIII Boitatá – Alimentos do Corpo e da Alma
Centro de Estudos Boitatá
São José dos Campos –SP, Brazil

fbruary

feb 22
to 24

Care of Souls Conference: The Cura Animarum
Washington State History Museum

april

2019

apr 04
to 07

Tacoma, Washington, USA

Art and Psyche: Conference IV
California University

apr 25
to 27

1st International Conference of Jungian Child
and Adolescent Analysis
Moscow, Russia

june

jun 06
to 08

University of Wroclaw International Conference
Collective structures of imagination – image – myth – society
Wroclaw, Poland

august

Santa Barbara, California, USA

aug 25
to 30

IAAP XXI Congress Vienna 2019
Encountering the Other: Within Us, Between Us, and in the World
Vienna, Austria

198

2_vol03_dialogos_junguianos.indd 198

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 2 / 2018

10/12/2018 23:04

Instructions to authors
Jungian Dialogues is a six monthly publication by Jungian Connections, which publishes papers on analytical psychology, that consider its theoretical-philosophical
aspects, as well as clinical, applied or a combination of other areas of knowledge.
Articles will be published after being selected, in the format described below.
They must be original and cannot be submitted to other publications simultaneously. They must be submitted in English, Portuguese or Spanish. Authors of
articles in Portuguese or Spanish if subsequently accepted for publication, must
provide its translation into English when requested by the editors. For further
details, please examine a copy of the current edition.

Type

Characters (with space)

Original Article – the result of research, symbolic amplification,
description or analysis of themes. The methodology and results, if any,
must be substantiated scientifically.

15,000 to 35,000

Essay - presentation of ideas, thoughts, criticisms on a topic. It may be
partial, and the author´s own views can be presented. It can be more
critical and subjective, but must include a theoretical basis.

15,000 to 35,000

Review articles - critical and thorough review of a relevant theme, that
is original and innovative.

15,000 to 35,000

Case study - presentation, analysis and discussion of clinical cases of
interest. The anonymity of the patient shall be guaranteed and the
author must provide written authorization from the patient to publish
the case.

15,000 to 25,000

Reviews - appreciation, comments and observations, from the perspective
of analytical psychology, on literary work (poetry, fiction, technique) or
artistic work (including films, plays, exhibitions, works of art).

3,000 to 8,000

Communication - brief account or information related to clinical activities,
theory, history or activities or relevant contemporary events.

1,000 to 5,000

Letters to the Editor - comments, suggestions, opinions on any contents
published or on the editorial policy.

up to 5,000
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Instructions to authors

Format
Text in Microsoft Word, font Times New Roman 12, spacing 1.5, standard margins, indented paragraphs.
Title: Font - Times New Roman 14, maximum of 40 characters, including
spaces. Subtitles, if applicable, in Times New Roman 12, in bold, maximum
of 30 characters.
Abstract: up to 200 words, with 5-8 key words separated by comma.
Information about the author: name, profession, affiliation (if any), titles,
activities, city and country of origin and email address for contact. Maximum
of 90 words.
Quotations: in double quotation marks, followed by the author's name and the
year of publication stated in brackets. Do not use italics: “The shadow can be
projected on the other if it is not well integrated” (Silva, 2004, p.32).
Quotations of more than three lines should be indented 4cm from
the left margin, without quotation marks, font size 10 or 11.
Direct quotes (exact copy of the text) should include the page number (Silva, 2004, p.32). In the case of the complete works of C. G.
Jung, the paragraph should be stated (Jung, 1998, § 456).
Indirect quotes (paraphrase, mention, reformed text): name and
year only. (Silva, 2004).
Highlights in the text, titles of references, words in a foreign language: in italics.
Also in italics the terms anima and animus. Self, with capital S, not italics.
Abbreviations: in full when they are first used.
References: Do not include footnotes, endnotes only, if necessary.
Photos and illustrations – if applicable, in JPG or TIFF format, with a minimum resolution of 300 dpi. Those with existing copyrights must be accompanied by permission to use in writing from the owner. Images used from the
public domain must include this information.
Graphs - if applicable, and should include keys.
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References
Only include the references used in the body of the text, in alphabetic order, by
author, see examples detailed below:
Article*

Carvalho, R. Synchronicity, the infinite unrepressed, dissociation
and the interpersonal. Journal of Analytical Psychology. 2014;
59:366-384.

Book

Jung. C.G. Memories, Dreams, Reflections. New York: Vintage
Books, 1989.

Chapter from a book

Pankseep, J, Trevarthem, P. The Neuroscience of emotion in
music. In: Communicative Musicality: Exploring the basis of
human companionship, Malloch, S, Trevearthen, C. editors.
Oxford: Oxford University Press, 2009.

Theses and dissertations:

Kasai, A. Images of pain, images of pain relief: Multimodal
expressive arts therapy and pain management. Ann Arbor:
California Institute of Integral Studies, 2008.

DVD, Blu-ray

Wilhelm, B. Wisdom of changes – Richard Wilhelm and the I
Ching Filmkinotext / Schwarz Weiss Filmverleih / Triluna Film.
Switzerland, 2011. 1 DVD, 87min.
Boorman, J. Excalibur. Warner Bros. England/USA, 1981. 1 DVD,
140min.

Internet

Brontë, E. Wuthering Heights. Available at
http://literature.org/authors/bronte-emily/wuthering-heights/
Accessed on April 10, 2016.
Center for Disease Control and Prevention (CDC). Burden of
mental illness. Avaliable at http://www.cdc.gov/mentalhealth/
basics/burden.htm Accessed on Oct 4, 2013.

Music

Sinatra, Frank. Come Fly with me. In: Classic Sinatra, Capitol,
2000 1.CD Track 16.

Music from the internet

Stevens, Cat. Morning has broken. Avaliable at http://www.
lyrics.com/morning-has-broken-lyrics-cat-stevens.html
Accessed on April 10, 2016.
*include the names of all of the authors, up to a maximum of six.
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Instructions to authors

Correspondence
The papers should be sent to the email address dialogosjung@gmail.com. The
text should not include any information enabling the author to be identified,
other than that in "information about the author". Images and illustrations, if
any, should be included in the text and should also be sent in separate files, in the
minimum resolution required for publication. The papers will not be returned
to the author.

Assessment and selection
The manuscripts presented will be submitted to a peer review based on a double-blind system. The assessment criteria are originality, creativity, theoretical or clinical interest and scientific validity, and relevance and suitability for
publication. Ethical and professional aspects will also be taken into consideration. The reasons for non-acceptance will not be informed. Acceptance will be
communicated within 40 days, when the review process with the author will
begin. Once this process has been concluded, the author must formally authorize, in accordance with the terms of the journal and by email the publication
of his or her paper, without which, publication will not proceed.
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