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RESUMO 

 

 

 O conceito de psiquificação é utilizado por Carl Gustav Jung de modo pontual, 

restringindo-se à uma palestra em 1936 e um artigo publicado em 1937, fruto deste mesmo 

diálogo. Porém, esse construto revela-se como um ponto de ampliação de uma temática 

que percorre grande parte da obra do psiquiatra suíço a qual, a partir de uma leitura 

cuidadosa do texto em que é lançado, pudemos rastrear em ideias como a noção de 

complexo autônomo de tonalidade afetiva, a relação entre instinto e arquétipo, assim como 

a compreensão de libido e sua relação com a vontade. A análise de textos anteriores à 

época da utilização do conceito permitiu-nos compreender como um construto ganha vida 

no pensamento de Jung e, desse modo, trabalhamos a relação entre conceito, símbolo, 

teoria e método na obra do autor para compreendermos a necessidade de criação, e também 

de abandono do termo psiquificação, quais suas implicações assim como o contexto teórico 

e histórico com o qual se relacionava. Nesse sentido, realizamos uma investigação acerca 

do diálogo estabelecido por Jung com a biologia, campo este em que a discussão acerca do 

processo de psiquificação se encontra assentado. A ideia de psiquificação mostrou-se, ao 

longo de nossas indagações, ter sido incorporada a uma noção mais ampla do projeto de 

psicologia de Jung: seu conceito de arquétipo, passando não só a ilustrá-lo como 

ampliando a possibilidade de compreensão dos aspectos biológicos e psicológicos das 

instâncias psíquicas. 

 

Palavras-chave:  psiquificação, conceito, arquétipo, biologia e psicologia analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The concept of psychization is used punctually by Carl Gustav Jung in a lecture in 1936 

and in an article published in 1937, as a result of that presentation. However, this concept 

is revealed as a point of expansion of a theme that runs through much of the Swiss 

psychiatrist work which, from a careful reading of the text that is released, we arrived into 

ideas like the notion of autonomous complex of affective tone, the relationship between 

instinct and archetype, as well as understanding of libido and its relation to the will. The 

analysis of previous texts at the time of use of the concept allowed us to understand how a 

construct comes alive at the thought of Jung and the relationship between concept, symbol, 

theory and method in his works, to understand the need to create and also of abandon, the 

term psychization, what its implications as well as the theoretical and historical context 

with which it related. In this sense, we conducted an investigation into the dialogue 

established by Jung with biology, the field on which the discussion of the psychization 

process is seated. The idea of psychization showed up, throughout our inquiry, has been 

incorporated into a broader notion of Junguian psychology project: its concept of 

archetype, passing not only to illustrate it as increasing the possibility of understanding the 

biological and psychological aspects of the psychic instances. 

 

Keywords: psychization, concept, archetype, biology and analitical psychology. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 A presente dissertação foi realizada dentro da linha 1 de pesquisa, Processos 

Psicossociais e Sócio-Educativos, do Programa de Pós Graduação em Psicologia (PPGPSI) 

da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Minas Gerais. Com este estudo, 

objetivamos traçar algumas considerações acerca do conceito de psiquificação utilizado 

pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875-1961) em ocasião da comunicação que 

realizou na cerimônia em que recebeu o título de doctor honoris causa, em Harvard, no 

ano de 1936. Este conceito que aparece de modo pontual na obra do autor nos parece 

encerrar concepções que perpassam toda sua produção nos levando, desse modo, a 

acreditar que um estudo sobre seu significado, assim como sua formulação, pode ser um 

auxílio na tentativa de compreendermos o modo como Jung estruturava suas proposições. 

 Nas duas últimas décadas surgiu um renovado interesse pelos escritos de Jung. Em 

termos de cenário nacional, podemos apontar a reedição da chamada Obra Completa de C. 

G. Jung, organizada pela editora Vozes, em 2011, como um marco que permite uma leitura 

sistematizada das proposições do autor. Para além de nosso contexto, no que se refere ao 

espectro global da abrangência do pensamento de Jung, um outro foco tem sido cada vez 

mais esquadrinhado na busca pela compreensão de sua obra: o aspecto biográfico de seus 

estudos. Obras como a autobiografia de Jung, intitulada Memórias, sonhos, reflexões 

(1963/1990), editada e organizada por Aniela Jaffé (1903-1991), uma de suas 

colaboradoras, bem como os volumes publicados contendo suas correspondências com 

diversas personalidades ao longo dos anos, já estão consolidadas como consultas 

obrigatórias àqueles que se propõem investigar, esclarecer e correlacionar assuntos 

diversos reunidos no escopo de interesse do autor. Contudo, a publicação mais recente de 

alguns diários de Jung, traduzidos e editados pelo historiador da psicologia e psiquiatria 

Sonu Shamdasani, reunidos sob o título de O Livro Vermelho (2009), assim como a obra 

do mesmo autor intitulada C. G. Jung – Uma biografia em livros (2012/2014) que, em suas 

palavras, se trata de “um passeio pela biblioteca de Jung” (p.9), reacendeu o interesse por 

este tipo de trabalho nos mostrando como podemos descobrir através da análise de 

documentos pessoais um caminho paralelo ao encadeamento teórico de determinado autor, 

oferecendo, assim, uma espécie de complementação ao discurso oficializado. Desse modo, 

não se busca apenas apreender o discurso do pesquisador mas, também, conhecer o modo 

como este pensava e organizava seu trabalho.  
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 É precisamente com o intuito de compreender como Jung organizava seu 

pensamento que esta pesquisa ganha forma. À medida que nos propomos estudar a obra do 

psiquiatra suíço, nos deparamos com uma estrutura complexa cuja unicidade e coerência 

estão assentadas em proposições e conceituações que tanto derivam da experiência do 

autor quanto vão sendo assimiladas a partir de outros campos do conhecimento, sendo 

modificadas no sentido de oferecerem uma contribuição na compreensão de determinado 

fenômeno. A importância de conhecermos a conjuntura da época na qual Jung e sua 

pesquisa estavam inseridos se faz indispensável para tentarmos compreender sua linha de 

raciocínio.  

 Nos capítulos que se seguem, buscamos abordar o tema da psiquificação em duas 

etapas. No primeiro capítulo, foi realizada a apresentação e análise pormenorizada do 

artigo advindo da comunicação realizada por Jung no qual o conceito se encontra. Para 

isso, utilizamos tanto a versão original em inglês do artigo, Psychological factors 

determining human behaviour (1937/1960), quanto sua versão traduzida para o português, 

Determinantes psicológicas do comportamento humano (1937/2013). Em seguida, 

apresentamos a problemática na qual o conceito se mostra inserido: a questão mente-corpo 

no pensamento de Jung. Posteriormente, buscamos destrinchar outros conceitos de Jung, 

que acreditamos estarem envolvidos na concepção da ideia de psiquificação, com o intuito 

de podermos tanto recuperar a linha de raciocínio que poderia ter levado o autor a conceber 

este novo termo quanto nos aproximarmos da necessidade de sua criação. Os demais 

conceitos averiguados são: instinto, arquétipo, complexo, energia e vontade. Neste 

capítulo, também analisamos a tipologia concebida por Jung e a apropriação do termo 

psicoide como exemplificações do processo de psiquificação.  

 No artigo em que lança o conceito de psiquificação, Jung diz que a discussão ali 

realizada concerne não só ao campo da psicologia mas, também, ao da biologia. Desse 

modo, dedicamos o segundo capítulo dessa dissertação à investigação das bases biológicas 

sobre a qual Jung assenta sua proposta de psicologia. Com o auxílio dos escritos de um dos 

principais comentadores contemporâneos de Jung, o historiador Sonu Shamdasani, 

averiguamos tanto a recepção de algumas premissas da biologia na obra do médico suíço 

quanto os efeitos de suas proposições no trabalho de alguns biólogos. É por entendermos a 

importância do contexto histórico e teórico como fatores que influenciam a obra e, 

consequentemente, os conceitos utilizados por determinado pesquisador que concebemos 

como relevante esta análise no processo de esclarecimento da ideia de psiquificação. Desse 
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modo, podemos vislumbrar a rede de diálogos mantida por Jung e nos questionarmos se 

seu conceito, por ventura, fora concebido como uma resposta a uma questão de 

determinado campo ou de sua própria época. 

 Se recorrermos a obra intitulada Jung e a construção da Psicologia Moderna – O 

Sonho de uma Ciência (2003/2005), veremos que Shamdasani procura oferecer um 

panorama do contexto vigente à época da formação de Jung e de seu projeto de psicologia, 

discutindo questões como a sistematização de suas proposições e suas principais 

influências. No referido livro, encontramos uma análise de grande importância para esta 

pesquisa: a divisão da obra de Jung em dois grandes momentos distintos, sendo o primeiro 

chamado de Psicologia Analítica e o segundo de Psicologia Complexa (Shamdasani, 

2003/2005). A Psicologia Analítica diria respeito ao conjunto de técnicas utilizadas, 

sobretudo, no contexto da clínica. Jung discutiu essa questão em uma conferência em 1913, 

intitulada Aspectos gerais da psicanálise, na Sociedade Psicomédica, em Londres. A esse 

respeito, disse Jung (1913/2012): “A psicanálise é hoje uma ciência e uma técnica. A partir 

dos resultados da técnica, desenvolveu-se, no decorrer dos anos, uma nova ciência 

psicológica que poderíamos chamar ‘psicologia analítica’” (p. 231). Já o termo Psicologia 

Complexa teria sido adotado por Jung a partir da década de trinta para dizer de uma 

proposta mais ampla de psicologia não se restringido, apenas, ao âmbito da clínica 

(Shamdasani, 2003/2005).  

 Para Shamdasani (2003/2005), os estudos de Jung acabaram por refletir uma 

concepção bastante comum no final do século XIX: a criação de uma psicologia geral. 

Com esse objetivo, Jung teria utilizado uma gama de conceitos, cunhados por ele próprio 

ou retirados de outros pensadores, para elucidar os fenômenos que observava em sua 

prática. Tais conceitos podem ter sua origem rastreada desde o início de sua prática como 

psiquiatra nos primeiros anos do século XX, no Burghölzli, clínica psiquiátrica localizada 

na Universidade de Zurique, em que, através do teste de associação de palavras, Jung teria 

percebido a ocorrência de um fenômeno de perturbação da consciência ao qual denominou 

complexo de tonalidade afetiva. 

 O nome de Jung, bem como o da Psicologia Analítica1, são comumente associados 

a termos como arquétipo e inconsciente coletivo, dois dos conceitos mais difundidos do 

                                                           
1 Utilizaremos, neste trabalho, a terminológa Psicologia Analítica para nos referirmos ao arcabouço teórico e 

conceitual de Jung, agrupando não apenas os primeiros anos de seu trabalho, mas, toda sua publicação. 

Shamdasani (2003/2005) diz que o termo Psicologia Analítica se tornou mais utilizado, principalmente, 

devido a ampla utilização desta terminologia por parte dos psicólogos norte-americanos, sendo que a 
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sistema de compreensão do autor (Shamdasani, 2003/2005). Entretanto, tais conceitos são 

frutos de anos de pesquisa e trabalho de Jung e, desse modo, é natural deduzirmos que 

estes passaram por transformações e tiveram seus sentidos reelaborados, podendo, 

inclusive, apresentarem diferentes significados de acordo com o momento em que se 

encontram inseridos.  

 Na coleção Obra Completa de C. G. Jung, da Editora Vozes, encontramos diversos 

artigos agrupados por temas que foram posteriormente compilados em volumes. O segundo 

livro que compõe o volume oito, A Dinâmica do Inconsciente, é intitulado A Natureza da 

Psique e, traz consigo, dezesseis artigos reunidos. Os sete primeiros artigos tratam de um 

tema em comum: a base epistemológica do conceito de inconsciente para Jung e sua 

relação com a consciência e os instintos. Os artigos ali editados são, na ordem apresentada 

no livro: A função transcendente (1916), Considerações gerais sobre a teoria dos 

complexos (1934), O significado da constituição e da herança para a psicologia (1929), 

Determinantes psicológicas do comportamento humano (1937), Instinto e inconsciente 

(1919), A estrutura da alma (1928) e Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico 

(1946).  

 É no referido artigo de 1919, Instinto e Inconsciente, apresentado por Jung em um 

simpósio na Universidade de Londres, que aparece pela primeira vez em sua obra o termo 

arquétipo, ideia que o acompanharia até o final de sua carreira, em 1961, sendo 

constantemente revisitado. Já no artigo de 1937, Determinantes psicológicas do 

comportamento humano, apresentado na Tricentenária conferência de Artes e Ciências de 

Harvard, Jung utiliza um conceito de forma pontual: o conceito de psiquificação. Ao 

dizermos pontual estamos literalmente nos referindo a algo exclusivo. Em todos os artigos 

reunidos pela Editora Vozes e coligidos nos volumes que compreendem a Obra Completa 

de C. G. Jung, o termo psiquificação se encontra restringido a este único artigo de 19372.  

A noção de psiquificação diz respeito à capacidade de transformação de uma estrutura tida 

majoritariamente como orgânica e de base instintiva, como a fome e a sexualidade, em 

uma manifestação psicológica (Jung, 1937/1960). Tendo sido abandonado o termo, o 

mesmo não podemos dizer da ideia ali contida. A noção da capacidade transformadora da 

                                                                                                                                                                                
expressão Psicologia Complexa teria sido relegada ao esquecimento, não possuindo, inclusive, uma tradução 

equivalente para o inglês. 
2 A reedição de 2011 da Obra Completa de C. G. Jung, da Editora Vozes, passou a contar com um volume 

intitulado Índices gerais – Onomástico e analítico, que reúne os principais vocábulos utilizados em todos os 

artigos que compõem os volumes. Em consulta ao índice, encontramos o termo psiquificação restrito ao texto 

Determinantes psicológicas do comportamento humano (1937/2013). 
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psique e a relação entre a base orgânica e a base psicológica do psiquismo é um tema 

fundamental no pensamento de Jung. Desse modo, porque teria o psiquiatra suíço 

abandonado tal conceito? Teria ele se mostrado insuficiente, passível de revisão e, 

posteriormente, sido modificado? Para investigarmos as questões anteriormente levantadas 

precisamos compreender, primeiramente, o que é um conceito para Jung e como este é 

trabalhado em sua obra. 

 Conceito e teoria são palavras que se relacionam de diferentes maneiras. Alguns 

pesquisadores, como Minayo3, são da opinião de que uma teoria é um conjunto de 

proposições em forma de afirmativas e/ou hipóteses, que busca compreender determinado 

fenômeno. Para tanto, se utilizariam de conceitos, descritos por Minayo (2009) como 

“vocábulos ou expressões carregados de sentido” (p.19). Os conceitos podem ser 

entendidos, desse modo, como uma capacidade de síntese, um ponto que se expande e 

deixa transparecer uma concatenação de ideias previamente elucidadas. Porém, ao mesmo 

tempo em que um conceito possui essa capacidade de ampliação, também se mostra 

circunstancial, ou seja, para que possa ser compreendido e apreciado, necessita tanto de um 

contexto como de um observador minimamente capacitado para que, assim, possa exercer 

seu objetivo: transmitir determinada informação. Minayo (2009) diz ainda que as teorias 

não são “camisas de força” (p.19) e, por mais elaboradas que sejam, não conseguem 

decifrar todos os aspectos da realidade, pois esta “não é transparente e é sempre mais rica e 

mais complexa do que nosso limitado olhar e nosso limitado saber” (p.17).  Seguindo tal 

linha de raciocínio, chegamos a seguinte proposição: sendo a teoria entendida como um 

entrelaçamento de conjecturas e conceitos acerca de determinado fenômeno, mas que não 

representa a realidade do fenômeno em si, os conceitos verdadeiramente representativos 

daquilo que se busca compreender devem possuir uma natureza fluida tal qual a realidade 

que visa esclarecer. 

 Ideia semelhante se faz presente no pensamento de Jung. O dinamismo com o qual 

concebia as relações psíquicas não o permitia operar com conceituações rígidas, inertes e 

finalistas. Desse modo, o emprego de um conceito se dava aos moldes de sua definição 

acerca do que é um símbolo que, segundo Jung (1922/2012), “deve ser compreendido 

como expressão de uma concepção para a qual ainda não se encontrou outra melhor” 

                                                           
3 Maria Cecilia de Souza Minayo é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq – Nível 1A. Atua como 

pesquisadora e orientadora na área de metodologia de pesquisa social na Fiocruz, Rio de Janeiro. 
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(p.70)4. O conceito se torna, assim, na obra de Jung, algo mutável e em constante diálogo 

não apenas com as concepções em voga de seu tempo mas, também, com o pensamento da 

antiguidade, dos postulados filosóficos clássicos, da mitologia e dos tratados alquímicos. 

Ao se voltar para tais campos, Jung não o faz por mera excentricidade. Antes de tudo, 

reconhece nessas áreas a capacidade de retratação de diferentes aspectos da expressão 

humana. Sendo a experiência humana o principal objeto de estudo de Jung, um retorno a 

tais produções se faz não só pertinente como, também, obrigatório5. Contudo, ao utilizar 

alguma expressão, palavra ou conceito oriunda de algum dos campos anteriormente 

citados, Jung não estava apenas reproduzindo uma ideia, mas, antes de tudo, 

transformando-a. 

 Podemos compreender a forma de inserção de um conceito no campo de pesquisa 

de Jung ao traçarmos um paralelo com o seu modo de lidar com os símbolos. No artigo A 

função transcendente, de 1916, Jung nos oferece uma explicação da forma com a qual se 

dirigia aos símbolos trazidos por seus pacientes. Em oposição ao que chamou de método 

redutivo, caracterizado pela tentativa de decompor o relato de um indivíduo em frações 

mínimas para se chegar a causa de determinado conflito, Jung propõe o método 

construtivo, também chamado de sintético, no qual, a partir do momento em que a 

associação do paciente baseada no retrospecto não oferecesse elementos suficientes para se 

pensar na origem de seu sofrimento, buscava-se conservar a imagem trazida e, ao invés de 

decompô-la, passava-se a rodeá-la com o auxílio de outros elementos que pudessem 

esclarecer o sentido da imagem produzida (Jung, 1916/2013). A esse movimento de 

circulação do símbolo Jung chamou de amplificação. Mais do que almejar compreender a 

origem de determinado símbolo o método de amplificação, ao sobrepor diversas imagens 

semelhantes àquela trazida pelo indivíduo, procura entender o sentido, o motivo da 

produção inconsciente em questão.  

 A capacidade de utilizar o método de amplificação pressupõe a existência de 

extenso conhecimento acerca de temas variados. Shamdasani (2003/2005) descreve Jung 

como “um homem de conhecimentos enciclopédicos” (p.33) e, por consequência, seus 

estudos teriam herdado tal característica. Para ilustrar esta colocação, o historiador nos 

                                                           
4 No texto A função transcendente, escrito em 1916 mas só publicado como artigo em 1958, Jung define 

símbolo como “o termo que melhor traduz um fato complexo e ainda não claramente apreendido pela 

consciência” (p.20). 
5 No livro Jung – Vida e Obra (1981), Nise da Silveira (1905-1999) diz que o estudo de áreas como a 

alquimia e a mitologia não se trata de “diletantismo de eruditos” (p.123) e que seria “parte indispensável do 

equipamento de trabalho de todo psicoterapeuta” (p.123). 
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conta que o “último grande trabalho individual de Jung, Mysterium Coniunctionis (1955-

1956), contém mais de 2.300 notas de rodapé” (p.33). Tal poder de erudição revela uma 

enorme capacidade de diálogo com diferentes áreas que variam desde a religião à física 

quântica. Essa característica peculiar de buscar outras fontes de informações para além do 

campo da psicologia é uma constante que difere a Psicologia Analítica de outras correntes 

teóricas do início do século XX que, preocupadas em demarcar um campo próprio e 

exclusivo, tendiam a se enclausurar em sistemas próprios e autorreferentes. O principal 

fator que impelia Jung ao diálogo multidisciplinar era sua concepção de indivíduo. Para o 

suíço, a pluralidade da existência humana não poderia ser abarcada e encapsulada por um 

exclusivo sistema de pensamento. Em carta direcionada a The Psychoanalytic Review, 

revista norte-americana de psicologia, Jung diz se mostrar bastante interessado na proposta 

da revista em publicar artigos de especialistas de áreas variadas. Sobre isso, Jung 

(1913/1999) diz: “Precisamos dos trabalhos não só dos psicólogos médicos, mas também 

dos trabalhos dos filólogos, historiadores, arqueólogos, mitólogos, estudiosos do folclore, 

etnólogos, filósofos, teólogos, pedagogos e biólogos” (p.45). O diálogo com tais áreas 

exigia que Jung lidasse com uma gama variada de conceitos próprios de cada campo, 

sendo eles muitas vezes excludentes ou convergentes entre si, possuindo o mesmo sentido 

por trás de diferentes vocábulos ou explicações distintas para termos idênticos.  

 Como dissemos, anteriormente, a partir da década de trinta, Jung passou a 

denominar seus estudos como Psicologia Complexa, guiado pela intenção de delinear uma 

abordagem para além da prática exclusivamente clínica e que tocasse nos mais variados 

âmbitos da existência humana. Shamdasani (2003/2005) nos alerta para uma tendência que 

perpassa os estudos da obra do psiquiatra suíço. O historiador ressalta que muitos 

estudiosos de Jung se fixam nos conceitos por ele utilizados nas primeiras décadas de seu 

trabalho, focados mais em uma perspectiva prática e clínica. Tal movimento acaba por 

desconsiderar o principal aspecto da obra de Jung, o processo de reescrita e retomada de 

suas proposições ao longo dos anos, privilegiando conjecturas estanques e muitas vezes 

descontextualizadas. A respeito da apropriação de seus conceitos e proposições, Jung diz 

em carta a Jürg Fierz:  

 

Antes de mais nada, o senhor deve considerar que não costumo 

interferir nos trabalhos de meus alunos. Não tenho o direito nem 

o poder de fazê-lo. Eles podem tirar as conclusões que lhe 

pareçam corretas e devem assumir toda a responsabilidade por 

elas. Já são muitos os alunos meus que fabricaram todo tipo de 
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bobagem a partir do que outrora aprenderam (Jung, 1949/1999, 

p.124). 

 

 As bobagens às quais Jung se refere parecem derivar mais de uma leitura desatenta 

e superficial de sua obra do que de uma falta de ordenação propriamente dita de seus 

escritos. O sentimento de Jung, no que diz respeito à sistematização de sua obra, parece ter 

sido perpassado por certa oscilação ao longo de sua vida. Em 1959, a pedido de Wolfgang 

Foges, diretor e gerente da editora Aldus Books Limited, o repórter inglês John Freeman se 

encontrou com Jung com o intuito de convidá-lo a publicar algumas de suas ideias mais 

básicas em uma linguagem que fosse acessível para o grande público leigo em termos de 

psicologia. A primeira reação de Jung (1964/2008) foi negar o empreendimento dizendo 

que “nunca havia tentado, no passado, popularizar a sua obra, e não tinha certeza de poder 

fazê-lo agora com sucesso” (p.7). Posteriormente, Jung acabou aceitando a proposta que se 

desdobraria na publicação do livro O Homem e seus Símbolos em 1961. Décadas antes do 

anteriormente referido encontro com Freeman, podemos perceber em algumas publicações 

de Jung certa tentativa de elucidação e sistematização de suas propostas. No livro Símbolos 

da Transformação, já na sua primeira edição de 1911, Jung esboça o que denomina energia 

psíquica, questão fundamental para a compreensão de seu entendimento do funcionamento 

psíquico. No livro Tipos Psicológicos, de 1921, o décimo primeiro capítulo, intitulado 

Definições, traz o significado de sessenta e um verbetes utilizados por Jung em seus 

escritos. Na obra A prática da Psicoterapia, de 1957, Jung diz no prefácio:  

 

O leitor encontrará nos capítulos deste volume não somente 

indicações quanto aos fundamentos e princípios que orientam 

minha concepção prática, mas também um guia para a 

compreensão histórica do fenômeno que, por assim dizer, 

representa a crux, ou pelo menos the crucial experience de 

qualquer análise razoavelmente completa, ou seja, do fenômeno 

da transferência, a que Freud já atribuíra uma importância capital 

(Jung, 1957/2012, p.8). 

 

 O fato de Jung ter dito a John Freeman que nunca havia tentado popularizar sua 

obra não significa dizer que não havia uma sistematização em suas proposições, ainda que 

acessível, talvez, apenas para o público especializado. Como podemos perceber na 

passagem acima recuperada, ao utilizar termos como princípios que orientam e guia, não 

estaria Jung oferecendo diretrizes de atuação e compreensão dos fenômenos psicológicos 

ou, em outras palavras, oferecendo uma espécie de sistematização da prática psicoterápica? 

Se o objetivo de Jung era o delineamento de uma psicologia geral a partir do diálogo com 

variadas abordagens e não o da criação de uma escola exclusivista, como devemos, então, 
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encarar as conceituações do psiquiatra suíço? A ideia da criação ou manutenção de certos 

conceitos pode pressupor a existência de uma teoria hermética e também de um método, 

algo sobre o qual Jung deixava transparecer, em certos pronunciamentos, não ser seu 

objetivo central. A esse respeito, tomemos a fala de Jung acerca da investigação dos 

sonhos em uma conferência intitulada Os objetivos da psicoterapia, de 1929, ministrada no 

Congresso da Sociedade Alemã de Psicoterapia: 

 

Não possuo uma teoria do sonho. Nem sei como se formam os 

sonhos. Nem tenho certeza se meu modo de lidar com os sonhos 

realmente merece o nome de método. Faço meus todos os 

preconceitos contra a interpretação dos sonhos como sendo a 

quinta-essência de toda incerteza e arbitrariedade. Mas, por outro 

lado, sei que quase sempre dá bons resultados fazer uma 

meditação verdadeira e profunda sobre o sonho, isto é, quando o 

carregamos dentro de nós por muito tempo. Evidentemente, esses 

resultados não são científicos. Não se prestam ao exibicionismo, 

nem permitem que sejam racionalizados. Mas na prática é um 

aviso importante, que indica ao paciente em que direção aponta o 

inconsciente. Não posso deter-me na questão de saber se os 

resultados da meditação sobre o sonho são seguros ou 

cientificamente comprováveis. Se isso me preocupasse, estaria 

perseguindo um objetivo secundário, autoerótico. Devo 

contentar-me simplesmente com o fato de que ele significa algo 

para o paciente e faz fluir a sua vida (Jung, 1929/2012, p.55). 

 

 Na fala de Jung, recuperada no parágrafo anterior, podemos perceber certa 

importância pragmática que o psiquiatra suíço atribui a um elemento psíquico, no caso, o 

sonho. Não seria equivocado transpormos esse pragmatismo para a questão dos conceitos e 

nem estaríamos incorrendo em incoerência ao dizer que as conceituações que 

anteriormente dissemos serem fluidas, estarem sendo agora tomadas como pragmáticas. A 

permanência de um conceito, bem como a do encadeamento de ideias que existem consigo, 

depende de certa aplicabilidade que garanta sua sobrevivência. No exemplo anteriormente 

citado, acerca da compreensão dos sonhos, Jung deixa claro que tal empreendimento só 

vale à pena ser perseguido caso haja algum sentido para o indivíduo. O mesmo podemos 

dizer de um conceito. Na medida que um conceito, método ou teoria se mostram 

insuficientes na tentativa de compreensão de determinado fenômeno, surge a necessidade 

de abandono ou modificação das proposições até então perseguidas. A orientação de Jung 

parece ter se voltado para este último movimento, o da modificação das proposições a 

partir do aprofundamento da investigação dos conteúdos psíquicos, buscando no diálogo 

com outros campos do conhecimento uma ampliação dos horizontes conceituais. 

 Na linha de raciocínio anteriormente apresentada, ao sobrepormos diversos 

elementos que possuam características semelhantes, podemos extrair um traço comum de 
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caráter geral6 e, posteriormente, compará-lo às vivências do indivíduo. O mesmo processo 

estaria envolvido na utilização de conceitos por parte de Jung. Ao utilizar terminologias 

encontradas na mitologia, na alquimia, na filosofia clássica e em outros campos do 

conhecimento, o psiquiatra suíço estaria expandindo o significado por trás dos conceitos 

empregados na tentativa de poder vislumbrar um comprimento maior do espectro no qual a 

ideia ali inserida pudesse ser aplicada.  

 Tomemos como exemplo alguns conceitos da obra de Jung. O conceito de 

arquétipo, um dos mais conhecidos da psicologia analítica, foi utilizado por Jung pela 

primeira vez em 1919 no artigo Instinto e Inconsciente. A fim de esclarecer os mal 

entendidos que se espalharam após o emprego de tal termo, Jung publica em 1934 o artigo 

Sobre os arquétipos do inconsciente coletivo no qual desenvolve de forma mais extensa o 

seu pensamento. Neste mesmo artigo, Jung indica de onde teria tirado o termo arquétipo 

dizendo que este já era usado por filósofos da antiguidade como Filo Judeu, pelo bispo 

grego Irineu de Lyon e pelo místico Dionísio Areopagita, sobretudo, para falarem da figura 

de Deus e de seu poder criador (Jung, 1934/2012). O termo arquétipo não se encontra na 

obra de Santo Agostinho e nem de Platão mas, segundo Jung (1934/2012), “sua ideia no 

entanto está presente” (p.12) e, posteriormente, segue dizendo: “estamos tratando de tipos 

arcaicos – ou melhor – primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os 

tempos mais remotos” (p.13). Ao utilizar o termo arquétipo para indicar os conteúdos do 

inconsciente coletivo, Jung não faz uso de um termo previamente estabelecido e 

consolidado mas, a partir de diversas noções anteriormente existentes, cria um novo 

conceito. É interessante notarmos, também, que antes de utilizar um conceito propriamente 

dito, Jung muitas vezes opera majoritariamente com o sentido subjacente ao conceito em 

detrimento de um vocábulo. Tal método pode ser observado na utilização de expressões 

como imagens primordiais para designar o que seria, posteriormente, nomeado de 

arquétipo. 

 Outro conceito utilizado por Jung e que fora resgatado de um campo diferente é o 

conceito de psicoide. Tal termo fora criado pelo biólogo e filósofo alemão Hans Driesch 

(1867-1941), defensor de uma corrente da biologia conhecida como neovitalismo, a qual 

acreditava na existência de princípios animistas externos que atribuem aos organismos 

vivos suas propriedades vitais, em oposição aos mecanicistas que pregavam a 

                                                           
6 É seguindo essa linha de raciocínio que Jung propõe sua análise tipológica. Para maiores informações, 

consultar a obra Tipos psicológicos (1921/2012).  
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irredutibilidade das características da matéria em um único princípio vital. Driesch 

denominou como enteléquia7 o princípio vital segundo o qual todos os organismos 

animados eram formados. O psicoide seria um agente direcionador desse princípio, ou seja, 

a capacidade de ação do organismo, algo semelhante ao instinto (Shamdasani, 2003/2005). 

Jung (1946/2013) diz que “o conceito de Driesch [psicoide] é mais filosófico do que 

científico (p.122), sendo apropriado por Eugen Bleuler8 (1857-1939) e utilizado para 

indicar funções subcorticais ligadas ao aparato biológico e possuidoras de função 

adaptativa. Para Jung, esta definição de psicoide dada por Bleuler enquanto algo que se dá 

na junção do biológico e do psicológico, ou subcortical em sua terminologia, era a própria 

definição de psique e, portanto, não acrescentava nada (Jung, 1946/2013). Jung passa então 

a utilizar o termo para descrever um aspecto inacessível do inconsciente que abarcaria 

tanto a esfera psicológica quanto a orgânica. É interessante observarmos no artigo 

Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico, de 1946, que Jung utiliza uma nota 

de rodapé para justificar o uso de um conceito que, originalmente, não pertence ao seu 

campo. Cabe aqui, deste modo, reproduzirmos tal nota: 

 

Posso me utilizar tanto mais legitimamente do vocábulo 

“psicoide”, porque, embora o uso que faço desse termo derive de 

um campo diferente de observações, contudo, ele procura 

exprimir mais ou menos aproximadamente aquele grupo de 

fenômenos que Bleuler tinha também em vista (Jung, 1946/2013, 

p.124). 

 

 O conceito de libido, amplamente utilizado na teoria psicanalítica, também teve seu 

significado modificado na psicologia de Jung. Devido à importância da noção de libido 

proposta por Jung na compreensão do processo de psiquificação, entraremos, 

posteriormente, em uma discussão mais detalhada a esse respeito. Neste momento, iremos 

nos ater apenas aos motivos que levaram Jung a reformular tal conceito. A esse respeito, 

Jung (1928/2012) diz: “O conceito de libido, por mim proposto, topou com muitos mal-

entendidos e mesmo com a absoluta rejeição” (p. 13). É no capítulo Sobre o conceito de 

libido, da obra Símbolos da transformação (1952/2013), que Jung apresenta sua concepção 

em oposição ao conceito veiculado pelo circuito psicanalítico. A libido é descrita por 

Sigmund Freud (1856-1939) como um impulso instintual pertencente à esfera da 

                                                           
7 O próprio conceito de enteléquia, essencial à compreensão da proposição de Driesch, trata-se de um termo 

derivado de Aristóteles (Shamdasani, 2003/2005). 
8 Paul Eugen Bleuler foi o psiquiatra suíço encarregado da clínica Burghölzli, em Zurique, no período em que 

Jung lá atuara. Foi o responsável pela criação do termo esquizofrenia que viria a substituir o conceito 

anteriormente utilizado de dementia praecox. 
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sexualidade do qual derivaria nosso comportamento, tornando-se a base da explicação 

psicanalítica para os transtornos neuróticos (Jung, 1952/2013). Para Jung, o conceito de 

sexualidade utilizado pela psicanálise padecia de tal inflação que o próprio significado do 

termo se mostrava envolto em uma nebulosidade. O caráter sexual da libido poderia ser 

explicado com base em alguns casos de neurose, contudo, caso fosse generalizado, 

encontraria certas incongruências teóricas. É pensando principalmente nos casos de 

esquizofrenia que Jung começa a questionar a aplicabilidade de tal conceito. A perda pelo 

interesse sexual, ou a impossibilidade de vasão do mesmo, era algo observado em muitos 

dos pacientes de Freud e Jung. Contudo, Jung observara que muitos pacientes 

esquizofrênicos perdiam não somente o interesse pela sexualidade, mas, pelas coisas de 

forma geral (Jung, 1952/2013). Em contrapartida, em pessoas que houvessem sido 

castradas, havendo a perda do interesse libidinal, não se instalava um quadro de neurose ou 

esquizofrenia, ou seja, a perda do interesse sexual enquanto explicação etiológica dos 

transtornos psíquicos se mostrava limitada. Sobre esta questão, Jung diz: 

 

Na esquizofrenia falta à realidade muito mais do que poderíamos 

atribuir à sexualidade sensu strictiori. Falta uma quantidade tão 

grande de “fonction du réel” que necessariamente devem estar 

incluídos na perda outros instintos aos quais não se pode atribuir 

caráter sexual; ninguém há de se convencer que a realidade nada 

mais é que uma função sexual (Jung, 1952/2013, p.165). 

 

 Jung começa a aproximar a ideia de libido enquanto uma força de origem instintual, 

atrelada anteriormente à questão sexual, a uma outra concepção: a da transformação das 

ações instintivas. Para Jung (1952/2013), a libido deveria ser entendida como “energia 

psíquica” (p.165) e diria respeito a toda disposição energética, oriunda dos instintos. 

 Como podemos perceber, os conceitos utilizados por Jung possuem diferentes 

significados de acordo com a época em que estavam sendo modelados. Desse modo, é 

importante estabelecermos, a princípio, um diálogo temporal com sua obra a fim de 

resguardarmos a conjuntura de suas ideias. Um simples método de levantamento de seus 

conceitos e palavras-chave talvez não captasse o desdobramento de sua proposta de 

psicologia, assim como suas articulações e trocas com outros campos do conhecimento. É 

necessário um mergulho nas entrelinhas de seus escritos na tentativa de nos revestirmos 

com o pensamento do próprio autor, uma vez que é o processo de criação o nosso principal 

foco de interesse, algo pouco provável de se aproximar, caso atentemos estritamente a 

palavra escrita. Um grau de interpretação se faz necessário, pois, estamos propondo algo 
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que, inicialmente, não se encontra evidenciado, sobretudo, por se tratar de algo tão 

exclusivo como o uso pontual de um conceito. 

 Ao pensarmos em um método de investigação que nos permitiria interpretar a obra 

de Carl Gustav Jung, com a devida segurança que tal empreendimento requer, encontramos 

na hermenêutica interessantes concepções que poderiam nortear e aguçar nossa leitura. A 

hermenêutica é descrita pelo filósofo francês Paul Ricoeur (1990) como “a teoria das 

operações da compreensão em sua relação com a interpretação de texto” (p.17). Ricoeur 

privilegia a expressão compreensão, em detrimento da palavra explicação, para salientar o 

caráter de esforço envolvido na busca pelo sentido e não como algo preestabelecido pronto 

para ser desvelado. A interpretação é vista pelo filósofo como uma permuta entre o autor e 

aquele que se dirige a seus escritos, sendo que, tal ação, é realizada através do que chamou 

de “manejo dos contextos” (p.19), ou seja, do descolamento das sentenças em busca de um 

painel mais amplo do qual podemos extrair diferentes concepções. 

 Uma noção trabalhada por Ricoeur, e extremamente fecunda para nosso projeto de 

investigação do conceito de psiquificação, é sua problematização acerca do que vem a ser 

um discurso. Ricoeur diz que o discurso é um evento e, como tal, se encontra localizado 

espacial e temporalmente. Contudo, a linguagem, elemento essencial ao discurso, é algo 

virtual e não temporal, o que nos leva a concluir que um discurso, por mais hermético que 

possa parecer, sempre revela alguma abertura. Por mais que Jung ressalte não ser seu 

objetivo a criação de teorias, não podemos deixar de considerar a existência de um 

discurso coerentemente estruturado a partir de um encadeamento lógico de ideias e 

proposições baseadas em suas observações clínicas e no estudo das expressões humanas 

relatadas em mitos e ritos diversos. Um discurso que também se encontra estruturado na 

linguagem simbólica, como é o caso da obra de Jung, oferece a possibilidade da 

interpretação e ampliação de suas propostas.  

 Shamdasani (2003/2005), ao consultar os protocolos das entrevistas realizadas por 

Jaffé na confecção da autobiografia de Jung, se deparou com a seguinte anotação que 

exprime o pensamento do psiquiatra suíço acerca de sua própria obra: 

 
Não sei se têm valor para você as coisas que eu lhe disse, e lamento ficar 

repetindo as coisas. Também fiz isso em meus livros, e sempre considero 

certas coisas de novo, e sempre por um novo ângulo. Por assim dizer, meu 

pensamento é circular. Esse é um método que me convém. De certa 

maneira, é uma nova forma de peripatética (Jung, como citado em 

Shandasani, 2003/2005, p. 30).  
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 O pensamento circular de Jung, contudo, está longe de ser tautológico, encerrado 

em si próprio. Este movimento diz respeito à constante retomada de suas proposições, bem 

como de seu conceitos. O que chamou de novo método peripatético pode ser concebido 

enquanto uma hermenêutica própria: a atualização de suas colocações a partir de novos 

posicionamentos por intermédio da sobreposição de definições em busca da ampliação do 

sentido ali revelado. Desse modo, empreendemos esforço semelhante ao retomarmos 

momentos cruciais da obra de Jung na busca da compreensão de seu pensamento, visando 

recuperar a organização e necessidade de criação do conceito de psiquificação em sua obra. 

   

2 – O CONCEITO DE PSIQUIFICAÇÃO E SEU CONTEXTO TEÓRICO 

 

2.1 – Apresentação e definição do conceito 

  

O termo psiquificação, psychization no original, em inglês, foi cunhado por Jung 

em ocasião da Conferência de Artes e Ciências no tricentenário de Harvard, realizada em 

1936 na Universidade de Harvard. O conceito figura em um artigo de Jung intitulado 

Psychological factors determining human behaviour9, apresentado em sete de setembro 

daquele ano, em um simpósio voltado para a discussão da temática da existência de 

determinismos no comportamento humano (Bair, 2003/2006). O texto apresentado por 

Jung é dividido em três momentos: primeiramente, o autor busca situar o papel do instinto 

em nosso modo de agir e, em seguida, se propõe a evidenciar a fenomenologia geral e a 

fenomenologia especial dos determinantes psicológicos do comportamento humano.  

Jung inicia seu discurso situando a temática da compreensão das ações humanas 

tanto no campo da psicologia quanto no campo da biologia, pois, para o autor, além de 

ambas as áreas oferecerem inúmeras contribuições ao tema, o ser humano seria uma 

unidade indissolúvel em que psique e matéria se influenciam, sendo quaisquer divisões 

entre aspectos biológicos e psicológicos meramente artificiais e de caráter ilustrativo (Jung, 

1937/1960). O psiquismo, objeto de estudo da psicologia por excelência, não fora 

abordado somente pelos métodos concebidos por esta, tendo sido explorado anteriormente 

por áreas como a biologia e a fisiologia. Nesse sentido, Jung diz que, por trabalhar com 

                                                           
9 O referido artigo, publicado originalmente em inglês em 1937 pela Harvard University Press após sua 

apresentação no Tricentenário de Harvard em 1936 (Bair 2003/2006), encontra-se na Obra Completa de C. 

G. Jung, da Editora Vozes, traduzido como Determinantes psicológicas do comportamento humano, 

correspondendo ao quinto capítulo do livro A Natureza da Psique, segundo livro do volume A dinâmica do 

Inconsciente. 
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esquemas de natureza geral, os quais não se limitam apenas ao estudo do homem, mas que 

se estendem a praticamente todos os seres vivos, a biologia goza de um status diferenciado 

em termos de credibilidade e cientificidade, sendo, portanto, constantemente retomada por 

estudiosos de psicologia quando estes se sentem inseguros quanto a suas formulações, 

buscando, em outras áreas, um discurso legitimador (Jung, 1937/1960). Dentre os 

conceitos veiculados pela biologia, Jung diz, em seu artigo, que a noção de instinto figura 

entre aquelas às quais os pesquisadores mais se voltam na tentativa de lançarem luz sobre 

alguma questão não compreendida.  

O autor suíço prossegue com sua exposição dizendo que concebe os instintos como 

a principal força motivadora e determinante do psiquismo humano, mas salienta que os 

próprios instintos também seriam processos psíquicos. Prevendo, talvez, certa resistência 

ao seu posicionamento, Jung se encarrega de esclarecer o porquê de conceber os instintos 

enquanto fatores psíquicos e qual seria a relação entre eventos instintivos e eventos 

psicológicos e, desse modo, propõe duas formas de se pensar as origens do psiquismo. A 

primeira forma concebe a psique não somente como inerente ao biológico mas, também, 

análoga ao estado de vida, o que, por consequência, nos permitiria admitir que todo 

organismo vivo seja dotado de psiquismo e, desse modo, o psiquismo enquanto conteúdo 

inato seria visto como uma expressão instintiva ordinária, algo semelhante a um resíduo 

produzido por certas glândulas. A segunda forma seria conceber as funções psíquicas como 

fenômeno que se dá em conjunto à existência de um sistema nervoso centralizado, o que 

implicaria na afirmação de que a ocorrência de instintos não se deve ao psiquismo, visto 

que diversos organismos que não possuem sistema nervoso central atuam de forma 

instintiva. Contudo, Jung diz que a ideia da existência de um sistema nervoso central por 

trás da determinação do comportamento humano faz mais sentido do que a suposição de 

um estado psíquico geral que se confunde com o próprio estado de vida. Desse modo, 

separando de forma didática psiquismo e instinto, Jung percebe que as duas suposições são 

igualmente frágeis e, portanto, pressupõe que o que ocorre, na verdade, é a existência de 

um sistema dinâmico no qual os instintos seriam compostos de uma porção extrapsíquica e 

uma porção endopsíquica. A porção extrapsíquica conteria o instinto em seu estado 

compulsório, atuando no esquema estímulo-resposta. A porção endopsíquica seria o 

instinto modificado, não compulsório, ou seja, psiquificado (Jung, 1937/1960). 

Recordemos, aqui, sua conceituação: 
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Instintic as an ectopsychic factor would play the role of a stimulus 

merely, while instintic as a psychic phenomenon would be an assimilation 

of this stimulus to a pre-existent psychic pattern. A name is needed for 

this process. I should term it psychization. Thus, what we call instinct 

offhand woulb be a datum alredy psychized, but of ectopsychic origin 

(Jung, 1937/1960, p.115)10. 

 

 Ao descrever a psiquificação, Jung passa a considerar o instinto também como 

produto e não apenas como um agente anterior disparador de ações. Desse modo, Jung diz 

que é o fator interação, resultante da ocorrência da compulsividade do instinto e a presença 

de uma dada situação, o verdadeiro determinante do comportamento e não apenas o 

instinto em si. 

Após lançar o conceito propriamente dito, Jung passa para a segunda parte de seu 

artigo e começa a descrever a fenomenologia geral dos instintos, agora compreendidos 

como dados anteriormente psiquificados. Nesse momento de sua fala, o conceito passa a 

ser esmiuçado e o autor nos oferece alguns exemplos para melhor elucidar suas 

proposições. Ao utilizar o termo psiquificação, Jung diz que podemos identificar sua 

ocorrência em alguns grupos de instintos que tiveram, e continuam tendo, sua ação 

compulsória modificada, sendo alguns deles a fome, a sexualidade, o impulso à ação, o 

instinto de reflexão e o instinto criativo (Jung, 1937/1960). A fome e a sexualidade 

comporiam um esquema mais elementar, com base fisiológica bem definida. Entretanto, o 

modo como estes estados de excitação orgânica são vivenciados parecem destoar de seu 

propósito inicial em uma busca pela homeostase. Sobre a fome, Jung diz que esta, que 

figura como um dos fatores mais poderosos e primitivos de nossa existência, pode ser 

deslocada da busca pela auto conservação e aparecer como um sensação de insaciabilidade, 

refletindo em comportamentos como a cobiça e a ambição sem limites (Jung, 1937/1960). 

A sexualidade teria sido transformada social e culturalmente, não se restringindo ao 

contexto específico dos períodos de acasalamento e se ligando a conteúdos de ordem 

afetiva, moral e religiosa. O psiquiatra suíço chega a dizer, inclusive, que o prazer sensual 

advindo da prática sexual pode até mesmo ser considerado “almost as a separate instinct” 

(p.116)11, devido à tamanha dissociação entre sexualidade e instinto de preservação da 

                                                           
10 Na coleção Obra Completa de C. G. Jung, da Editora Vozes, a referida passagem foi traduzida para o 

português do seguinte modo: O instinto como fator extrapsíquico desempenharia o papel de mero estímulo. O 

instinto como fenômeno psíquico seria, pelo contrário, uma assimilação do estímulo a uma estrutura psíquica 

complexa que eu chamo psiquificação. Assim, o que chamo simplesmente instinto seria um dado já 

psiquificado de origem extrapsíquica (Jung, 1937/2013, p. 61). As traduções das demais passagens aqui 

reproduzidas foram recuperadas da mesma versão em português produzida pela Editora Vozes. 

11 “Quase como um instinto separado” (p.62). 
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espécie. O impulso à ação surgiria quando os fatores anteriormente mencionados 

estivessem saciados, dando margem para o que Jung (1937/1960) chamou de dessossego, 

para a vontade de explorar. O instinto de reflexão seria uma derivação do impulso de agir, 

próprio da espécie humana. Jung diz que a reflexão pode ser associada à própria 

consciência, mas seu mecanismo teria origem inconsciente. Um estímulo que 

anteriormente impeliria o indivíduo à ação quando este se encontrasse em determinada 

situação é transformado em uma atividade endopsíquica, ou seja, é vivenciado em forma 

de pensamento e/ou imagem, podendo ser posteriormente transformado ou não em um ato 

concreto. Há, por assim dizer, certa liberdade de ação mediante à reflexão, contudo, a 

recapitulação pode ser entendida como um posicionamento fruto de uma projeção, uma vez 

que conhecemos o mundo através das imagens que formamos dele, mantendo, desse modo, 

um funcionamento inconsciente. De qualquer forma, certo diálogo é estabelecido e a 

compulsividade se faz mais limitada. Por fim, temos o instinto criativo. Jung diz que o 

termo instinto criativo pode não ser a denominação mais propícia para o fenômeno em 

questão, já que os instintos não teriam nada de criativo, apresentando o mesmo modo 

estereotipado de funcionamento. Sobre o instinto criativo, Jung diz se tratar, literalmente, 

da capacidade humana de criar coisas novas, assim como o faz a natureza com o decorrer 

de longas eras. 

Uma divagação é lançada por Jung em sua fala para lançar uma questão 

concernente aos determinantes psicológicos do comportamento humano. Trata-se do 

problema da vontade que, para o autor, pode ser encarada de dois modos. O primeiro modo 

seria enxergar a vontade como uma expressão livre, independente de causalidades e, sendo 

assim, nada mais poderia ser especulado sobre sua origem e finalidade. A segunda forma 

seria concebê-la enquanto uma ação predeterminada ligada de modo causal aos instintos. 

Contudo, Jung não se detêm de forma pormenorizada à essa questão em seu discurso, 

dizendo ser este um problema de ordem filosófica que corresponde a forma como cada um 

encara o mundo. 

Jung denomina os cinco aspectos anteriormente mencionados (fome, sexualidade, 

ação, reflexão e criação) de fatores dinâmicos do psiquismo, devido à capacidade destes de 

transitarem como fatores tanto psíquicos quanto biológicos. Uma nova classificação é 

proposta por Jung (1937/1960) para diferenciar outros fatores com capacidade semelhante, 

as chamadas “semi-physiological modalities” (p. 119)12. Nessa categoria se encontrariam a 

                                                           
12 “Modalidades semifisiológicas” (p. 65). 
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idade, as disposições hereditárias e o sexo, no sentido de gênero. Em seu exemplo, para 

justificar tal classificação, Jung diz que a masculinidade anatômica e a masculinidade 

psíquica são grandezas diferentes, assim como a idade fisiológica e a psicológica. Sobre a 

hereditariedade, se faz pertinente recuperarmos as palavras do próprio Jung, pois 

demonstra claramente um ponto de distanciamento entre o biológico e o psíquico: 

 
As regards the hereditary disposition, the determining factor of race or 

family may be overlaid by a psychological superstructure. Much that is 

interpreted as hereditary in the narrow sense is rather a sort os psych 

contagion, which consists in an adaptation of the child psyche to the 

unconscious of the parentes (Jung, 1937/1960, p.119)13.  

 

 O próprio uso do termo semifisiológicas para abarcar estas categorias já nos mostra 

que são compreendidas a partir de dois vieses. Para além da fisiologia, o psíquico também 

comporia estes determinantes. Nesse sentido, Jung acaba por formular outras três 

modalidades, mas, de caráter majoritariamente psicológico. A primeira categoria diz 

respeito à configuração da psique no sentido de saber se ela atua de modo 

predominantemente inconsciente ou consciente. O indivíduo cujo funcionamento psíquico 

está mais inclinado para o aspecto inconsciente mostraria uma conduta mais ligada aos 

instintos, ou seja, mais impulsiva. O indivíduo cuja psique funcionasse mais próxima ao 

nível da consciência tenderia a um alto nível de racionalização. Para Jung (1937/1960), 

“the first state is lacking in intelectual and ethical achievement, the second lacks 

naturalness” (p.119)14. 

 A segunda categoria psicológica do psiquismo diz respeito às formas tipificadas de 

lidar com o ambiente, existindo, assim, uma tendência mais voltada para o meio externo 

em direção ao objeto propriamente dito e suas característica aparentes, e outra voltada para 

o meio interno, para as impressões e imagens criadas pelo indivíduo a partir do contato 

com o objeto. Jung chamou de extroversão o primeiro tipo e introversão o segundo (Jung, 

1937/1960). 

 A terceira modalidade se refere aos postulados materiais e espirituais. Jung entende 

que tanto o conceito de matéria quanto o de espírito são criações psíquicas. Por mais que a 

matéria se faça sentir pelo aparato fisiológico sensorial, ela é categorizada e atestada 

                                                           
13 E no que se refere às disposições hereditárias, o fator determinante da raça ou família pode ter sido 

reprimido por uma superestrutura psicológica. Muita coisa que é interpretada como hereditariedade em 

sentido estrito é antes uma espécie de contágio psíquico que consiste em uma adaptação da psique infantil ao 

inconsciente dos pais (Jung, 1937/2013, p. 65). 

 
14 “No primeiro estado falta qualquer desempenho intelectual e ético, e no segundo falta naturalidade” (p. 

65). 
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psicologicamente. O espírito, do mesmo modo, é uma proposição que assume diferentes 

conotações de acordo com o método de apreensão, assumindo características diferentes 

para filósofos e teólogos. Tanto as concepções materialistas quanto as espirituais 

moldariam o comportamento humano, através de discursos éticos, intelectuais e sociais 

(Jung, 1937/1960).  

 Jung conclui a segunda parte de seu discurso ao apresentar as três categorias 

psicológicas acima mencionadas. Em seguida, passa a discorrer sobre a fenomenologia 

especial dos determinantes psicológicos do comportamento humano. O autor inicia 

dizendo que os conceitos anteriormente utilizados devem ser tomados apenas como 

categorias de organização de valor puramente acadêmico, pois, a psique, além de ser 

imensamente diversificada em termos de variações individuais, possui uma forte tendência 

a modificar-se tornando insuficiente qualquer tentativa de compreensão finalista. Tal 

diversificação se daria, sobretudo, pelo fato de a psique não se constituir enquanto 

estrutura homogênea como muitas vezes somos tentados a presumir. Para Jung, nosso 

psiquismo é constituído por unidades hereditárias fragilmente interligadas, o que acaba 

fazendo com que este esteja constantemente sujeito à desagregação.  

 O primeiro fator enunciado por Jung como possível responsável por uma 

dissociação psíquica é o simples fato da existência de um mundo interno em contato com 

um mundo externo, ambos influenciando o comportamento do indivíduo através de 

constantes demandas. A tendência à dissociação de modo acentuado seria mais comumente 

observada em casos patológicos, contudo, tal processo ocorre naturalmente em nossas 

relações cotidianas. Jung descreve o processo de dissociação como um desligamento de 

certas partes da psique que, ao escapar de nossa atenção, começam a funcionar de modo 

autônomo chegando ao ponto de se tornarem estranhas aos demais conteúdos. O autor 

nomeia esse funcionamento autônomo como complexo. Como motivos por trás da 

formação de complexos, Jung aponta os acontecimentos traumáticos ou o que chamou de 

tendências incompatíveis. Sobre a ação dos complexos, o autor nos diz: 

 

They produce disturbances of memory and blockages in the flow of 

associations; they appear and disappear according to their own laws; they 

can temporarily obsess consciousness, or influence speech and action in 

an unconscious way. In a word, complexes behave like independent 

beings, a fact especially evidente in abnormal states of mind (Jung, 

1937/1960, p.121)15. 

                                                           
15 Eles interferem na intenção da vontade e perturbam o desempenho da consciência; produzem perturbações 

na memória e bloqueios no processo das associações; aparecem e desaparecem, de acordo com as próprias 

leis; obsediam temporariamente a consciência ou influenciam a fala e ação de maneira inconsciente. Em 
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 Como podemos depreender, os complexos enquanto categorias autônomas de ação 

também figuram entre os determinantes psicológicos do comportamento humano devido a 

sua capacidade de influência sobre o campo da consciência. Outro fator que atuaria de 

modo semelhante ao complexo, em termos de participação na consecução de determinada 

atividade, é o que Jung descreve como conteúdos recentes que ainda não foram assimilados 

à consciência. Para o psiquiatra, tais conteúdos seriam oriundos de percepções ditas 

subliminares, ou seja, para além do foco consciente. Estas percepções possuem certo 

caráter criativo, pois, à medida que não são agregados à consciência, se desenrolam de 

forma parcialmente autônoma como os complexos, mas, ao serem integrados ao campo 

consciente, acabam por oferecer novas percepções e formas de compreensão, influenciando 

e determinando nosso comportamento de modo criativo (Jung, 1937/1960).  

 Se retomarmos o que foi dito anteriormente na exposição de Jung acerca da 

fenomenologia geral dos determinantes psicológicos do comportamento humano, ao 

compararmos as proposições na ordem em que aparecem na comunicação, podemos 

perceber certa gradação. Inicialmente, existiriam os cinco grupos psiquificados (fome, 

sexualidade, impulso à ação, instinto de reflexão e instinto criativo), retirados do domínio 

exclusivamente extrapsíquico, fisiológico. Depois, estariam as categorias semifisiológicas 

(sexo, idade e hereditariedade), as quais apresentariam propriedades distintas, dependendo 

do viés com que fosse abordadas: organicamente ou psicologicamente. Por último, 

teríamos as categorias psicológicas por excelência (o funcionamento predominantemente 

inconsciente ou consciente da psique, as formas tipificadas de apreensão da realidade e os 

postulados acerca da matéria e do espírito). Por gradação, não estamos nos referindo a um 

sentido teleológico das proposições de Jung, visto que estas modalidades podem ocorrer de 

modo a se interpenetrarem, mas compreendemos que apontariam para as limitações das 

determinações fisiológicas em prol da influência dos conteúdos psíquicos. Ao introduzir a 

fenomenologia especial dos determinantes do comportamento humano, Jung passa a 

privilegiar o funcionamento psicológico como uma entidade dotada de ação capaz de 

regular, manter e dar sentido ao comportamento humano. 

 A essa altura, em seu artigo, Jung diz, de modo sucinto, algo sobre a participação 

dos arquétipos no que diz respeito ao modo de nos comportarmos. O autor relata que, em 

certos eventos, e cita como exemplo eventos religiosos e artísticos, podemos perceber a 

                                                                                                                                                                                
resumo, comportam-se como organismos independentes, fato particularmente manifesto em estados anormais 

(Jung, 1937/2013, p. 67). 
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manifestação de um fenômeno que envolve certa personalização, ou seja, um modo típico e 

característico de agir. No referido artigo, Jung descreve os arquétipos como conteúdos 

psíquicos que, como os instintos, são comuns à toda humanidade. A participação de tais 

conteúdos enquanto determinantes do comportamento humano estaria no processo de 

identificação, ou seja, por representarem situações típicas e ordinárias, os arquétipos 

poderiam suplantar a consciência e um modo de ação semelhante ao complexo entraria em 

ação, identificando-se com o próprio estado consciente. A diferenciação que Jung faz entre 

o comportamento determinado por um arquétipo e um comportamento fruto de uma 

dissociação motivada por um complexo está no fato de os conteúdos arquetípicos serem 

dotados de sentido enquanto o comportamento determinado por um complexo possui 

apenas vestígios de sentido. Contudo, Jung diz que tanto um quanto outro possuem grande 

capacidade de determinação das ações humanas (Jung, 1937/1960). 

 Retomando a questão da tendência à desagregação da psique, Jung se dispõe a 

relatar sobre a capacidade de diferenciação de nossas funções psíquicas. Se, por um lado, 

podemos ter nossa psique fragmentada frente a um conflito de fundo emocional, podemos, 

também, nos valer de forma consciente de tal capacidade dissociativa para privilegiarmos 

determinados aspectos conforme nossa vontade. Jung diz que uma capacidade socialmente 

útil pode ser fortalecida por intermédio de tal processo ao qual denominou unilateralidade 

(Jung, 1937/1960). Entretanto, a diferenciação de um único aspecto psíquico em 

detrimento de outras funções acarretaria em tão grande unilateralidade que outros 

conteúdos da psique, como os complexos e demais conteúdos que se desenrolam para além 

do limiar da consciência, poderiam adquirir tamanha autonomia que constantemente 

acabariam por interferir no campo consciente do indivíduo. Contudo, Jung diz que não 

podemos escapar de certo grau de unilateralidade e nem da criação de complexos. Ainda 

sobre a origem dos complexos, Jung diz poder se tratar de instintos que passaram por um 

processo tão grande de psiquificação que acabaram por criar uma identidade autônoma 

capaz de determinar nossas ações, sendo esta uma das principais causas de neurose (Jung, 

1937/1960). 

 Finalizando sua apresentação acerca dos determinantes do comportamento humano, 

Jung passa a falar de sua tipologia. Para o autor, a consciência pode ser descrita como um 

órgão de orientação que se mostra responsável pela mediação entre os fatos decorrentes do 

mundo externo e de nosso mundo interno. A capacidade da consciência de constatar a 

existência de algo, Jung denominou sensação. A sensação é descrita como um modo de 
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percepção generalista, não se tratando do produto de um sentido ou órgão específico, mas, 

de uma ação conjunta. Após a percepção da existência de algo pela sensação, uma outra 

faceta da consciência entraria em ação interpretando o que foi percebido. Essa faculdade 

foi chamada por Jung de pensamento. Nesse ponto, podemos notar uma mudança em 

relação ao pensamento e à sensação no sentido de que o objeto que era inicialmente 

percebido com auxílio dos órgãos do sentido é traduzido pelo pensamento e passa a figurar 

mais como um dado psíquico do que como um dado externo. Tal ação evidencia a 

ocorrência do processo de psiquificação. O valor daquilo que foi percebido seria atribuído 

pela função denominada sentimento que, para Jung (1937/1960), “marks the highest degree 

of subjectivation of the object” (p. 123)16, ou seja, acentua ainda mais a distância entre 

dado objetivo externo e conteúdo psíquico. 

 Para o psiquiatra suíço, as três funções da consciência anteriormente descritas 

seriam satisfatórias no que concerne a nossa capacidade de relação com um objeto desde 

que este estivesse isolado no tempo e no espaço. Ao levarmos em consideração o fator 

espaço-temporal, perceberemos que a apreensão de determinado objeto pela via da 

consciência está circunscrita ao momento que um indivíduo se dirige a tal. Jung diz que, no 

momento de encontro com o objeto, não conseguimos captar quais são todos os demais 

objetos que se ligam a este e a nós espacialmente. Também não conseguimos mensurar 

como determinado objeto se modifica, como ele era antes do momento em que se apresenta 

e como será posteriormente, ou seja, a maior parte das relações espaciais e temporais se 

desenrolam de modo inconsciente. A tentativa da consciência de abarcar algumas variáveis 

do objeto no tempo e no espaço se daria através da intuição, uma quarta função de 

orientação. Tal função atuaria em conjunto com os conteúdos que acabam escapando do 

foco da consciência, rompendo com a linearidade dos fatos. O autor diz que, dentre as 

quatro funções de orientação da consciência, uma acaba se desenvolvendo mais do que as 

outras gerando certa disposição tipificada para a ação, configurando-se em mais um 

determinante do comportamento humano (Jung, 1937/1960). 

 Dado o exposto, façamos algumas considerações acerca da temática trabalhada por 

Jung em seu artigo. Podemos perceber que o eixo central sobre o qual o autor se apoia é 

transpassado pelo fenômeno da psiquificação, ou seja, do surgimento de uma estrutura que 

se dá na transmutação de um determinante do comportamento humano, tido como 

extrapsíquico, em um evento majoritariamente ou exclusivamente psíquico. A definição de 

                                                           
16 “Corresponde ao máximo grau de subjetivação do objeto” (p. 69). 
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psique, ou psiquismo, para Jung é fundamental para que avancemos nesta discussão. A 

psique seria a totalidade, abrangendo tanto as matrizes fisiológicas quanto psicológicas de 

nosso ser que, como dito anteriormente, são indissociáveis na concepção do autor. Ao 

falarmos de processos psíquicos e extrapsíquicos, o que devemos ter em mente é a ideia de 

primazia, ou seja, da capacidade de influência que cada componente da psique pode ter ou 

não sobre o outro em determinada situação. Em termos de conteúdo, para além dos 

processos fisiológicos aos quais Jung denomina como extrapsíquicos, estariam encerrados 

na psique os conteúdos da consciência, do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. 

 Podemos perceber que a discussão acerca da psiquificação, inserida por Jung na 

temática dos determinantes psicológicos do comportamento humano, está situada em um 

campo mais abrangente que o da própria Psicologia Analítica, a saber, a da velha 

problemática acerca da relação entre mente e corpo, entre a “base” fisiológica e psicológica 

de nosso organismo. A fim de compreendermos melhor o processo de psiquificação, 

precisamos nos atentar tanto para este pano de fundo que circunda a criação do conceito e 

sua explicação quanto para os demais conceitos utilizados na descrição do fenômeno, tais 

como instinto, arquétipo, complexo e a própria definição de consciente e inconsciente. Para 

isso, devemos nos debruçar de forma minuciosa sobre a obra de Carl Gustav Jung com o 

intuito de esclarecermos o contexto de criação do conceito de psiquificação e qual seria a 

possível questão que teria levado o autor a conceber tal estrutura e utilizá-la de forma tão 

pontual e exclusiva, restringindo-a, aparentemente, a este único artigo apresentado em 

1936. Sobre os estudos dos conceitos propostos por Jung, Shamdasani diz: 

 

Os conceitos que ele [Jung] criou continham muitas ideias diferentes que 

buscavam resolver alguns debates relevantes na filosofia, na psicologia, 

na sociologia, na biologia, na antropologia, na religião comparada, e em 

outros campos permitindo a formação de uma disciplina distinta da 

psicologia [...]. Contudo, a utilização dos mesmos termos para cobrir uma 

gama tão ampla de assuntos também gera a possibilidade de confusões 

conceituais, como pode amplamente atestar qualquer levantamento sobre 

a psicologia analítica. Isso sugere que certa cautela é bem-vinda quando 

se presume que esses termos podem até ser já suficientemente 

conhecidos, ou mesmo apropriadamente avaliados. Em vez disso, a 

mesma cautela recomenda que seja reconstituídos os debates nos quais 

Jung se alimentou e que levaram à formulação desses termos; em 

especial, como e por que ele enfim usou os mesmos termos como solução 

para questões distintas, e o significado dessa operação combinatória. Para 

entender profundamente o sentido desses conceitos inéditos, é 

indispensável compreender as questões e os debates em que ele estava 

envolvido, e aos quais ofereceu suas soluções (Shamdasani 2003/2005, 

p.32)17. 

                                                           
17 As palavras de Shamdasani complementam o que uma das colaboradoras de Jung, Jolande Jacobi (1890-

1973), já havia sinalizado há mais de cinquenta anos em seu livro Complexo, Arquétipo, Símbolo na 
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 Ao problematizarmos o momento da obra do autor em que esta proposta surge, a 

criação do termo psiquificação, estamos pensando-a enquanto um contínuo que fora 

constantemente revisitado à medida que seus estudos avançavam e, desse modo, devemos 

recorrer a procedimento semelhante retomando algumas de suas proposições.  

 

 

2.2 – O contexto teórico que propicia o surgimento do conceito de psiquificação 

 

 2.2.1 - A relação entre mente e corpo na obra de Jung   

 

A relação entre corpo e mente, na obra de Jung, pode ser considerada como o 

próprio sustentáculo de alguns dos conceitos centrais da Psicologia Analítica, tais como as 

noções de arquétipo e libido, que parecem estar situados na tensão limítrofe entre o 

fisiológico e o psíquico. Sobre este tema, o pesquisador e historiador da psicologia Sonu 

Shamdasani, em sua obra Jung e a construção da Psicologia Moderna: O Sonho de uma 

Ciência (2003/2005), nos chama a atenção para um fato de grande relevância na 

constituição da psicologia enquanto campo de pesquisa no final do século XIX e início do 

século XX: a transposição de conceitos, tais como memória e instinto, do campo do 

puramente biológico para o campo do psíquico. Para Shamdasani, a noção de inconsciente 

permitia à psicologia continuar suas investigações acerca do que ficou conhecido como o 

problema da relação mente-corpo, que remonta a pressupostos dualistas de caráter 

mecanicista, sem precisar se sujeitar às áreas da fisiologia, da etologia, da biologia e da 

zoologia. Entretanto, o historiador salienta que tal emancipação por parte da psicologia não 

se daria de modo linear, uma vez que as áreas anteriormente referidas já possuíam 

conceitos e explicações próprias sobre o inconsciente e o aparelho mental, o que viria a 

causar futuros desentendimentos. É precisamente neste período que contempla os 

primórdios da psicologia moderna que Jung inicia seus estudos em medicina e, 

posteriormente, volta-se para o estudo do psiquismo humano18. 

                                                                                                                                                                                
Psicologia de C. G. Jung (1957/1995) quando disse que a psicologia profunda, designação da época para a 

Psicanálise e a Psicologia Analítica, vivia em uma época de babel linguística, repleta de terminologias de 

outros campos responsáveis pela criação de inúmeros mal-entendidos.  
18 Em 1895, Jung matricula-se na Universidade da Basiléia, na Suíça, para estudar medicina. Em 1900, torna-

se assistente de Eugen Bleuler (1857-1939) na clínica Burghölzli do Hospital Psiquiátrico de Zurique, Suíça. 

Em 1902, obtém o título de doutor com a tese: Sobre a psicologia e patologia dos denominados fenômenos 

ocultos. Em 1907, encontra-se pela primeira vez com Sigmund Freud (1856-1939). Em 1909, desliga-se da 

clínica Burghölzli. Em 1910 é eleito presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Em 1913, desliga-

se da Associação Psicanalítica Internacional (J. J. Clarke, 1992/1993). 
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Na autobiografia Memórias, Sonhos, Reflexões (1961/1990), série de relatos 

compilados por Aniela Jaffé, podemos perceber que a questão da relação entre mente e 

corpo era uma constante a muito presente no pensamento do autor. O médico suíço diz ter 

se interessado pela psiquiatria ao ter se deparado com a obra Manual de Psiquiatria, do 

alemão Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), no qual o médico utilizava termos como 

doenças da personalidade e falava sobre um caráter subjetivo na compreensão da doença 

psíquica. Jung (1961/1990) descreve que ficou profundamente impactado com as 

proposições da psiquiatria e que “somente nela poderiam confluir os dois rios do meu 

interesse, cavando seu leito num único percurso” (p.104). Em seu relato sobre o interesse 

em psiquiatria, Jung segue descrevendo-a: “Lá estava o campo comum da experiência dos 

dados biológicos e dos dados espirituais, que até então eu buscara inutilmente. Tratava-se, 

enfim, do lugar em que o encontro da natureza e do espírito se torna realidade” (p.104). 

Não obstante, em sua atuação como primeiro assistente no Hospital Burghölzli em 

Zurique, as terminologias e concepções fisiológicas da época acabaram por impregnar suas 

atividades. Shamdasani (2003/2005) relata que, certa vez, Jung indagou ao diretor 

responsável pelo laboratório de dissecação de cérebros do Hospital o porquê de realizarem 

tal atividade e o que realmente era possível averiguar no cérebro de um doente. O diretor 

do laboratório, Alexander von Muralt, teria respondido a Jung que “não se via nada e que 

não havia um motivo real para se fazer isso” (p. 60). Podemos perceber a existência de 

certa inquietação por parte de Jung, relativa aos métodos de apreensão das chamadas 

Ciências Naturais, no que dizia respeito a compreensão das doenças psíquicas. Aquele 

pensamento anterior, de que a psiquiatria poderia unificar os conteúdos naturais e 

espirituais, se mostrou propenso a indagações.  

Em uma conferência realizada em 16 de janeiro de 1908, na prefeitura da cidade de 

Zurique, Jung apresentou um texto chamado O conteúdo da psicose, no qual discorreu 

sobre as origens das práticas psiquiátricas e as importantes descobertas desse campo no 

que diz respeito ao funcionamento cerebral. Contudo, Jung deixa transparecer sua 

insatisfação em relação a compreensão da psique dispensada por este campo: 

 

A psiquiatria nasceu, portanto, no meio de um materialismo pernicioso. 

E isto é compreensível. Há muito tempo ela vem privilegiando o órgão, o 

instrumento, em detrimento da função. A função se apresenta como um 

apêndice do órgão e a psique como apêndice do cérebro. Assim, na 

moderna psiquiatria, a psique ocupa um espaço bem pequeno. Enquanto 

foram feitos grandes progressos no campo da anatomia cerebral, quase 

nada sabemos sobre a psique, talvez menos do que antes. A moderna 

psiquiatria se comporta como alguém que pretendesse descobrir o 
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sentido e a finalidade de um edifício, fazendo a análise mineral de suas 

pedras (Jung, 1908/2013, p. 180). 

 

Ainda no Burghölzli, os primeiros experimentos de Jung acabaram por revelar 

uma tendência em buscar as causas do sofrimento de seus pacientes para além do 

espectro puramente orgânico. Em parceria com um colega, o psiquiatra Franz Riklin 

(1878-1938), Jung se voltou para os experimentos com associações de palavras, até então 

utilizados sob a premissa de identificação da existência de tipos mentais individuais 

(Shamdasani, 2003/2005). O teste de associação constituía, de modo geral, na 

apresentação de uma palavra estímulo, pelo condutor do teste, à qual o paciente deveria 

reagir comunicando a primeira palavra que lhe viesse a mente. Nesse sentido, eram 

registrados os tempos de resposta e demais reações que pudessem vir a ocorrer. A 

hipótese de Jung e Riklin era de que o tempo de reação prolongado poderia indicar uma 

perturbação da consciência. A origem de tal perturbação seria a existência de conteúdos 

afetivos autônomos carregados de energia que, ao serem estimulados, conseguiam 

interromper a continuidade da consciência. A tais conteúdos Jung deu o nome de 

complexos autônomos de tonalidade afetiva. Jung (1928/2012) introduzira, ainda 

marcado pela tendência organicista da psiquiatria, o uso do galvanômetro, aparelho que 

media as reações fisiológicas do indivíduo testado através da “a) curva do pulso; b) curva 

da respiração; c) fenômeno psicogalvânico” (p. 24).  

Desse modo, podemos perceber que, em Jung, já despontava a concepção da 

existência de instâncias autônomas no psiquismo e um crescente interesse em relação aos 

conteúdos não conscientes se fazia cada vez mais presente, mas, a investigação destes 

fatores ainda se mostrava bastante vinculada aos pressupostos dos métodos 

experimentais em contexto laboratorial, próprios da psiquiatria de sua época. 

Os testes de associação renderam a Jung grande reconhecimento no campo da 

psiquiatria, levando-o, pela primeira vez, à América do Norte, em 1909, à convite da 

Universidade de Clark em Massachusetts, onde recebeu o título de doutor honoris causa 

por seus experimentos. Shamdasani (2003/2005) relata que Jung nunca deixou claro os 

motivos de ter abandonado os testes de associação, mas que, em conversa particular com 

um de seus alunos, H. G. Baynes, Jung teria dito que o conjunto de fatores conhecidos 

como equação pessoal, que engloba os conteúdos da personalidade do sujeito e 

características como idade e sexo, acaba por se tornar um fator incalculável e de grande 
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variação, não sendo possível, portanto, ser mensurado pelos aparelhos utilizados nos 

testes19. 

O interesse de Jung em relação aos aspectos inconscientes do psiquismo o levou 

ao encontro do círculo psicanalítico de Viena, com o qual viria a romper anos mais tarde 

devido a divergências político-conceituais. Foi através do livro A Interpretação dos 

Sonhos, cedido a Jung por seu professor Eugene Bleuler20 (1857-1939) com o intuito de 

que escrevesse sobre ele um comentário e o apresentasse ao grupo de estudos que 

mantinham na clínica Burghölzli, que o psiquiatra suíço conheceu o pensamento de 

Sigmund Freud. A noção de inconsciente, conforme expomos anteriormente no 

pensamento de Shamdasani, possibilitou a Jung lançar um novo olhar sobre a questão da 

relação entre a base orgânica e os conteúdos psíquicos do psiquismo.  

Em seu livro A psicologia e o problema mente-corpo: Uma nova proposta para a 

imponderável epistemologia da consciência (2012), o professor de história e 

epistemologia da ciência e da psicologia Cesar Rey Xavier, se propõe a discutir a questão 

da relação entre mente e corpo no campo da psicologia e como tal visão foi sendo 

moldada por certas matrizes filosóficas de pensamento em determinados períodos. O 

capítulo dedicado a Jung chama nossa atenção já no título: Jung: Realista ou Idealista? 

A busca por um “caminho do meio”. Xavier é da opinião de que, no intuito de 

compreender o psiquismo, Jung se deparou inúmeras vezes com esta forma dual de 

conceber o indivíduo que ora privilegia os aspectos fisiológicos, ora privilegia os 

aspectos psicológicos. Por reconhecer a magnitude do empreendimento que figura por 

trás da tentativa de aproximação de tais instâncias, Jung teria adotado, inicialmente, uma 

postura de “evitação” (p.131) ao não confrontá-la diretamente. Tal atitude não indicaria 

um comportamento dissimulado ou negligente, mas, sobretudo, refletiria uma tendência 

da forma como Jung aborda as temáticas por ele trabalhada. Xavier reforça a influência 

do pensamento Romântico21 na obra de Jung, podendo este ser visto na sua forma 

dinâmica de “vivificar e dinamizar as concepções que tinha do corpo e seus processos, e 

                                                           
19 Em uma entrevista com o psicólogo Richard Isadore Evans, Jung comenta sobre a importância dos testes 

na formação de jovens psicólogos. Contudo, Jung (1964/1976) diz a Evans que percebeu que os testes não 

eram mais necessários, pois, por intermédio da escuta psicoterápica, obtinha as informações relevantes para a 

condução do tratamento. 
20 Paul Eugen Bleuler foi o psiquiatra suíço encarregado da clínica Burghölzli, em Zurique, no período em 

que Jung lá atuara. Foi o responsável pela criação do termo esquizofrenia que viria a substituir o conceito 

anteriormente utilizado de dementia praecox. 
21 Shamdasani (2003/2005) nos atenta para o fato de Jung ter demonstrado, ao longo de sua vida, certo 

posicionamento dúbio em relação a aproximação de sua obra com o pensamento Romântico, ora aceitando tal 

comparação, ora rejeitando-a, dizendo-se cientista e racionalista. 
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enxergar nele um espectro mais amplo de possibilidades do que meramente poderia 

explicar o localizacionismo dos primeiros fisiologistas, ainda comprometidos com um 

mecanicismo tardio” (p. 132). 

Este traço marcante da psicofísica22 de Jung, nome utilizado por Xavier (2012) 

para demarcar as tentativas de aproximação entre mente e corpo, iria culminar no 

estabelecimento das bases da compreensão psíquica na própria psique, o que ficaria 

conhecido como “fenomenologia da psique” (p. 133). Sobre o caráter fenomenológico da 

pesquisa de Jung, o professor de filosofia e história das ideias, John James Clarke, nos 

presta um grande esclarecimento em sua obra Em busca de Jung: Indagações históricas 

e filosóficas (1992). Para J.J. Clarke, o termo fenomenologia passa a vigorar no discurso 

de Jung por volta da década de 30 como tentativa de circunscrever seu trabalho dentro do 

campo da prática empírica, ou seja, na interpretação de fenômenos manifestos, tendendo 

a recusar especulações e explicações metafísicas e puramente filosóficas. Ao leitor 

desatento, tal alegação pode, a princípio, parecer estranha, visto Jung ter se dedicado ao 

estudo de campos como religião, alquimia, ioga e mitologia, sendo estes facilmente 

agrupados de forma precipitada no campo do não empírico. No entanto, Jung se voltava 

para tais elementos enquanto criação humana e buscava compreender como suas 

manifestações retroagiam no psiquismo. Desse modo, o relato de vivências, de 

experiências e práticas constituíam, para Jung, um saber empírico23. 

Uma fenomenologia da psique, portanto, procuraria conceber os conteúdos 

psíquicos como manifestações legítimas de uma instância própria e não como meros 

epifenômenos, efeitos secundários do funcionamento orgânico. À sua época, Jung se 

deparou com conceituações psicológicas sobrecarregadas por pressupostos da biologia, 

tais como as noções de inconsciente baseadas no modelo instintivo de comportamento. 

Grande parte desse fenômeno se deve, por um lado, ao grande desenvolvimento que tal 

área estava propensa na virada do século XIX. Como consequência desse 

desenvolvimento, podemos citar a influência da biologia sobre a corrente da psicologia 

denominada Funcionalismo, que despontava como a principal proposta de compreensão 

do comportamento humano com base em conceitos como evolução e adaptação.  

                                                           
22 O termo Psicofísica ganha expressão com o livro Elementos de Psicofísica (1860), do filósofo alemão 

Gustav Theodor Fechner (1801-1887). Para Fechner, a Psicofísica deveria ser entendida como a teoria das 

relações funcionais de dependência entre corpo e alma, material e mental, e físico e psicológico. 
23 Sobre tal posicionamento, o professor de filosofia Marco Heleno Barreto, em seu livro Símbolo e 

sabedoria prática: C. G. Jung e o mal-estar da modernidade (2006/2008) diz que Jung procurava legitimar 

seu discurso em uma época na qual o cientificismo predominava e, portanto, se valia de tais rotulações 

buscando se afastar de um enquadre filosófico. 
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Se retomarmos o artigo Psychological factors determining human behaviour 

(1937/1960) com o intuito de analisar o contexto teórico no qual foi concebido, podemos 

identificar diferentes momentos da obra de Carl Gustav Jung. O psiquiatra suíço diz que 

seu artigo é um esboço demasiado breve acerca dos determinantes psicológicos de nosso 

comportamento, mas, podemos perceber que nele está contido alguns dos principais 

temas desenvolvidos pelo autor ao longo de sua extensa carreira, como, por exemplo, a 

criação do conceito de complexo, o conceito de arquétipo e sua relação com os instintos, 

o desenvolvimento de sua tipologia e sua ideia de energia psíquica. Podemos tomar estes 

conceitos enquanto juízos que suportam e dão forma à compreensão da psiquificação e, 

neste caso, devemos investigar como estes se encontram descritos por Jung durante o 

momento de publicação do referido artigo em 1937 para entendermos seu contexto 

teórico de criação. 

 

2.2.2 – O conceito de complexo de tonalidade afetiva 

 

O conceito de complexo de tonalidade afetiva foi amplamente discutido por Jung 

em seu estudo intitulado A psicologia da dementia praecox: um ensaio (1907/2013). A 

primeira parte do estudo faz uma análise crítica sobre as principais concepções em vigor 

à sua época acerca da dementia praecox, uma desordem psíquica aglutinada ao conjunto 

das ditas demências e que corresponde ao que hoje conhecemos como esquizofrenia. 

Dentre os principais sintomas recorrentes em tal transtorno está o comportamento 

catatônico. Jung se debruça ceticamente sobre a explicação lançada pelo psiquiatra 

Clemens Neisser (1861-1940) acerca do estado de catatonia, para o qual a causa poderia 

ser derivada de estimulações patológicas localizadas aquém do limite da consciência. 

Outra concepção questionado por Jung diz respeito a colocação do psiquiatra Roller 

(1802-1878), segundo o qual a condição de catatonia na dementia praecox seria causada 

pelo estado patológico de alguns centros fisiológicos. Jung (1907/2013) faz objeção a 

tais tipos de premissa por estas se basearem em uma “concepção anatômica dos 

processos psíquicos” (p.15). Jung segue dizendo que “a concepção de Roller-Neisser 

parece ter por base o pressuposto de que, fora da consciência, a psique deixa de existir, 

por assim dizer. Podemos aprender com a psicologia francesa e com a experiência da 

hipnose que não é esse o caso” (p.15).  

Para Jung, os postulados da psiquiatria que buscavam explicações para estados 

psicológicos ditos anormais e que se assentavam no discurso de que estes eram frutos de 
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um funcionamento fisiológico alterado, em nada contribuíam para a elucidação dos fatos, 

pois, em primeiro lugar, há muito já era conhecido o fato de os processos psíquicos terem 

correspondência com o funcionamento celular e, em segundo lugar, demais conteúdos 

estranhos ao campo da consciência, como é o caso dos sonhos, não podiam ser 

facilmente explicados por um funcionamento patológico do sistema nervoso, uma vez 

que ocorreriam em qualquer tipo de indivíduo. Jung não nega a relação existente entre 

base fisiológica e base psicológica no que diz respeito aos transtornos psíquicos, mas, se 

posiciona cético à ideia de que todo o comportamento psíquico é produzido 

exclusivamente pelo fator orgânico. 

É na segunda parte de seu ensaio acerca da dementia praecox, intitulada O 

complexo de tonalidade afetiva e seus efeitos gerais sobre a psique, que Jung apresenta e 

descreve seu conceito. Para o autor, a afetividade seria a base de nossa personalidade, 

desempenhando, assim, papel fundamental em nossas ações, pensamentos e sentimentos. 

Jung relembra, em uma nota de rodapé, a concepção de Eugene Bleuler acerca dos afetos 

em que estes seriam os verdadeiros motivadores por trás de nossas ações, cujo aparente 

encadeamento racional e lógico seriam regulados por motivos não tão aparentes (Jung, 

1907/2013).  

Para exemplificar sua proposição, Jung nos diz que o próprio eu, o centro de nossa 

personalidade, seria um complexo. Sobre isso, diz: 

 
Em pessoas normais, a instância psíquica mais importante é o complexo 

do eu: é a massa de representações do eu que, em nossa opinião, vem 

acompanhada pela tonalidade afetiva, poderosa e sempre presente, do 

próprio corpo. A tonalidade afetiva é um estado afetivo acompanhado de 

inervações corporais. O eu constitui a expressão psicológica de uma 

combinação firmemente associada entre todas as sensações corporais 

[grifo do autor]. Desse modo, a personalidade é o complexo mais sólido 

e mais forte (Jung, 1907/2013, p.50). 
 

Os complexos seriam cadeias de associações formadas por conteúdos afetivos que 

seguem certo princípio de semelhança e coexistência. Já a tonalidade afetiva, diz respeito 

ao estado predominante do comportamento. Como exemplo, Jung cita o medo. A 

presença de alguns fatores no ambiente externo, que possam representar perigo, podem 

despertar em um indivíduo o medo, um afeto. Tal afeto, por consequência, promove 

sensações corporais cuja intensidade passa a concorrer com estado de atenção da 

consciência. Se este indivíduo possui um histórico de vivências traumáticas decorridas 

da exposição a situações de perigo e ameaça com as quais ele não soube lidar, é provável 

que tais vivências estejam organizadas de modo inconsciente sob a forma de um 
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complexo, ou seja, de uma associação de vivências afetivas arranjada entorno do afeto 

medo. Desse modo, quando confrontado com uma situação que resulta na vivência de um 

afeto (no caso, o medo) semelhante ao responsável pela organização de determinado 

complexo, este pode suplantar o estado de atenção da consciência e a tonalidade afetiva 

predominante passa a ser o estado de medo. O indivíduo passa, então, a agir sob 

influência do complexo, ou seja, da cadeia associativa organizada pelo afeto medo (Jung, 

1907/2013).  

Do exemplo anteriormente mencionado, podemos derivar a ocorrência do processo 

de psiquificação. A manifestação do complexo de tonalidade afetiva se dá a partir da 

constelação entre situação externa e disposição psíquica, ou seja, da existência de 

conteúdos organizados entorno de uma temática mediada pelo afeto. O fator externo 

atua, desse modo, em sua maior parte, na qualidade de mero reificador do processo 

subjetivo previamente experimentado, no caso do exemplo, a sensação de medo. Esta 

concepção parece fundamental para a criação do conceito de psiquificação, pois, 

descreve como um conteúdo psíquico majoritariamente psicológico, no caso a cadeia de 

associação inconsciente construída ao redor de uma determinada temática afetiva, 

consegue se sobrepor ao dado externo, tornando-o passível de ser interpretado e abrindo 

a possibilidade para mais de um tipo de resposta por parte do indivíduo.  Por mais que o 

complexo possa ainda levar o indivíduo a se comportar de forma semelhante ao modo 

como este está habituado a agir frente a situações similares, não podemos falar que se 

trata de um mero esquema de estímulo e resposta, pois, ainda que o complexo do eu 

tenha cedido espaço para outro tipo de complexo, a consciência ainda se mantêm e é nela 

que tal conflito se desenrola, o que possibilita a reelaboração dos afetos envolvidos e, 

consequentemente, a consecução de uma nova atitude. 

 O papel do complexo enquanto agente psiquificador fica ainda mais claro ao 

analisarmos o que Jung (1907/2013) chamou de os “efeitos crônicos do complexo” 

(p.53). Em sua descrição da ação dos complexos de tonalidade afetiva, Jung diz que 

podemos observar um tipo de efeito crônico produzido pelos mesmos. Em casos de 

vivências demasiado comoventes e impactantes o indivíduo pode agir durante longo 

prazo sob os efeitos da cadeia associativa de afetos despertada por tais situações, ainda 

que o evento disparador tenha sido finalizado ou interrompido. Isso mostra o 

distanciamento, por exemplo, entre o modo de ação de um instinto puramente fisiológico 

e reativo, e o modo de ação de um complexo. Devido ao seu caráter compulsivo, o 
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instinto necessita de uma situação específica que elicie sua ação, encerrando-a quando o 

indivíduo não mais se encontra na presença do estímulo. Quanto aos mencionados efeitos 

crônicos do complexo, o modo de funcionamento motivado pela tonalidade afetiva dos 

mesmos pode permanecer para além da presença concreta do objeto ou situação que 

motivou sua inserção no campo da consciência, assim como pode ser expressado de 

modo extremamente desproporcional, para além do que a situação exigiria. Neste caso, é 

a ideia ou sentimento que se tem acerca de determinada situação que está em ação. 

No artigo Considerações gerais sobre a teoria dos complexos (1934/2013), fruto 

de uma aula ministrada na Escola Politécnica Federal de Zurique, Jung retoma, uma vez 

mais, a problemática dos conteúdos afetivos autônomos da psique. Em relação às ideias 

defendidas em 1907, em seu O complexo de tonalidade afetiva e seus efeitos gerais 

sobre a psique, a teorização acerca do tema se manteve praticamente inalterada, sendo a 

mesma encontrada em seu artigo de 1937, Psychological factors determining human 

behaviour, em que lança o conceito de psiquificação. No artigo de 1934, Jung reforça o 

trauma e a vivência emocional intensa enquanto etiologia dos complexos e postula 

novamente acerca da capacidade que os encadeamentos de afetos inconscientes possuem 

de perturbar o fluxo da consciência, podendo modificar momentaneamente a 

personalidade do indivíduo. 

Duas passagens no texto de 1934, entretanto, nos chama a atenção. Na primeira, 

Jung diz: 

 

O que é, portanto, cientificamente falando, um “complexo afetivo”? É a 

imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional 

e, além disso, incompatível com as disposições ou atitude habitual da 

consciência. Esta imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem 

sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de 

autonomia, vale dizer: está sujeita ao controle das disposições da 

consciência até um certo limite e, por isso, comporta-se, na esfera 

consciente, como um corpus alienum (corpo estranho), animado de vida 

própria (Jung, 1934/2013, p.43). 

 

Na segunda passagem, Jung diz que “os complexos são de tal modo desagradáveis, 

que ninguém, em sã razão, deixa-se convencer que as forças instintivas que alimentam o 

complexo podem conter qualquer coisa de proveitoso” (p.49). A ideia de um aparato 

biológico instintual por trás da construção da ação dos complexos permaneceu na 

definição do conceito, contudo, a descrição dos complexos enquanto imagens psíquicas 

que agem de modo relativamente autônomo, nos mostra que há uma tentativa de 

psiquificar a ação dos mesmos, ou seja, livrá-los do domínio de um centro ordenador da 
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psique. Por mais que as cadeias de associações afetivas estejam assentadas em uma base 

fisiológica ao dizer que os complexos se comportam como imagens, Jung está dizendo de 

uma primazia do campo psicológico, capaz de construir imagens, sobre o biológico. O 

autor não usa o termo arquétipo ou imagem arquetípica no texto de 1934, mas, parece 

estar se remetendo a estes conceitos para elucidar o comportamento mediado pelo 

complexo. Faz-se necessário, portanto, recapitularmos as proposições de Jung acerca do 

arquétipo para continuarmos com nossa investigação sobre a criação do conceito de 

psiquificação.  

 

2.2.3 – Os arquétipos e sua relação com os instintos 

 

No livro Complexo, Arquétipo, Símbolo na Psicologia de C. G. Jung (1957/1995), 

Jolande Jacobi, a partir de uma intensa leitura da obra de Jung, faz um apanhado tanto 

histórico quanto teórico da formulação do conceito de arquétipo. A autora reproduz em 

sessenta e nove notas de rodapé as principais descrições do psiquiatra suíço acerca do 

conceito. Dessas sessenta e nove notas, treze estão localizadas em obras anteriores ao 

artigo de 1937 em que Jung usa o termo psiquificação, sendo a maior parte delas 

encontradas nos textos Sobre os arquétipos do inconsciente coletivo (1934) e O conceito 

de inconsciente coletivo (1936). Privilegiamos, no entanto, os textos Instinto e Inconsciente 

(1919/2013) e A estrutura da alma (1928/2013) em detrimento dos textos mencionados por 

Jacobi pelo fato de eles ressaltarem, de modo mais abundante, a relação dos arquétipos 

com o instinto, sendo esse o foco principal da compreensão da psiquificação, objeto de 

nossa investigação. Feita esta observação, passemos para a análise dos conceitos. 

Ao se enveredar pelos caminhos do estudo do comportamento humano, Jung 

concebeu a existência de diferentes instâncias psíquicas que serviriam como pano de fundo 

para a concretização da ação humana. Dessa maneira, concebe a existência de aparatos 

psíquicos e extrapsíquicos na composição do indivíduo. No campo psíquico, estariam a 

consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, enquanto no campo 

extrapsíquico se encontrariam as diversas estruturas fisiológicas e os chamados instintos. 

Os dois campos, psíquico e extrapsíquico, compõe o psiquismo em sua totalidade. 

Jung demarca como consciente as relações estabelecidas entre as percepções 

empíricas mediadas pelas vias sensoriais e denomina como eu o centro para o qual 

estas informações confluem. No entanto, o eu não se limita às percepções conscientes 

derivadas do meio externo, sendo este apenas um dos seus componentes, ao qual Jung 
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denomina de base somática. A outra parcela deste centro da personalidade consciente Jung 

chamou de base psíquica (Jung, 1951/2013). 

Mesmo na base somática do eu, existiriam conteúdos que escapam do jugo da 

consciência, uma vez que se desenrolam de maneira subliminar, ou seja, para além do foco 

consciente. Tais conteúdos são incorporados à nossa percepção por meio das sensações, 

sendo até então desconhecidos. Sobre essa noção de “desconhecido”, Jung nos diz: 

 

O desconhecido se divide em dois grupos: o concernente aos fatos 

exteriores que podemos atingir por meio dos sentidos, e o que concerne 

ao mundo interior que pode ser objeto de nossa experiência imediata. O 

primeiro grupo representa o desconhecido do mundo ambiente, e o 

segundo, o desconhecido do mundo interior. Chamamos de inconsciente 

[grifo do autor] a este último campo. (Jung 1951/2013, p.13) 

 

 

Aqui, temos a ideia de que, paralelo ao eu, tido como o centro da personalidade 

consciente, existe uma parcela não consciente, referente a certas sensações provenientes 

do mundo externo (base somática) e do mundo interno (base psíquica). No que concerne 

aos conteúdos inconscientes, Jung (1951/2013) os divide em três grupos: “(1) o dos 

conteúdos temporariamente subliminares, isto é, voluntariamente reproduzíveis; (2) o 

dos conteúdos que não podem ser reproduzidos voluntariamente, e (3) o dos conteúdos 

totalmente incapazes de se tornarem conscientes” (p.15). É principalmente a partir da 

ideia que conceitua o primeiro grupo dos conteúdos inconscientes, os temporariamente 

subliminares, que podemos vislumbrar o que Jung denominou como inconsciente 

pessoal. O inconsciente pessoal diz respeito às vivências próprias do indivíduo que, 

devido às suas características dolorosas de natureza afetiva, foram submetidas à 

repressão e relegadas, em certo nível, ao esquecimento. Nesse sentido, Jung chama a 

atenção para a participação ativa da consciência na intenção de negar tais eventos, os 

quais podem aflorar à consciência caso recebam energia necessária para tanto. 

Sobre o inconsciente coletivo, outro componente do campo psíquico, Jung diz se 

tratar de uma matriz psicológica comum a todo ser humano, herdada e, portanto, não 

pessoal, mas sim universal. Os conteúdos do inconsciente coletivo são os arquétipos, 

estruturas inatas de percepção e apreensão do mundo. Se nos atermos a tal explicação 

simplista do que é o inconsciente coletivo e seu conteúdo, poderíamos incorrer no erro 

de associarmos sua definição à ideia geral que temos de instinto: algo inato que modela o 

comportamento, colocada por Jung em outra categoria, a dos conteúdos extrapsíquicos. 

Desse modo, em que consistiria a diferenciação entre tais conceitos? 
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Foi em uma comunicação realizada durante o simpósio Instinto e Inconsciente, 

sediado na Universidade de Londres no ano de 1919, que Jung se propôs a diferenciar os 

conteúdos instintivos dos conteúdos inconscientes. Nas primeiras linhas de seu texto 

apresentado à ocasião, Jung diz que restringiria suas explicações à porção psicológica 

dos instintos, deixando de lado os aspectos biológicos. Jung toma por base a noção de 

instinto enquanto all or none reaction do médico inglês William Halse Rivers (1864-

1922) para elucidar o aspecto psicológico dos instintos. Para Rivers, segundo Jung 

(1919/2013), o all or none reaction se caracterizava como a capacidade instintiva que os 

organismos apresentam de reagirem mediante certa estimulação. Tal reação possuiria 

intensidade especifica e se desenrolaria da mesma forma, independente do grau de 

estímulo, ocorrendo, desse modo, desproporções. Jung (1919/2013) diz que processos 

semelhantes de reação também ocorrem no campo da consciência, acometendo 

indivíduos na forma de “afetos e impressões desproporcionados” (p.73) e, nem por isso, 

podiam ser caracterizados como instintos, sendo necessária outra forma de classificação.  

Jung passa, então, a analisar a palavra instinto em seu sentido lato, sobretudo a 

forma corriqueira em que as pessoas a empregam para se referirem a ações e 

comportamentos que são executados sem que houvesse antes alguma ponderação. 

Tomado sob esse prisma, o instinto é visto “como um acontecimento abrupto, uma 

espécie de interrupção da continuidade da consciência” (p.73). No entanto, tal 

constatação não se mostra frutífera para Jung, pois incorreria no perigo de tomar os 

instintos e o inconsciente enquanto sinônimos. Para marcar a diferença entre essas 

instâncias, Jung dá o seguinte exemplo: o medo de cobra parece ser algo universal, 

compartilhado, inclusive, com os primatas. A reação de pavor seria uma constante 

observável e é justamente essa recorrência que caracteriza um instinto. Seria mais difícil, 

no entanto, que alguém apresentasse comportamento semelhante quando se defrontasse 

com uma galinha. Entretanto, tal comportamento não só é possível como também é 

verdadeiro, observado nos chamados quadros fóbicos. Embora de origem obscura, 

semelhante ao instinto, este comportamento fóbico não ocorre com crescente 

regularidade, tendo, portanto, origem inconsciente, mas não instintiva. Jung (1919/2013) 

ressalta que “no campo da psicopatologia encontramos muitos casos como estes, onde a 

um dado estímulo vemos seguir-se um processo bem definido que não tem proporção 

com o estímulo e é comparável em tudo a uma reação instintiva” (p.74). A diferença 

residiria na presença ou não do caráter hereditário e uniforme. 
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Sobre a origem dos instintos, Jung diz ser essa uma questão extremamente 

complicada e que muitos comportamentos observados em animais são de extrema 

complexidade para serem explicados apenas pelo fator repetição e aprendizagem. O 

autor se mostra favorável ao posicionamento adotado por alguns pensadores que se 

aproximam das concepções acerca da intuição, cunhadas pelo filósofo francês Henri 

Bergson (1859-1941), para compreenderem a ação dos instintos. Jung diz que a intuição 

é uma atividade inconsciente de percepção e sua manifestação pode ser derivada através 

do aparecimento de ideias súbitas no campo da consciência, o que muitas vezes nos leva 

a dizer que agimos de modo instintivo quando justificamos os resultados de uma ação da 

qual não tínhamos certeza no momento de sua execução. Dessa maneira, instinto e 

intuição seriam análogos, porém, o impulso resultante do instinto culmina em uma ação 

enquanto a intuição diz respeito a “apreensão teleológica de uma situação” (p.76).  

No referido texto de 1919, Jung retoma algumas concepções do que era entendido 

como instinto, nos apresentando seis definições. A primeira definição se encontra em 

Rivers, na noção de all or none reaction, e discorre sobre a ação estereotipada do 

instinto, que se desenrolaria do mesmo modo independente do estímulo. A segunda 

definição é recuperada por Jung nos escritos do filósofo escocês Thomas Reid (1710-

1796), que entende o instinto como um impulso cego, de ordem natural, que se volta para 

a realização de determinadas ações, mas não possui de antemão a finalidade de tal ato. A 

terceira definição se encontra nas palavras do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-

1804), sendo a ideia de instinto enquanto uma necessidade interior. A quarta definição 

estaria no pensamento do filósofo inglês Herbert Spencer (1820-1903), para o qual o 

instinto seria marcado por sua característica de compulsividade e por sua semelhança 

com os atos reflexos. A quinta definição é extraída dos escritos do médico norte-

americano William James (1842-1910), o qual descreve os instintos como expressões 

motoras decorrentes da excitação dos centros nervosos, de caráter arco-reflexo. A sexta 

definição está nos escritos filosóficos do Barão Herbert de Cherbury (1583-1648), que 

entende os instintos como atos espontâneos, oriundos de faculdades produtoras de 

conhecimentos gerais, voltados para uma causa (Jung, 1919/2013). 

A partir da exposição das diversas definições de um mesmo mecanismo, o 

instinto, Jung ressalta um traço comum entre elas: o instinto é algo independente da 

vontade, comum a todos os seres e diz respeito a formas típicas impulsivas de ação, 

ligadas, em certo grau, aos mecanismos fisiológicos. Desse modo, comporiam a instância 
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coletiva do inconsciente no psiquismo, visto que não se restringem à experiência pessoal, 

entretanto, não seriam o inconsciente coletivo em si, mas apenas uma porção de seus 

conteúdos. A outra porção do inconsciente coletivo seriam os arquétipos (Jung, 

1919/2013).  

Façamos, agora, a análise da proposição da noção de arquétipo por Jung. É 

através do termo arquétipo24, empregado por Jung pela primeira vez no referido texto de 

1919, em que o médico se propõe a elucidar o caráter psicológico dos instintos. Nele, 

Jung diz que, assim como o homem é levado a agir enquanto tal por determinações 

instintivas, existiriam no psiquismo formas inatas intuitivas que nos permitiriam 

apreender a realidade: os arquétipos. Tais conteúdos se diferenciariam dos instintos 

biológicos pela sua capacidade de interagir com os dados da consciência, ou seja, por 

mais que se mostrem recorrentes, não possuiriam, necessariamente, a mesma formatação.  

Jung atribui à própria falta de consenso existente sobre o que seriam os instintos 

humanos como um empecilho inicial para a compreensão do fator psíquico, os 

arquétipos, existente em tal mecanismo: 

 

Assim, William James é de opinião que o homem é um enxame de 

instintos, ao passo que outros restringem os instintos a uns poucos 

processos que dificilmente se distinguem dos reflexos, ou seja, a certos 

movimentos executados pela criança de peito, a certas reações específicas 

dos braços e das pernas, bem como da laringe, ao uso da mão direita e à 

formação de sons silabados. No meu modo de ver estas restrições vão 

longe demais, embora sejam bem características da psicologia humana em 

geral (Jung, 1919/2013, p. 77). 

 

Tal desacordo poderia ser explicado, em parte, pelo o que Jung caracterizou como 

uma tendência à racionalização de nossas ações que, por mais inadequadas e estranhas que 

possam parecer, buscamos uma explicação e acabamos por atribuir-lhes um motivo 

consciente quando, na verdade, poderia estar em ação um mecanismo inconsciente (Jung, 

1919/2013).  

                                                           
24 Uma definição interessante do conceito de arquétipo é encontrada no livro Jung: vida e obra (1967/1981) 

de Nise da Silveira (1905-1999). Para a psiquiatra, os arquétipos seriam “formas instintivas de imaginar” 

(p.69) que poderiam ser pensados como originados de dois modos: o primeiro seria através da repetição 

exaustiva de certas vivências ao longo de milhares de anos, como, por exemplo, as experiências com mãe e 

pai, o relacionamento entre homem e mulher e a vivência de situações de superação que, ao longo do tempo, 

nos deixariam inclinados a formar ideias e imagens tipificadas a respeito dessas situações. Atitudes como 

cuidado e autoridade seriam mediadas por um arquétipo materno e/ou paterno, enquanto as situações de 

perigo, desafio e resiliência seriam aglutinadas pela figura arquetípica do herói. O outro modo de conceber a 

origem dessa tendência à formação de imagens estaria encerrada na própria estrutura do sistema nervoso, 

herdado enquanto constituição fisiológica humana. 
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A construção dos conceitos de arquétipo e de inconsciente coletivo por Jung 

remonta, segundo Shamdasani (2003/2005), à proposta de investigação que o psiquiatra 

suíço estava se dedicando por volta de 1909: a tentativa de estabelecer as bases 

filogenéticas da teoria das neuroses. Assim como os estudos de filogenia, embriologia e 

anatomia comparada constituíam o conjunto a partir do qual seria possível, para a biologia, 

investigar as origens do comportamento humano, Jung estaria procurando, envolto pelo 

pensamento biologicista de sua época, um meio pelo qual fosse possível compreender o 

psiquismo e seus conteúdos, pautando-se na ideia da existência de estruturas psíquicas que 

foram sendo desenvolvidas e, posteriormente, transmitidas (Shamdasani, 2003/2005).  

Um dos principais motivos que teria levado Jung a propor tal raciocínio fora o 

surgimento de conteúdos mitológicos, não pessoais, na fala de um paciente que discursava 

sobre a presença de um falo que pendia do sol, do qual o vento se originava, que poderia 

ser visto desde que um movimento de cabeça fosse realizado. Alguns anos após este relato, 

Jung se deparou com um manuscrito mitológico que versava sobre o mesmo tema: a 

origem do vento a partir do sol. Esse manuscrito havia sido descoberto e traduzido 

posteriormente à fala do paciente de Jung, o que implicaria em admitir a impossibilidade 

de conhecimento consciente sobre a temática. Desta maneira, Jung postulou que parte dos 

conteúdos de nossa psique se assentavam sobre uma base comum na história da 

humanidade, os quais se expressavam em uma linguagem própria: simbólica e mitológica. 

Podemos perceber o interesse de Jung em buscar a filogênese do psiquismo 

inconsciente nos temas mitológicos, ao analisarmos alguns fragmentos de sua 

correspondência com Sigmund Freud (1856-1939). Em carta datada de novembro de 1909, 

Jung diz: 

 
Um dos motivos que me levaram a deixar de escrever por tanto tempo foi 

que passei as minhas noites imerso na história dos símbolos, i.e., na 

mitologia e na arqueologia. Andei lendo Heródoto, onde achei coisas 

maravilhosas (p. ex., Livro II, culto de Papremis). Agora estou lendo os 4 

volumes do velho Creuzer, nos quais há uma mina de material. Todo meu 

interesse pela arqueologia (latente há anos) voltou de novo a se 

manifestar. Aqui se encontram fontes valiosas para a fundamentação 

filogenética da teoria da neurose (McGuire, 1976, p. 310). 

 

Em outra carta, também para Freud, datada de dezembro de 1909, Jung segue 

comentando sobre a importância dos estudos mitológicos na compreensão filogenética da 

psique: 

 

Tornou-se-me absolutamente claro que não desvendaremos os segredos 

finais da neurose e da psicose sem a mitologia e a história da civilização, 
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pois a embriologia vai de par com a anatomia comparada e sem a última a 

primeira não passa de uma contrafação da natureza que permanece 

incompreendida no âmago (McGuire, 1976, p. 333). 

 

Dessa maneira, mais do que propor um método de compreensão dos conteúdos 

inconscientes do psiquismo, Jung estava, sobretudo, iniciando a formulação de uma 

fenomenologia da psique, buscando nos próprios conteúdos manifestos a razão de ser dessa 

camada coletiva. A descrição que Jung faz dos arquétipos em seu texto Instinto e 

Inconsciente é a de categorias inatas de percepção, intuição e apreensão necessárias, 

anteriores a todos os processos psíquicos. O autor diz ainda que o impulso de agir e a 

apreensão são o mesmo fenômeno mas, devido a uma ordem prática de compreensão, 

tendemos a dividi-los enquanto eventos distintos e consecutivos (Jung, 1919/2013). 

Alguns anos mais tarde, após a primeira utilização do termo arquétipo, em 1919, 

para descrever os conteúdos inconscientes comuns a toda humanidade, Jung publica, em 

1928, o texto A estrutura da alma, no qual podemos perceber tentativas de explicação 

sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo a partir de uma linguagem na qual corpo e 

psique se misturam. A perspectiva filogenética na psicologia, ao procurar estudar as 

origens do comportamento humano por meio de um viés evolucionista, se voltou para o 

estudo dos povos primitivos e das crianças na tentativa de, através de analogias e 

comparações, compreender o curso do desenvolvimento dito normal (Shamdasani, 

2003/2005). O interesse de Jung na filogênese, conforme vimos anteriormente em trechos 

de sua correspondência, fez com que ele se voltasse para o estudo dos povos ditos 

primitivos no intuito de compreender os conteúdos do inconsciente coletivo, pois, 

visualizou nesta empreitada a possibilidade de observar a relação com o simbólico e o 

mitológico de forma mais natural. No texto anteriormente referido, Jung diz: 

 
Da mesma maneira que as condições do meio ambiente, as condições 

fisiológicas, também as pulsões glandulares provocam fantasias 

carregadas de afetos. A sexualidade aparece [para o primitivo] como um 

deus da fertilidade, como um demônio feminino ferozmente sensual, 

como o próprio diabo, com pernas caprinas dionisíacas e gestos obscenos, 

ou como uma serpente terrificante que procura sufocar suas vítimas até a 

morte (Jung, 1928/2013, p. 100). 

 

No mesmo artigo, Jung prossegue dizendo que “o inconsciente coletivo é a 

formidável herança espiritual do desenvolvimento da humanidade que nasce de novo na 

estrutura cerebral de todo ser humano” (p.103). A concepção de fantasia enquanto produto 

tanto de secreções glandulares quanto de fatores ambientais e uma possível localização do 

inconsciente coletivo no encéfalo demostram que, nessa época, Jung atribuía certa 
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primazia aos processos fisiológicos na constituição dos conteúdos inconscientes. 

Entretanto, ainda no mesmo artigo, ao dizer que a sexualidade pode se revelar de diferentes 

formas (deus da fertilidade, demônio feminino e serpente sufocante), Jung parece dizer que 

o instinto, no caso, a sexualidade, sempre estará presente, mas este será revestido e 

representado pelo arquétipo, de diferentes modos, pautando-se na realidade histórico-

cultural25 do indivíduo, ou seja, a primazia inconsciente do instinto deixa de ser apenas 

biológica, tornando-se, também, psíquica. Nesse sentido, podemos perceber que Jung 

começa a propor uma diferenciação quanto aos componentes instintivos do psiquismo, 

sendo um mais ligado às bases orgânicas do corpo humano e outro ao caráter psíquico, 

noção fundamental para a compreensão do conceito de psiquificação. 

 Em 1936, Jung ministra uma palestra em conferência na Sociedade Abernethiana, 

no Hospital de São Bartolomeu, em Londres, posteriormente publicada com o título de O 

conceito de inconsciente coletivo, para esclarecer esta noção. Nessa conferência, Jung 

(1936/2012) diz que os instintos são “forças motrizes especificamente formadas, que 

perseguem suas metas inerentes antes de toda conscientização, independendo do grau de 

consciência” (p.53). Partindo desse postulado inicial, Jung sugere, posteriormente em sua 

fala, que os arquétipos seriam expressões imagéticas dos instintos. Contudo, nesta mesma 

conferência, Jung ressalta que os arquétipos, enquanto imagem instintiva, não trazem 

consigo um conteúdo dado, sendo, antes de tudo, “formas sem conteúdo” (p. 57), 

possibilidades de percepção e ação. É curioso notarmos que, tanto o artigo O conceito de 

inconsciente coletivo quanto o artigo Psychological factors determining human behaviour, 

no qual aparece o termo psiquificação, são proferidos no ano de 1936 e ambos são escritos 

originalmente em inglês. Apesar de a ideia de psiquificação ter sido lançada anteriormente 

ao pronunciamento de Jung na Sociedade Abernethiana, este datado de 19 de outubro de 

1936, ao passo que o conceito foi pronunciado em setembro do mesmo ano, o termo não se 

encontra utilizado na versão original do artigo O conceito de inconsciente coletivo, apesar 

de ambos tratarem de temas semelhantes.  

 Em um artigo, intitulado A esquizofrenia (1959/2013), Jung retoma seu conceito de 

arquétipo dizendo que “um dos privilégios da velhice é a possibilidade de rever os 

caminhos que já foram percorridos” (p.291). Jung reforça a associação de arquétipo aos 

                                                           
25 Parece pertinente lembrarmos, aqui, as colocações de J. J. Clarke (1992/1993) a respeito da associação 

entre arquétipo e cultura. Para o autor, “os arquétipos são fatos contingentes da história e experiência humana 

que, por mais profundamente enterrados estejam na psique, por mais antigos e enraizados na história, 

poderiam concebivelmente ter sido diferentes, caso a história humana, biológica e cultural, tivesse sido 

diferente” (p.54). 
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pattern of behaviour da biologia, do qual falaremos no capítulo seguinte, e renega a 

concepção de que seriam ideias herdadas mas, sim, formas de percepção inatas: 

 
A frequente retomada de formas e imagens arcaicas de associação 

observadas na esquizofrenia me forneceu, pela primeira vez, a ideia de 

um inconsciente que não consta apenas de conteúdos originários da 

consciência que se perderam, mas de uma camada ainda mais profunda, 

dotada de caráter universal, como são os motivos míticos característicos 

da fantasia humana. Esses motivos não são de modo algum inventados e 

sim descobertos, constituindo formas típicas que aparecem, de maneira 

espontânea e universal, independentes da tradição nos mitos, contos de 

fada, fantasias, sonhos, visões e ideias delirantes. Uma investigação mais 

cuidadosa mostra que se trata de atitudes típicas, de modos de agir, de 

formas de ideias e impulsos que devem constituir o comportamento 

tipicamente instintivo da humanidade. O termo arquétipo por mim 

escolhido coincide com o conceito tão conhecido na biologia de “pattern 

of behaviour”. Não se trata de maneira alguma de ideias herdadas, mas de 

impulsos e formas instintivas herdadas, tais como observamos em todo 

ser vivo [grifo do autor] (Jung, 1959/2013, p.296). 

 

Após esta explanação sobre a relação entre arquétipo e instinto, podemos 

compreender, de forma mais clara, a fala de Jung que reproduzimos em nossa discussão 

anterior acerca dos complexos, em que o autor afirma serem estes imagens de uma situação 

psíquica. A disposição da psique em agrupar conteúdos na forma de imagens tem origem 

em sua própria estrutura inconsciente coletiva, ou seja, nos arquétipos que, enquanto 

formas sem conteúdo, pressupõem a criação de imagens. As imagens que caracterizam o 

complexo, entretanto, se encontram no inconsciente pessoal, frutos de percepções que 

escapam da consciência e se agrupam ao redor de um afeto, formando uma cadeia 

associativa.  

 Apesar de termos demonstrado, em nossa análise acerca dos conceitos de complexo 

de tonalidade afetiva e de arquétipo, que a ideia da existência de estruturas psiquificadas, 

ou seja, estruturas cujo funcionamento se deve mais ao nível psicológico do que ao 

puramente fisiológico, já figurava no pensamento de Jung antes da criação do conceito de 

psiquificação em 1936, nossa pesquisa se apresentaria demasiada desfalcada se não 

levássemos em consideração outros dois fatores: a noção de vontade, timidamente 

enunciada por Jung no artigo que trata do conceito de psiquificação, e a ideia de energia 

que circunscreve tanto o conceito de vontade quanto os demais utilizados por Jung no 

referido artigo. Desse modo, devemos investigar como as noções de energia e vontade 

figuravam na obra de Jung no período que antecede a criação do conceito de psiquificação. 
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2.2.4 – A relação entre energia e vontade 

 

É de modo bastante sucinto que Jung diz sobre o papel da vontade na questão dos 

determinantes psicológicos de comportamento humano em seu pronunciamento datado de 

1936. Devido a sua importância para a compreensão do processo de psiquificação, 

relembremos o que foi dito à ocasião: 

 

A discussion of the dynamic factors determining human behaviour is obviously 

incomplete without mention of the will. The part that will plays, however, is a 

matter for dispute, and the whole problem is bound up with philosophical 

considerations, which in turn depend on the view on takes of the world. If the will 

is posited as free, the it is not tied to causality and the is nothing more to be said 

about it. But if it is regarded as predetermined and causally dependent upon the 

instincts, it is an epiphenomenon of secondary importance (Jung, 1937/1960, 

p.119)26. 

 

Qual teria sido a intenção de Jung ao se remeter de modo tão breve à questão da 

vontade, tópico tão controverso e plural? Se retomarmos o que foi dito pelo médico em 

uma aula inaugural na Universidade de Zurique, em 1905, posteriormente publicada em 

1906 com o título de A importância psicopatológica do experimento de associações, 

podemos resgatar suas primeiras opiniões acerca da temática. Ao falar sobre os testes de 

associação de palavras enquanto método de identificação dos complexos de tonalidade 

afetiva, Jung diz que o sujeito testado que sofre as influências de um complexo se vê 

compelido a responder à palavra estímulo assim como um músculo está fadado a se 

contrair caso seja devidamente estimulado. A palavra dada como resposta à palavra 

estímulo se sobreporia à vontade consciente, emergindo através de uma cadeia afetiva de 

associações. Jung diz que as pessoas que defendem a ideia de que anteriormente ao ato 

existe sempre um movimento de avaliação da situação que culmina em uma escolha e, 

posteriormente, em uma ação, tendem a refutar a proposição de que nossas ações 

obedecem ao arranjo de associações muitas vezes desconhecidas. De forma espirituosa, 

Jung diz a esse respeito: 

 

Será que a pessoa também escolhe entre os motivos dos motivos e entre os avós e 

bisavós dos motivos? E o que faz com os motivos que não chegam à sua 

consciência? Ou será que os motivos brotam do mundo transcendental como ato 

                                                           
26 Na coleção Obra Completa de C. G. Jung, da Editora Vozes, a referida passagem foi traduzida para o 

português do seguinte modo: A vontade [grifo do autor] ocupa uma posição controvertida. Não há dúvida de 

que se trata de um fator dinâmico, como os instintos. O problema da vontade está ligado a considerações 

filosóficas as quais, por sua vez, resultam da visão que se tem do mundo. Se a vontade é tida livre [grifo do 

autor], então não depende de nenhuma causa e, neste caso, nada mais há a dizer sobre ela. Mas se, pelo 

contrário, é considerada como predeterminada e ligada causalmente aos instintos, não passa de um 

epifenômeno de importância secundária (Jung, 1937/2013, p.64). 
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incompreensível da criação? Se a pessoa quisesse escolher entre os motivos de 

seu querer, deveria gastar uma porção de anos antes de qualquer movimento a fim 

de encontrar e analisar toda a série de motivos precedentes até a época nebulosa 

da infância, e nunca chegaria ao fim (Jung, 1906/2012, p. 458). 

 

 Para além da vontade consciente, assentada em uma cadeia de associações lógicas 

racionais mediadas pelo centro da personalidade consciente existiria, por assim dizer, a 

vontade inconsciente manifestada pelos complexos. Em um outro artigo em que aborda a 

relação entre vontade e complexo, intitulado Investigações psicofísicas com o 

galvanômetro e o pneumógrafo em pessoas normais e doentes mentais (1907/2012), Jung 

diz que o complexo tem o poder de enfraquecer a vontade do indivíduo mediante a 

diminuição da energia psíquica27 do mesmo.  

 O conceito de energia psíquica recebe especial atenção de Jung em seu livro 

iniciado em 1911, e amplamente reeditado em 1952, Símbolos da transformação, 

sobretudo, no capítulo intitulado Sobre o conceito de libido. Nesse capítulo, Jung diz que 

prefere utilizar um termo energético do que um termo ligado à teoria sexual amplamente 

difundida por Sigmund Freud. A libido é descrita por Freud como um impulso instintual 

pertencente à esfera da sexualidade do qual derivaria nosso comportamento, tornando-se a 

base da explicação psicanalítica para os transtornos neuróticos. Para Jung, o conceito de 

sexualidade utilizado pela psicanálise padecia de tal inflação que o próprio significado do 

termo se mostrava envolto em uma nebulosidade. O caráter sexual da libido poderia ser 

explicado com base em alguns casos de neurose, contudo, caso fosse generalizado, 

encontraria certas incongruências teóricas. É pensando principalmente nos casos de 

esquizofrenia que Jung começa a questionar a aplicabilidade de tal conceito. A perda pelo 

interesse sexual ou a impossibilidade de vasão do mesmo era algo observado em muitos 

dos pacientes de Freud e Jung. Contudo, Jung observara que muitos dos pacientes 

esquizofrênicos perdiam não somente o interesse pela sexualidade, mas, pelas coisas de 

forma geral (Jung, 1952/2013). Em contrapartida, em pessoas que houvessem sido 

castradas, havendo a perda do interesse libidinal, não se instalava um quadro de neurose ou 

esquizofrenia, ou seja, a perda do interesse sexual enquanto explicação etiológica dos 

transtornos psíquicos se mostrava limitada. Sobre esta questão, Jung diz: 

 

Na esquizofrenia falta à realidade muito mais do que poderíamos atribuir 

à sexualidade sensu strictiori. Falta uma quantidade tão grande de 

“fonction du réel” que necessariamente devem estar incluídos na perda 

outros instintos aos quais não se pode atribuir caráter sexual; ninguém há 

                                                           
27 É importante ressaltarmos que, em 1907, Jung ainda operava com o conceito de energia psíquica pautando-

se nas concepções freudiana de libido. 
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de se convencer que a realidade nada mais é que uma função sexual 

(Jung, 1952/2013, p.165). 

 

 Jung começa a aproximar a ideia de libido enquanto uma força de origem instintual, 

atrelada anteriormente à questão sexual, de uma outra concepção: a da transformação das 

ações instintivas. Para o autor, a libido deveria ser entendida como energia psíquica e diria 

respeito à toda disposição energética oriunda dos instintos direcionada inicialmente à 

satisfação de necessidades como fome, sexualidade e sono. A este respeito, Jung diz que os 

instintos foram modificados em razão de sua necessidade. O instinto de propagação, por 

exemplo, teria sido realocado em nossa espécie e a compulsão pela reprodução em termos 

de quantidade numérica teria sido substituída pela fecundação eficiente, reduzida. Esta 

transposição teria resultado em uma diminuição na produção de espermatozoides e óvulos, 

liberando grande quantidade de energia para o indivíduo investir em outra atividade (Jung, 

1952/2013). A própria energia psíquica pode ser entendida, desse modo, como uma 

expressão do processo de psiquificação na qual a energia instintiva é transformada e passa 

a regular não apenas os aspectos biológicos mas, também, as atividades criativas. Uma 

tentativa de separação da libido em categorias como energia de propagação, energia de 

nutrição ou energia de criação é um exercício meramente didático na concepção de Jung. 

Para o suíço, o que existe é um fluxo vital de energia instintiva contínuo, uma “vontade de 

existir” (p.166).  

 A questão da vontade é retomada por Jung em um texto intitulado O problema dos 

tipos de atitude (1916/2012), no qual aparece descrita como “uma função dirigida pela 

reflexão” (p.60). Se retomarmos o que foi dito por Jung em 1937, no artigo em que lança o 

termo psiquificação, veremos que a reflexão é descrita como um derivado psicológico do 

impulso de agir. No referido texto, o autor ainda diz que a “verdadeira reflexão tem que ser 

racional, isto é, sensata” (p.60). Sendo a vontade um derivado da reflexão que, por sua 

vez, trata-se de um instinto psiquificado, a vontade também figura como um exemplo de 

psiquificação.  

É importante, aqui, relembrarmos o conceito de energia proposto por Jung em um 

artigo de 1928, A energia psíquica. Para o autor, a mensuração de uma energia psíquica 

não seria empiricamente possível, devido à incapacidade de delimitarmos e separarmos 

claramente os processos mentais dos físicos e, dessa maneira, esta só poderia ser derivada e 

entendida enquanto reguladora da interação dos conteúdos psíquicos. Nesse texto, é 

interessante observarmos aquilo que foi chamado por Xavier (2012) de postura de não 

enfrentamento direto acerca das questões psicofísicas. Jung (1928/2012) diz que, ao 
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conceber uma relação energética entre os conteúdos psíquicos, não entraria em 

“especulações sobre as possibilidades de o corpo e a alma atuarem juntos ou ao lado um do 

outro” (p.28), uma vez que tal questão não traria uma finalidade prática ao profissional 

clínico e deveria, portanto, ser fonte de ocupação dos filósofos. Diz, de forma sucinta, que 

a hipótese da interação mente e corpo não exclui a noção de paralelismo psicofísico28.   

Em uma conferência datada de 1935 acerca da prática psicoterápica, realizada na 

Associação de Medicina de Zurique, Jung discute o texto Princípios básicos da prática da 

psicoterapia, no qual apresenta um panorama geral de seu método psicoterápico. Nessa 

ocasião, Jung fala sobre as dificuldades próprias do campo que se volta para o estudo do 

psiquismo, pois este se vê cercado de antinomias. O psiquiatra suíço diz que, assim como a 

física consegue operar com proposições divergentes a respeito do comportamento da luz, 

de natureza tanto ondulatória quanto corpuscular, a psicologia deveria encarar suas 

próprias antinomias como uma característica própria de seu campo ao eleger como foco de 

estudo um objeto tão complexo quanto o comportamento humano. Para Jung (1935/2012), 

“uma das antinomias fundamentais é a proposição: A psique depende do corpo, e o corpo 

depende da psique” (p.14). Esta proposição acaba por aproximá-lo mais da perspectiva 

interacionista do que da perspectiva do paralelismo psicofísico, embora, como vimos 

anteriormente, Jung não tome uma abordagem em detrimento da outra. 

Ainda na formulação de seu conceito de energia, Jung (1928/2012) diz que, assim 

como o psiquismo abrange tanto as matrizes fisiológicas quanto as psíquicas, este deveria 

ser entendido como uma totalidade, um processo tão vasto quanto a própria existência e, 

nesse sentido, propõe que o psiquismo seja visto “como um processo de vida” (p.27). 

Desse modo, Jung diz que o melhor a se fazer seria abrir mão de especulações filosóficas 

acerca do funcionamento energético e, assim, propõe o termo “energia de vida” (p.27) para 

abarcar os conteúdos de base orgânica, que poderiam vir a escapar caso privilegiasse o 

termo energia psíquica. O termo libido, portanto, passa a ser usado por Jung como 

sinônimo de energia de vida para designar toda energia necessária à ação e manutenção dos 

processos psicológicos e fisiológicos.  

                                                           
28 Em seu artigo intitulado Uma visão panorâmica da psicologia científica de Wilhelm Wundt (2009), o 

professor de psicologia Saulo de Freitas Araújo diz que a ideia de paralelismo psicofísico remete ao 

pensamento do filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716), no qual os processos 

físicos e psíquicos do corpo são tomados como grandezas paralelas, ou seja, não interagem entre si e, 

portanto, não podem ser reduzidos um ao outro. Já a respeito do interacionismo, segundo Cheniaux e Lyra 

(2014), as proposições de Descartes continuam sendo a base deste tipo de proposição na qual mente e corpo 

são tomados enquanto instâncias distintas, mas, capazes de se afetarem mutuamente.  
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Após estabelecer o que entende por energia vital, Jung passa a analisar como ela se 

comportaria. Ao observar os rituais de povos primitivos, Jung postula que o fato de 

conseguirmos atuar em ações não naturais, entendidas como aquelas ligadas diretamente a 

funções de sobrevivência como a procura por alimento e a reprodução criando cerimônias 

elaboradas e complexas, poderia indicar um desvio original da libido (Jung, 1928/2012). 

Para que este desvio de energia acontecesse, permitindo a criação de ritos ao mesmo tempo 

em que fosse utilizada para fins habituais, Jung (1928/2012) diz que deveria haver “um 

quantum de energia que poderíamos chamar de um excedente da libido” (p.61). Podemos 

depreender, a partir do exposto, o seguinte esquema: parte da energia vital – ou libido – 

que engloba tanto os aspectos fisiológicos quanto psíquicos, é dirigida pelos instintos mais 

ligados ao nível biológico, buscando a auto conservação. Uma vez saciados estes 

determinantes, parte da energia vital, mais ligada aos aspectos psíquicos, leva o indivíduo a 

atuar também de modo compulsivo, mas não natural. O que acontece nesse momento, 

segundo Jung, é a criação de um símbolo que também passa a determinar as ações do 

sujeito. Os rituais e cerimônias são formas aproximadas de se relacionar com este símbolo. 

Sobre este tema, Jung diz: 

 

O primeiro produto que o homem primitivo conquista através da 

formação análoga da energia instintiva é a magia. Uma cerimônia é 

mágica quando não é realizada com a finalidade de fazer um trabalho 

efetivo, mas fica retida na expectativa. Neste caso a energia é transferida a 

um novo objeto, criando assim um novo dinamismo que, no entanto, só 

permanece mágico enquanto não produzir um trabalho efetivo (Jung, 

1928/2012, p. 59). 

 

O que Jung está descrevendo, sem utilizar o termo propriamente dito, que só seria 

concebido anos mais tarde, é o mecanismo de psiquificação. O símbolo representa um 

agente psíquico não natural, mas tão determinante quanto um instinto. Ele demanda uma 

ação e, antes de tudo, uma representação por parte do indivíduo. Sua origem é inconsciente 

e de caráter arquetípico, pois traz consigo um modo psicológico de agir, mas não o formato 

da ação. Isso explicaria a diversidade de rituais existentes com o mesmo motivo: a forma 

de realização se difere, mas o propósito se assemelha. 

O diálogo com o símbolo surgiria no exercício de sua compreensão, na capacidade 

de transformar a expectativa mágica em um exercício prático e dirigido (Jung, 1928/2012). 

Jung diz que basta observarmos nossas ações cotidianas para percebermos o quanto 

conseguimos desviar de um modo de comportamento exclusivamente instintivo. A 

consciência desempenharia um papel de suma importância nesse processo. Para Jung, o 
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indivíduo dotado de um elevado grau de consciência, não no sentido de racionalização 

exacerbada, mas no que diz respeito ao conhecimento de seu modo de atuar no mundo, 

possui maior capacidade de se desvencilhar dos determinantes instintivos. A este estágio 

de consciência, Jung chama de processo de individuação e, a seu respeito, diz: 

 

O polimorfismo da natureza instintiva primitiva é regulado pelo princípio 

da individuação [grifo do autor], isto é, uma unidade contrativa cujo 

poder é tão grande quanto o dos instintos contrapõe-se à multiplicidade e 

à dissociação cheia de contradições. Sim, ambos esses lados chegam a 

formar um par de opostos, necessário à autorregulação, o qual muitas 

vezes já foi designado por natureza e espírito. O que constitui o 

fundamento deste conceito são condições psíquicas entre as quais a 

consciência humana oscila como o fiel da balança (Jung, 1928/2012, p. 

64). 

 

 A noção de individuação também pode ser associada ao conceito de psiquificação, 

pois, denota certa ruptura com as formas compulsivas de ação e diz de uma capacidade de 

ampliação da vontade em direção a um objetivo. Dessa forma, a realidade é interpretada e 

subjetivada pelo indivíduo que passa a agir através da reflexão e da criação espontânea.  

 Após discutirmos as questões referentes aos instintos, aos arquétipos, aos 

complexos de tonalidade afetiva e a relação entre energia e vontade, nos resta analisarmos 

algumas questões da tipologia de Jung que estão presentes no artigo em que o conceito de 

psiquificação é abordado. Assim sendo, devemos proceder de modo semelhante na 

investigação da tipologia e buscarmos, para além daquilo expresso no artigo de 1937, as 

concepções primevas acerca do tema. 

 

 

2.3 – A tipologia enquanto exemplificação do processo de psiquificação 

 

 A menção de Jung à sua tipologia no artigo Psychological factors determining 

human behaviour (1937) aparece na segunda parte do texto, destinada a explicar a 

fenomenologia geral dos determinantes. Certa gradação é apresentada por Jung ao falar das 

funções de apreensão da consciência. A consciência perceberia a existência de um objeto 

através da sensação, o qual seria interpretado pelo pensamento e valorado pelo sentimento. 

A intuição agiria enquanto função de apreensão de fenômenos que se desenrolam para 

além do campo da consciência no momento de contato com determinado objeto. 

Utilizamos o termo gradação não no sentido de ordenação consecutiva da ação das 

funções. Cada função age de modo independente e também se interpenetram. Por gradação 

nos referimos ao grau de psiquificação de cada função. A sensação estaria mais ligada ao 
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campo fisiológico dos sentidos enquanto o pensamento e o sentimento dizem respeito à 

representações subjetivas acerca de determinado fenômeno. A intuição enquanto percepção 

espaço-temporal imediata extrapola o momento de contato com o objeto se caracterizando, 

também, enquanto uma função subjetiva. Porém, os termos introversão e extroversão, 

precedentes das quatro funções referidas, não são mencionadas no artigo de 1937. É no 

livro Tipos Psicológicos, de 1921, que Jung se dedica a explicação pormenorizada desses 

conceitos. 

 No capítulo Descrição geral dos tipos, Jung descreve a possível origem dos modos 

extrovertido e introvertido de comportamento. Para o autor, trata-se fundamentalmente de 

uma questão adaptativa. O primeiro modo de adaptação, ao qual chamou extroversão, 

poderia ser encontrado em seres com grande capacidade de proliferação, mas pouca 

aptidão para a defesa de sua espécie. O segundo modo, a introversão, operaria de modo 

quase inverso, possuindo mecanismos mais amplos de auto conservação e, em 

contrapartida, baixos índices de reprodução. A principal diferenciação entre ambas as 

formas de comportamento estaria na relação entre indivíduo, meio externo e meio interno, 

variando em cada uma a primazia de fatores como direção da percepção e intenção. 

 Para Jung (1921/2012), haveria uma correlação entre psiquismo e natureza29, sendo 

que tais modos típicos de adaptação também estariam presentes no funcionamento psíquico 

dos indivíduos. A mediação da experiência com o objeto no extrovertido se daria, 

sobretudo, a partir de dados presentes no ambiente externo, no campo do objeto, partindo 

dele em direção ao sujeito. Vários são os exemplos citados por Jung de atitudes 

tipicamente extrovertidas, sendo um deles a atitude de um indivíduo em passar a apreciar 

um tenor pelo fato de que todos os demais indivíduos o admiram, não havendo maiores 

considerações sobre a capacidade musical do artista e nem pelo gosto pessoal daquele que 

passa a admirá-lo. Nesse caso, a ação, admirar o tenor, decorre da composição externa – 

fato de todos os demais presentes no ambiente admirarem o artista – ao sujeito, 

impulsionada pelo ambiente. No caso do introvertido, Jung diz haver maior consideração 

aos fatores subjetivos, ou seja, entre a ação do indivíduo em direção ao objeto externo, ou 

no caso de uma ação provocada pelo objeto, há uma reconstrução do objeto, uma tradução 

para o mundo interno de modo que ele passa a ser incorporado pelo sujeito, podendo até 

                                                           
29 Jung aborda o psiquismo como uma instância decorrente do processo de evolução, sujeito às leis da 

natureza. Para maiores informações, consultar o artigo Considerações sobre a natureza do psíquico.  
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mesmo ser modificado. Desse modo, o introvertido se relaciona mais com a sua concepção 

do objeto do que com o fenômeno em si30. 

 Extroversão e introversão dizem respeito ao que Jung chamou de tipos gerais de 

atitude. Às possíveis formas através das quais a atitude se daria, Jung chamou de funções 

identificando duas de caráter racional, ou seja, judicativas, sendo elas o pensamento e o 

sentimento, e duas de caráter irracional, não judicativas, a sensação e a intuição.  Em linhas 

bastante gerais31, na função pensamento predominaria uma lógica causal, haveria uma 

maior inclinação para o encadeamento de fatos justificados em evidências enquanto na 

função sentimento predominaria aspectos judicativos mais subjetivos. A função intuição 

estaria baseada em saltos de proposições advindas de percepções não totalmente 

desveladas pela consciência e a sensação diria respeito tanto a estímulos sensoriais 

fisiológicos quanto a estímulos emocionais, de ordem afetiva. 

 Jung (1921/2012) traz ainda em sua tipologia o que chamou de função principal e 

função auxiliar. Tendo como base a existência de duas instâncias psíquicas, percebeu que 

algumas funções seriam mais diferenciadas que outras, estando umas relegadas à 

consciência e outras ao inconsciente. O que caracterizaria um determinado tipo psicológico 

seria o grau de diferenciação da atitude e da função psicológica. A diferenciação é um dos 

fatores cruciais da adaptação, pois, sem ela, não há relação de troca entre o indivíduo e seu 

meio, apenas a existência em seu grau mais elementar, o da conservação. Jung deixa claro 

que todos os indivíduos utilizam as quatro funções e também pode variar sua atitude em 

prol das exigências, mas, existe uma tendência, um modo mais constante de atuar, 

relegando ao inconsciente os aspectos menos utilizados ou mais indiferenciados. Jung diz 

que suas explicações acerca da introversão e extroversão se dão de forma didática, ou seja, 

não ocorrem naturalmente de forma tão pura e esquemática, uma vez que nossos conteúdos 

psíquicos dialogam e se interpenetram naquilo que chamou de “contaminação de 

conteúdo” (p. 54). 

 O fato de a psique se desdobrar de modo tão plural no que diz respeito à interação 

entre indivíduo e objeto mostra a capacidade psiquificadora da mesma. Sendo o instinto 

uma forma estereotipada e repetitiva de ação, as funções da consciência apontam para a 

                                                           
30 No início de sua análise acerca dos tipos psicológicos, Jung diz ser impossível desconsiderar o fato de que 

sua visão enquanto introvertido, segundo ele próprio, irá interferir em seu modo de observar e descrever as 

atitudes de cada grupo. Desse modo, pode ser que em algum momento de sua fala haja uma maior 

valorização do tipo introvertido em detrimento do extrovertido.   
31 Para uma melhor apreciação das descrições das funções e atitudes, consultar os capítulos nove, Descrição 

geral dos tipos e onze, Definições, da obra Tipos Psicológicos de Carl Gustav Jung, bem como os Anexos do 

mesmo livro. 
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diversificação da atitude que, por mais que se assente sobre uma função principal mais 

desenvolvida, é dada a possibilidade de ressignificação das relações com o objeto. 

Passamos a falar, desse modo, de uma adaptação psicológica na qual os instintos são 

traduzidos como dados subjetivos e não apenas como impulsos cegos. 

 Após este retorno às proposições de Jung contidas no artigo Psychological factors 

determining human behaviour, pudemos expandir os conceitos utilizados como suporte 

para a explicação do processo de psiquificação para além das definições contidas no 

referido texto. Contudo, se nos detivermos nos textos anteriores à criação do conceito de 

psiquificação é evidente que não compreenderemos o porquê de o conceito ter sido 

abandonado. Poderíamos, apenas, traçar um caminho que apontasse para sua formulação a 

partir de pressupostos anteriormente vinculados a outras temáticas. Nesse sentido, devemos 

nos lançar para os escritos de Jung acerca dessa temática que datem de uma época 

posterior ao artigo de 1937. 

 

2.4 - A noção de psicoide como auxílio à compreensão do termo psiquificação 

 

 Em 1946, Jung apresentou, em uma sessão promovida pelo círculo intelectual de 

Eranos, o texto Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico que se encontra 

dividido em oito tópicos: A questão do inconsciente sob o ponto de vista histórico, 

Importância do inconsciente para a Psicologia, A dissociabilidade da psique, Instinto e 

vontade, Consciência e inconsciente, O inconsciente como consciência múltipla, Pattern of 

behaviour (forma comportamental) e arquétipo e, por último, Considerações gerais e 

perspectivas. No quarto tópico, Instinto e Vontade, Jung retoma uma concepção do 

neurologista francês Pierre Janet (1859-1947) acerca da existência de partes superiores e 

inferiores de uma mesma função psíquica, na tentativa de conciliar, mais uma vez, aspectos 

psicológicos e fisiológicos. Para Jung, seria inegável que os processos psíquicos 

possuíssem uma base orgânica da qual os instintos também fariam parte. Contudo, os 

instintos comporiam a parte inferior da psique, sendo esta de caráter mais compulsivo e 

regulada basicamente por processos fisiológicos. A parte superior seria regulada pelo 

mecanismo da vontade, da presença da consciência, que teria a capacidade de modificar os 

sentidos originais dos instintos (Jung, 1946/2013).  

Após esta diferenciação inicial, Jung levanta a seguinte questão: “quando é que 

podemos falar de ‘psíquico’, e como, em geral, definiremos o ‘psíquico’ em oposição ao 

‘fisiológico’?” (p.128). Para elucidar tal questionamento, Jung retoma uma de suas 
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concepções: a ideia de vontade. Nesse tópico, Jung define vontade como “uma certa 

quantidade de energia que fica livremente à disposição da consciência” (p. 129). A vontade 

estaria subordinada, em certo grau, aos instintos. No entanto, como a ideia de vontade 

pressupõe certa liberdade, o papel dos instintos em sua composição seria de possível 

motivador e não de agente compulsivo. O autor diz que o instinto enquanto agente da parte 

inferior da psique, arraigado ao plano biológico, não sofre qualquer influência da 

consciência e que uma provável mudança em sua forma de atuar talvez só fosse possível 

mediante alguma modificação na própria estrutura orgânica. Neste plano inferior, a 

vontade é a própria ação compulsória do instinto. Contudo, na parte superior da psique, os 

instintos perderiam significativamente seu poder de influência, podendo eles serem 

influenciados pela mediação realizada através da consciência entre estímulo e introjeção do 

mesmo, dando margem para o surgimento da vontade enquanto liberdade de ação (Jung, 

1946/2013). Apesar de não usar o termo psiquificação nesse texto, podemos perceber que 

Jung está falando de um instinto psiquificado, ou seja, de uma estrutura modificada que 

permite o surgimento de um intervalo entre assimilação de um fenômeno e a existência ou 

não de uma ação em sua direção. 

Ainda na tentativa de esclarecer a relação entre psíquico e fisiológico, Jung se 

apropria do conceito de psicoide criado pelo filósofo alemão Hans Driesch (1867-1941). 

Jung diz que Driesch usava este termo para se referir à existência de uma força elementar 

que nos direciona para a ação. Jung (1946/2013) diz que “o conceito de Driesch [psicoide] 

é mais filosófico do que científico” (p.122), sendo apropriado por Eugen Bleuler e 

utilizado para indicar funções subcorticais ligadas ao aparato biológico e possuidoras de 

função adaptativa.  Para Jung, esta definição de psicoide dada por Bleuler enquanto algo 

que se dá na junção do biológico e do psicológico, ou subcortical na terminologia do 

professor de Jung, era a própria definição de psique e, portanto, não acrescentava nada 

(Jung, 1946/2013). Jung passa, então, a utilizar o termo para descrever um aspecto 

inacessível do inconsciente que abarcaria tanto a esfera psicológica quanto a orgânica. 

Sobre isso, diz: 

 

Se uso o termo “psicoide”, faço-o com três ressalvas: a primeira é que 

emprego esta palavra como adjetivo e não como substantivo; a segunda é 

que ela não denota uma qualidade anímica ou psíquica em sentido 

próprio, mas uma qualidade quase psíquica, como a dos processos 

reflexos; e a terceira é que esse termo tem por função distinguir uma 

determinada categoria de fatos dos meros fenômenos vitais, por uma 

parte, e dos processos psíquicos em sentido próprio, por outra [grifos do 

autor] (Jung, 1946/2013, p.124). 
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 Jung também emprega o termo psicoide para se referir aos arquétipos. Ao falar de 

arquétipo psicoide o autor estaria se referindo à possibilidade contida no mesmo em ser 

semelhante tanto ao campo psicológico quanto ao campo fisiológico. A definição de 

psicoide se mostra análoga ao conceito de psiquificação, um processo pelo qual algumas 

categorias tidas como majoritariamente fisiológicas, como os instintos, podem também se 

comportar como instâncias psicológicas. O conceito de psiquificação parece estar contido 

na noção de psicoide, ou seja, a ideia continuou presente. 

No quinto tópico do seu artigo de 1946, nomeado Consciência e inconsciente, Jung 

faz uma analogia que nos possibilita compreender melhor tanto o que chamou de aspecto 

psicoide do psiquismo quanto o processo de psiquificação. Trata-se de uma comparação 

entre instinto e arquétipo com os extremos do espectro da luz visível. Para o médio suíço, 

em um dos extremos estariam os comportamentos instintivos, caracterizados por seu 

automatismo tipificado, representados pelo comprimento infravermelho da luz. Desse 

modo, podemos depreender que o comportamento inconsciente, aqui representado 

metaforicamente como a luz, possui uma dimensão localizada na base instintiva orgânica e, 

na outra extremidade, estariam os componentes psíquicos do inconsciente, os arquétipos, 

representados pelo comprimento ultravioleta. Instinto e arquétipo seriam, desse modo, 

representações opostas de um mesmo fenômeno, o da capacidade de diálogo entre a 

consciência e o inconsciente, chamado por Jung (1946/2013) de “discussão dialética” 

(p.134). O grau de inconsciência menos elevado possibilitaria ao sujeito individuado um 

diálogo com os conteúdos arquetípicos do inconsciente, enxergando nos símbolos uma 

possibilidade de direcionamento de sua energia psíquica. Caso esse grau de inconsciência 

se acentue, os arquétipos agirão enquanto categorias instintivas, ou seja, de modo 

compulsivo invadindo o psiquismo do sujeito, semelhante a um estado de possessão. 

 Se retomarmos as categorias psiquificadas expostas por Jung em 1936, a saber, os 

fatores dinâmico do psiquismo (fome, sexualidade, ação, reflexão e criação), as categorias 

semifisiológicas (idade, as disposições hereditárias e o sexo, no sentido de gênero) e as três 

modalidades de caráter majoritariamente psicológico (psique predominantemente 

consciente ou inconsciente, formas tipificadas de lidar com o ambiente e os postulados 

acerca da matéria e do espírito), veremos que estas podem ser analisadas dentro da questão 

que envolve a relação entre instinto e arquétipo. Podemos perceber que a ideia de 

psiquificação persiste ao longo do trabalho do psiquiatra suíço, mesmo com a exclusão do 

conceito propriamente dito. A capacidade da consciência de dialogar com os aspectos 
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inconscientes da psique, tanto os instintos quanto os arquétipos, por intermédio da vontade 

e da existência de um excedente energético, parecem exemplificar o processo de 

psiquificação sem precisar nomeá-lo.  

 Retomando a análise do conceito arquétipo feito por Jacobi em Complexo, 

Arquétipo e Símbolo na Psicologia de C.G. Jung (1957/1995), encontramos a seguinte 

passagem: 

 
Só depois de ter recebido uma forma, manifestada pelo material psíquico 

individual, é que ele [o arquétipo] se torna psíquico e penetra na esfera do 

consciente. Cada vez então que se encontrar, nos escritos de Jung, a noção 

de “arquétipo”, será bom refletir se se trata do “arquétipo em si”, ainda 

latente e não perceptível, ou se do arquétipo já atualizado e tornado 

imagem na matéria psíquica consciente (Jacobi, 1957,1995, p.40). 

 

 Este trecho nos chama a atenção para a diferenciação entre o aspecto psicoide e a 

imagem arquetípica, sendo um incapaz de ser observado e o outro percebido em 

diversificadas manifestações culturais, nos remete à descrição utilizada por Jung para 

delinear o processo de psiquificação em seu artigo de 1936. Jung diz ser o processo de 

psiquificação o surgimento de uma estrutura que se dá na passagem de um conteúdo não 

psíquico para a esfera do psiquismo. Em outra passagem, Jacobi diz: 

 

Os conteúdos arquetípicos são dados à estrutura psíquica do indivíduo, na 

forma de possibilidades latentes, tanto como fatores biológicos como 

históricos. De acordo com as condições proporcionadas pela vida externa 

e interna do indivíduo, atualiza-se cada vez o arquétipo correspondente e, 

ao receber forma, ele aparece diante da câmara do consciente, ou, como 

Jung diz, é “apresentado” ao consciente (Jacobi, 1957/1995, p.40). 

 

 O conceito de arquétipo aparece inicialmente no pensamento de Jung sob a ideia da 

existência de imagens primordiais ilustradas pelo o que designava como motivos, ou seja, 

experiências que eram compartilhadas por toda a espécie humana. Posteriormente, o 

arquétipo é definido por Jung como o próprio modelo de atuação, algo semelhante aos 

padrões de comportamento descritos pelos biólogos. Os arquétipos também ganham a 

conotação de modelos de apreensão e construção da realidade subjetiva e, posteriormente, 

são concebidos por Jung como ordenadores da própria realidade física como doadores de 

sentido (Jacobi, 1957/1995).  

 A pontualidade do uso do conceito psiquificação parece poder ser explicada pelo 

desenvolvimento da noção de arquétipo. A ideia de psiquificação enquanto transformação 

de um conteúdo extrapsíquico em um dado psíquico está contida no termo psicoide 

descrevendo as possibilidades de atuação dos arquétipos enquanto reguladores do 
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comportamento humano tanto pelo viés instintivo quanto pelo viés psicológico. O termo 

transformação, contudo, não deve ser entendido como uma transmutação, ou seja, uma 

modificação irreversível. Se tomarmos como exemplo as categorias semifisiológicas 

apresentadas por Jung, como a idade e a masculinidade psicológica e a idade e 

masculinidade fisiológica, não temos a prevalência de um aspecto em detrimento de outro, 

pelo contrário, estas ocorrem de modo paralelo. Esta mesma noção está contida no 

exemplo do comprimento do espectro visível da luz utilizado por Jung ao descrever as 

polaridades do arquétipo. 

 No início de seu livro Aion – Estudos sobre o simbolismo do Si-mesmo, Jung 

(1951/2013) nos diz sobre a necessidade que sentiu de elaborar novos conceitos mediante 

as investigações acerca da psicologia do inconsciente. Tal imperativo se deve à natureza 

própria de seu modelo dinâmico explicativo de psiquismo, compelindo-o a reformular suas 

proposições e adequá-las às suas novas concepções. 

 

 

3 – O CONCEITO DE PSIQUIFICAÇÃO E SEU CONTEXTO DIALÓGICO 

 

3.1 – A recepção de algumas premissas da biologia, por Jung, em sua obra  

 

 As ideias de Jung encontram, ainda hoje, certas resistências tanto pelo público leigo 

quanto pelos conhecedores da história da psicologia e da psiquiatria. Essa resistência e 

mesmo preconceito é evidenciado por Shamdasani (2003/2005) no prefácio de Jung e a 

construção da Psicologia Moderna: O sonho de uma Ciência: “Ocultista, cientista, profeta, 

charlatão, filósofo, racista, guru, anti-semita, libertador das mulheres, misógino, apóstata 

de Freud, gnóstico, pós-modernista, polígamo, curador, poeta, falso artista, psiquiatra e 

antipsiquiatra – do que C. G. Jung ainda não foi chamado?” (p. 15). O fato de Jung ter 

buscado fomentar, ao longo de sua vida, o diálogo com um grande número de 

pesquisadores e pensadores serviu tanto para a ampliação de seu modelo de compreensão 

do psiquismo como para a divulgação de seu trabalho para além do campo psi. Um 

exemplo da grande visibilidade que o trabalho do médico suíço alcançou pode ser ilustrado 

pelo volume de suas correspondências em que é possível verificarmos a existência de uma 
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extensa rede de contatos e troca de informações32. Contudo, como podemos depreender da 

frase anteriormente recuperada de Shamdasani, grande parte da visibilidade da qual Jung 

fora protagonista se mostra constituída de refutações e críticas a respeito de seu trabalho.  

 Alguns conceitos da obra de Jung, como as definições de arquétipo e inconsciente 

coletivo, foram os principais alvos de questionamentos e inquisições por parte do público 

geral. À medida que o trabalho de Jung se intensificava e as observações de sua prática 

clínica enriqueciam o corpo de suas proposições, o autor se viu compelido a revisitar e 

reescrever parte de sua obra, lançando, consequentemente, novas edições. É arriscado 

traçarmos uma relação de causa no sentido de afirmarmos que a reedição dos escritos de 

Jung foi motivada exclusivamente pelas críticas a eles direcionados. Entretanto, podemos 

nos permitir afirmar, sem maiores temores, que a obra de um autor se constitui também 

enquanto resposta, seja a si próprio, seja a um fenômeno diretamente observado ou a uma 

questão externa, como uma dúvida advinda de seus pares. Acima de tudo, o pesquisador 

que se lança frente a determinada questão está respondendo a sua época. Por mais que seu 

objeto de estudo possa ser algo histórico que o remeta ao passado ou, ainda, um esforço 

que pretende lançar novas bases para uma compreensão futura, o sujeito investigador se 

encontra situado tanto espacial quanto temporalmente em um contexto circunscrito pelo 

pensamento até então vigente. 

 J. J. Clarke (1992) nos conta, em seu capítulo Perspectivas históricas da obra Em 

busca de Jung: Indagações históricas e filosóficas, que o trabalho de Jung foi orientado 

por uma grande atenção e cuidado no que diz respeito aos diversos contextos histórico e 

cultural que ilustram a atividade humana. O leitor que se dispuser a folhear qualquer 

volume da extensa obra do médico suíço irá se deparar, em algum momento, com 

                                                           
32 A Editora Vozes lançou, em três volumes, um total aproximado de 1.000 cartas redigidas por Jung que 

compreendem o período de 1906 a 1961. Cabe ressaltar que, para além das cartas encontradas nesses livros, 

existe também publicada a correspondência completa entre Jung e Freud pela Editora Imago, organizada por 

William McGuire. O professor e historiador da psicologia Cesar Rey Xavier possui um livro intitulado A 

permuta dos sábios: um estudo sobre as correspondências entre Carl Gustav Jung e Wolfgang Pauli (2003), 

no qual analisa a concepção do conceito de sincronicidade a partir da colaboração entre Jung e o físico de 

partículas Pauli que se deu, em sua maior parte, através de cartas. Essas cartas foram editadas por C.A. Meier 

(2001) no livro Atom and Archetype: the Pauli/Jung letters 1932-1958. Recentemente, a fundação Philemon, 

grupo criado com o intuito de organizar e divulgar os diversos escritos ainda inéditos de Jung, publicou 

outros volumes de correspondência do psiquiatra suíço como: as cartas de Jung e de seu colega psiquiatra 

Hans Schmid-Guisan, com o qual dialogava acerca dos tipos psicológicos, as correspondências entre Jung e o 

padre e teólogo inglês Victor White acerca das aproximações entre psicologia e religião e as cartas trocadas 

entre Jung e Erich Neumann, filósofo e psicólogo israelense. Atualmente, a fundação Philemon está 

finalizando um volume de correspondência entre Jung e Adolf Keller, um teólogo protestante suíço. Através 

dessas informações podemos traçar um panorama da intensa atividade de troca e diálogo no qual Jung estava 

envolto por intermédio de cartas. 
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analogias que remetem a tradições e povos antigos33. A esse respeito, J. J. Clarke diz: “Sua 

primeira grande obra, Symbols of Transformation, é quase embaraçosamente repleta de 

alusões à história clássica e às tradições intelectuais do mundo” (p. 74). Desse modo, a 

leitura das obras de Jung requer não apenas certo nível de compreensão acerca dos 

processos psíquicos, como, também, exige do leitor um mínimo de conhecimento histórico 

sobre as já mencionadas tradições clássicas. Se Jung estava preocupado em assentar as 

bases de sua proposta de psicologia nas diversas facetas das vivências e experiências 

humanas, uma crítica ao trabalho do autor deveria partir da premissa básica de que é 

necessário conhecer a sustentação epistêmica da qual ele se vale34. Entretanto, muitas das 

críticas direcionadas ao trabalho de Jung não advieram de uma investigação mais profunda 

e detalhada que revelassem essa preocupação no tratamento das proposições do autor, 

sobretudo, no que diz respeito aos escritos que evocam temas como mitologia, alquimia e 

religião. 

 Partindo da lógica anteriormente exposta, podemos retomar a questão da criação do 

conceito de psiquificação a partir da seguinte pergunta: ao que e/ou a quem Jung estaria 

respondendo quando lançou o referido vocábulo? Quais seriam as preocupações teóricas 

do autor naquele momento e como estas eram acolhidas ou refutadas e por quem? Como 

dissemos anteriormente, Jung dialogava com diversos pensadores das mais variadas áreas. 

Contudo, nosso foco recairá sobre o diálogo que Jung estabelecia com o campo da biologia 

pelo fato de que o próprio autor inicia seu artigo, no qual lança o conceito de psiquificação, 

falando sobre esse campo, indicando que o assunto ali tratado perpassa pelos campos 

                                                           
33 O fato de Jung voltar-se em diversos momentos de sua escrita para a antiguidade não significa que sua 

atenção não recaísse sobre os estudos mais recentes e inovadores de sua época. Como exemplo, podemos 

tomar a obra já citada no capítulo anterior A psicologia da dementia praecox: um ensaio, de 1907, em que 

Jung expõe e discute as principais concepções vigentes acerca das origens dos transtornos mentais. 
34 O historiador da psicologia Sonu Shamdasani (2003/2005) relata que teve acesso a um manuscrito ainda 

não publicado intitulado Sobre a teoria da psicanálise: revisão de alguns trabalhos novos, no qual Jung se 

propõe a analisar os escritos do médico e psicólogo austríaco Alfred Adler (1870-1937). A intenção inicial de 

Jung seria a de encontrar incongruências teóricas que justificassem a exclusão do autor do movimento 

psicanalítico. No entanto, em carta para Freud datada de dezembro de 1912, Jung teria dito que encontrara 

em Adler colocações interessantes que mereciam maior atenção. No manuscrito acerca da obra de Adler, 

Jung teria exposto como ele compreende o modo pelo qual o leitor deve se portar diante dos escritos de um 

terceiro na tentativa de assimilar o que fora dito. Para ele, o leitor deve se comportar como se tudo que 

tivesse ouvido dizer sobre o assunto ali tratado fosse mentira e que o autor da obra analisada seria o 

responsável por esclarecer a questão. Nesse manuscrito, Jung também diria que o leitor que parte para a 

análise com uma visão já preestabelecida do assunto, pode incorrer no erro de menosprezar o que está ali 

sendo dito e, a partir dessa atitude, se voltar para aspectos externos ao conteúdo como, por exemplo, erros de 

gramática e de citação. Atitude semelhante é adotada por Jung em um artigo intitulado A teoria de Freud 

sobre a histeria, resposta a crítica de Aschaffenburg, de 1906, no qual diz que, para se criticar a psicanálise e 

sua prática, é necessário utilizar os métodos psicanalíticos no intuito de corroborar ou refutar suas 

proposições.  
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biológico e psicológico. Para respondermos a esta questão devemos recorrer, novamente, 

não só ao conceito propriamente dito, mas, também, às demais conceituações que 

suplementam a ideia ali contida, agora com o intuito de averiguarmos os diálogos que Jung 

travara à altura da concepção do fenômeno da psiquificação. Cabe relembrarmos que, 

conforme buscou-se demonstrar no capítulo anterior, por mais que o conceito de 

psiquificação se encontre restrito à comunicação de Jung em 1936 em Harvard e, 

posteriormente, em seu artigo de 1937, a noção ali expressada já se encontrava 

potencialmente em desenvolvimento em outras proposições, tais como nas noções de 

arquétipo e instinto. Tendo isso em mente, tomemos agora os diálogos com os quais Jung 

esteve envolvido à época da formulação desses conceitos chave. 

 A questão dos instintos constitui-se não só enquanto o ponto de partida da noção de 

psiquificação, como, também, ilustra o próprio fenômeno, uma vez que este é entendido 

como a transformação de uma resposta estereotipada, mediada por determinado estímulo 

externo, em uma resposta orientada pela consciência e pela vontade, advinda da 

modificação do instinto mediante a assimilação da situação decorrente e posteriormente 

traduzida em uma informação psíquica. Como relata Shamdasani (2003/2005), a noção de 

inconsciente permitiu à psicologia moderna investigar sobre temáticas como a dos instintos 

que figuravam, principalmente, nos estudos da biologia em áreas como a zoologia e 

etologia. No início do artigo Psychological factors determining human behaviour, Jung 

(1937/1960) diz: “although psychology rightly claims autonomy in its own special field of 

research, it must recognize a far-reaching correspondence between its facts and the data of 

biology”35 (p. 114). Com esta afirmação, o autor demonstra sua disposição em dialogar 

com o campo da biologia e, uma vez que reconheçamos tal premissa, devemos nos 

perguntar: a qual aspecto ou corrente da biologia Jung estaria se remetendo ou fazendo 

referência? 

 

 3.1.1 – Jung e o pensamento de Darwin 

 

 Para além do vocábulo instinto, ao utilizar termos como hereditariedade e estruturas 

inatas para descrever os arquétipos e o inconsciente coletivo, Jung não passaria 

despercebido pelos estudiosos da biologia. Uma pista de como Jung teria relacionado as 

                                                           
35 Na coleção Obra Completa de C. G. Jung, da Editora Vozes, a referida passagem foi traduzida para o 

português do seguinte modo: Embora a psicologia reclame, e com razão, a autonomia de seu próprio campo 

de pesquisa, ela deve reconhecer uma extensa correspondência de seus fatos com os dados da biologia (Jung, 

1937/2011, p. 60). 
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premissas da biologia com seu sistema teórico estaria, segundo J. J. Clarke, em sua própria 

definição de psiquismo. Para Clarke (1992), Jung teria resgatado uma concepção muito 

antiga de que no interior do ser-humano existiria algo análogo ao universo, ao estado de 

natureza, uma relação que ficou conhecida como a correspondência entre o microcosmo e 

o macrocosmo. Assim como a natureza seria capaz de criar, a psique humana seria dotada 

da mesma capacidade, não sendo concebida, portanto, como uma mera deturpação ou uma 

qualidade totalmente subordinada às leis naturais e sim uma expressão dessas próprias leis. 

A esse respeito, em um artigo de 1933 intitulado The basic postulates of Analytical 

Psychology, Jung diz: 

 
All that I experience is psychic. Even physical pain is a psychic event that 

belongs to my experience. My sense-impressions – for all that they force 

upon me a world of impenetrable objects occupying space – are psychic 

images, and these alone are my immediate experience, for they alone are 

the immediate objects of my consciousness. My own psyche even 

transforms and falsifies reality, and it does this to such a degree that I 

must resort to artificial means to determine what things are like apart from 

myself. [...] We are in all truth so enclosed by psychic images that we 

cannot penetrate to the essence of things external to ourselves. All our 

knowledge is conditioned by the psyche wich, because it alone is 

immediate, is superlatively real. Here there is a reality to which the 

psychologist can appeal – namely, psychic reality36 (Jung, 1933/1955, p. 

190).  

 

 Essa definição de psique coaduna perfeitamente com a explicação do processo de 

psiquificação, pois, expressa a capacidade transformadora que a psique imprime sobre os 

elementos que proporcionam a apreensão da realidade. Aprofundando na questão do modo 

de funcionamento da psique nos deparamos com a noção de consciência para Jung. Clarke 

(1992) diz que, ao defender a premissa de que a consciência é algo latente na espécie 

humana, e que se desenvolve assim como o faz um organismo vivo, Jung estaria operando 

segundo a lógica da evolução darwinista. As concepções de Charles Darwin (1809-1882) 

acerca da predisposição humana para a linguagem e para a moral parecem resvalar, de 

                                                           
36 A referida passagem encontra-se parcialmente reproduzida e traduzida para o português do seguinte modo 

pela Editora Ediouro em Em busca de Jung: Indagações históricas e filosóficas de J. J. Clarke: Tudo o que 

experimento é psíquico. Até mesmo a dor física é um evento psíquico que pertence à minha experiência. 

Minhas impressões sensoriais – a despeito do fato de que me impõem um mundo de objetos impenetráveis 

que ocupam espaço – são imagens psíquicas, e somente elas constituem minha experiência imediata, pois 

somente elas são os objetos imediatos da minha consciência (Jung, segundo Clarke, 1992, p.136). Em 

tradução livre pelo autor deste trabalho, a colocação de Jung segue dizendo: Minha própria psique ainda 

transforma e falsifica a realidade e realiza isso em tal grau que eu preciso recorrer a meios artificiais a fim de 

determinar como as coisas são para além de mim. [...] Nós estamos, na verdade, tão cercados por imagens 

psíquicas que não conseguimos penetrar a essência das coisas externas a nós. Todo nosso conhecimento é 

condicionado pela psique a qual, por ser exclusivamente imediata, é superlativamente real. Temos, assim, 

uma realidade à qual o psicólogo pode chamar de realidade psíquica.   



63 

 

certa maneira, na fala de Jung, quando este diz que a consciência estará sempre presente 

em qualquer indivíduo. Contudo, Clarke nos alerta para o fato de Jung não ter aceitado de 

bom grado as concepções darwinianas. É verdade que, se recorrermos, por exemplo, aos 

Índice gerais: Onomástico e analítico da Obra completa de C. G. Jung, veremos que Jung 

cita Darwin apenas quatro vezes nos trinta e quatro livros que compõem os dezoito 

volumes de sua Obra completa37. A primeira citação está no capítulo oitavo da obra Tipos 

Psicológicos (1921), intitulado O problema dos tipos na filosofia moderna, em que Jung 

está discutindo sobre os pares de opostos otimismo versus pessimismo na tipologia de 

William James e diz: “Será que o empirismo de Darwin, por exemplo, é pessimista?” 

(p.327). A segunda citação aparece no capítulo dez da mesma obra, intitulado Descrição 

geral dos tipos, quando Jung apresenta sua própria tipologia dizendo que:  

 

Darwin poderia representar o tipo normal do pensamento extrovertido e 

Kant o tipo normal do pensamento introvertido. O primeiro se expressa 

por fatos, o segundo se baseia no fator subjetivo. Darwin procura o 

extenso campo da realidade objetiva, enquanto Kant se reserva uma 

crítica do conhecimento em geral (Jung, 1921/2012, p. 396).  

 

 A terceira citação se encontra na segunda parte do ensaio A energia psíquica 

(1928), que compõe a obra de mesmo nome, intitulada A aplicação do ponto de vista 

energético. Nela, Jung discute a mutabilidade e o desenvolvimento da libido e diz que “a 

teoria do desenvolvimento não subsiste sem o ponto de vista finalista, e o próprio Darwin 

trabalha com conceitos finalistas, como adaptação” (p. 34). Por fim, a quarta e última 

citação figura em um texto escrito em 1961, próximo a data de sua morte, intitulado 

Símbolos e interpretação dos sonhos, que compõe a obra A vida simbólica. Jung relata:  

 

Cresci numa casa construída há duzentos anos. Nossa mobília era 

constituída de peças com mais de cem anos e minha maior aventura 

intelectual havia sido a filosofia de Kant e Schopenhauer. A grande 

novidade da época era Charles Darwin. Até pouco tempo antes, vivera 

com meus pais ainda num mundo medieval, onde dominava uma 

onipotência e providência divinas sobre o mundo e as pessoas (Jung, 

1961/2012, p. 232).  

 

 Como podemos perceber nas passagens anteriormente reproduzidas, Jung, ao citar 

Darwin, não o faz com o intuito de filiar-se ao pensamento do biólogo, utilizando-o apenas 

como exemplo para corroborar seu discurso. Entretanto, Clarke (1992) indica duas 

                                                           
37 Em pesquisa realizada no índice de nomes citados por Jung nos três volumes publicados de suas 

correspondências, o nome de Charles Darwin não aparece sequer uma vez. No livro O Homem e seus 

Símbolos, Jung cita o nome de Darwin para dizer que este fora vítima de um processo chamado misoneísmo: 

o medo de ideias novas. 
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passagens redigida por Jung em que poderíamos relacionar seu pensamento com a proposta 

evolutiva de Darwin. Encontramos a primeira passagem no texto Archaic Man, de 1933, 

em que o médico suíço diz: 

 
Every civilized human being, whatever his concious development, is still 

an archaic man at the deeper levels of his psyche. Just as the human body 

connects us with the mammals and displays numerous relics of earlier 

evolutionary stages going back even to the reptilian age, so the human 

psyche is likewise a product of evolution which, when followed up to its 

origins, shows countless archaic traits38 (Jung, 1933/1955, p. 126). 

 

 A segunda passagem encontra-se no texto Considerações teóricas sobre a natureza 

do psíquico (1946/2013), já mencionado em nosso capítulo anterior, no qual Jung diz que 

os conteúdos do inconsciente possuem aspectos instintivos que podem, inclusive, 

“acarretar perigo para a vida do indivíduo” (p.160) e que a consciência teria o papel de 

ordenadora, buscando a adaptação do indivíduo ao seu meio. A ideia apresentada por Jung 

de que a psique, enquanto estado de natureza, também está subordinada às leis da evolução 

e que a consciência seria uma espécie de aquisição importante para o processo de 

adaptação se aproxima das concepções de Darwin acerca da seleção natural. 

Se tomarmos, porém, o pronunciamento de Jung datado de 1930 em memória do 

sinólogo Richard Wilhelm (1873-1930), anterior às duas passagens citadas por Clarke 

como aproximações do pensamento de Jung com a teoria de Darwin, teremos no discurso 

do suíço uma definição de consciência que extrapola o campo da biologia. Em seu 

discurso, Jung diz sobre o estudo que estava desenvolvendo com Wilhelm acerca da 

cultura oriental e da alquimia chinesa e de como podemos utilizar as imagens e 

ensinamentos contidos nos textos seculares como analogias aos processos psíquicos. Sobre 

essas analogias, Jung diz se tratar da “tremenda experiência da natureza de tornar-se 

consciente, outorgada à humanidade, e que une as culturas mais distantes numa tarefa 

comum” (p. 62). Nessa passagem, podemos perceber que a consciência deixa de assumir 

um papel restrito de capacidade evolutiva adquirida no intuito de salvaguardar a adaptação 

do indivíduo ao seu meio e passa, também, a compor um quadro geral no qual seu papel 

seria o de conscientizar a própria natureza.  

                                                           
38 A referida passagem encontra-se reproduzida e traduzida para o português do seguinte modo pela Editora 

Ediouro em Em busca de Jung: Indagações históricas e filosóficas de J. J. Clarke: Todo ser humano, 

qualquer que seja seu desenvolvimento consciente, é ainda um homem arcaico nos níveis mais profundos da 

sua psique. Da mesma forma que o corpo humano nos liga aos mamíferos e exibe numerosas relíquias de 

estágios mais antigos de desenvolvimento ... a psique humana é, igualmente, o produto de evolução que, 

quando estudada até suas origens, revela incontáveis traços arcaicos. (Jung, como citado em Clarke, 1992, p. 

139). O uso das reticências por Clarke omitiu a seguinte passagem: “going back even to the reptilian age” 

que pode ser traduzida como: que remete até a idade reptiliana. 
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No início do pronunciamento de Jung em memória a Wilhelm, o autor diz que 

tomou conhecimento dos textos alquímicos chineses no ano de 1928 quando passava por 

um “momento problemático” (p.11) de seu trabalho, pois estava lidando com concepções 

que “ultrapassavam os limites da psicologia médica personalista” (p.12) e se direcionando 

à uma “vasta fenomenologia, à qual não se podia aplicar as categorias e métodos até então 

conhecidos” (p.12), encontrando, na alquimia, as analogias necessárias para a compreensão 

do psiquismo humano. Conforme expusemos no capítulo anterior, Xavier (2012) e Clarke 

(1992) reforçam essa opinião da transformação pela qual a proposta de psicologia de Jung 

passa a partir da década de trinta. No entanto, as passagens assinaladas por Clarke que 

aproximam Jung e Darwin são posteriores ao pronunciamento de Jung em que o autor 

amplia o papel da consciência, sendo elas, respectivamente, datadas de 1933 e 1946. Não 

podemos dizer que Jung estaria sendo incoerente ao considerar que alguns aspectos do 

psiquismo poderiam ser contemplados também à luz de alguns dos postulados darwinistas. 

Na verdade, isso mostra o tamanho da empreitada que é a tentativa de traçar os limites do 

campo biológico e psíquico de nosso psiquismo. 

 Podemos dizer que o diálogo de Jung com os pressupostos biológicos calcados no 

darwinismo possui certas afinidades, mas, em sua maior parte, parecem destoar quanto à 

função do psiquismo. Desse modo, é possível pensarmos que alguns aspectos da obra de 

Jung se constituem enquanto resposta ao que chamou de visão finalista e determinista da 

biologia de traço darwinista, conforme visto nas passagens aqui reproduzidas em que o 

autor cita Darwin. Se não com Darwin, com qual teórico do campo da biologia Jung teria 

sentido afinidade? O nome de Haeckel é citado por Shamdasani (2003/2005) como grande 

influência para o desenvolvimento de conceitos como inconsciente coletivo, arquétipos e 

para a compreensão de Jung acerca dos instintos, sendo estes dois últimos temas centrais 

na compreensão do processo de psiquificação. 

 

 3.1.2 – Jung e o pensamento de Haeckel 

 

 Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (1834-1919) foi um biólogo alemão 

responsável pela divulgação da teoria de que a ontogênese recapitula a filogênese, a qual, 

em linhas gerais, diz que cada indivíduo de determinada espécie traz consigo a herança da 

forma e do comportamento de seus antecessores transmitida geração após geração 

(Shamdasani, 2003/2005). Algumas passagens de certos escritos de Jung evidenciam uma 

aproximação com a proposta de Haeckel. Em um artigo de 1928, intitulado Aspectos gerais 
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da psicologia do sonho, Jung diz que “o pensamento onírico é uma forma filogenética 

anterior de nosso pensamento” (p. 197) e que “nosso organismo conserva os traços de sua 

evolução filogenética” (p. 197) sendo que “o mesmo se dá com o espírito humano” (p. 

197) e que “nada há de espantar quanto à possibilidade de que a linguagem figurada dos 

sonhos sejam um vestígio arcaico de nosso pensamento” (p. 197). Outra afinidade com o 

pensamento de Haeckel aparece em um texto também de 1928 intitulado A energia 

psíquica, no qual Jung diz: 

 

Da disposição embrionária infantil surgirá posteriormente o ser humano 

inteiro [grifo do autor], razão pela qual a disposição embrionária não é 

pura sexualidade, da mesma maneira que a psique do ser humano adulto 

não o é. Além disso, essa disposição embrionária não contém unicamente 

o começo de uma vida adulta, mas também toda a herança da série de 

antepassados, de extensão indefinida. Essa herança ancestral compreende 

não só os instintos provenientes, lá atrás, do estágio animal, mas também 

todas as diferenciações que legaram traços hereditários [...] Costuma-se 

encarar com ceticismo esse tipo de hipótese porque acreditam tratar-se de 

“ideias herdadas”. É obvio que nem sequer podemos pensar nisso. Trata-

se antes de possibilidades de pensamentos herdados, de “trilhas”, que 

foram formando com o acúmulo gradual das experiências dos ancestrais. 

Negar a constituição hereditária dessas trilhas seria o mesmo que negar a 

constituição hereditária do cérebro. Para serem coerentes, tais pessoas 

deveriam defender a tese de que a criança nasce com um cérebro de 

macaco. Mas como ela nasce com um cérebro humano, esse cérebro mais 

cedo ou mais tarde vai começar a funcionar como humano, e vai começar 

necessariamente no nível dos mais recentes antepassados (Jung, 

1928/2012, pp. 65-67).  

 

  Outra passagem da obra de Jung que evidencia a aproximação de seu pensamento 

com a teoria da recapitulação da filogênese pela ontogênese pode ser encontrada na 

segunda das cinco conferências que apresentou em Londres no ano de 1935, que ficaram 

conhecidas como as conferências de Tavistock. Ao falar sobre análise de sonhos, Jung diz: 

 

Nossa mente tem sua história, bem como nosso corpo. Pode-se às vezes 

ficar intrigado pelo fato de o homem tem um apêndice. Para que serve? 

Bem, ele nasceu assim, e acabou-se. Milhões de pessoas não sabem que 

têm um timo, mas isso não impede que ele exista. Também não sabem 

que, em certa parte, sua anatomia pertence à espécie dos peixes, 

entretanto é assim. Nossa mente inconsciente, bem como nosso corpo, é 

um depositário de relíquias e memórias do passado. Um estudo da 

estrutura do inconsciente coletivo revelaria as mesmas descobertas que se 

fazem em anatomia comparada (Jung, 1935/2012, p. 56).  

 

 Diversas são as passagens nos textos de Jung que nos permitem aproximar seu 

pensamento da principal teoria de Haeckel. Esta última passagem aqui reproduzida se torna 

especial pela data próxima ao pronunciamento feito por Jung no qual lança o conceito de 

psiquificação. Dessa forma, ao falar, em seu discurso de 1936 e no artigo de 1937, que 
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devemos reconhecer a correspondência entre os fatos da biologia e da psicologia, é 

provável que Jung estivesse se referindo aos pressupostos de Haeckel, sobretudo, devido a 

semelhança encontrada nas definições de arquétipo e inconsciente coletivo enquanto 

estruturas herdadas que são propagadas pela nossa espécie. 

 A aproximação de Jung com o campo da biologia se deve, principalmente, à sua 

formação médica. Contudo, a forma de relacionar-se com esta área parecia ora pender para 

o detrimento da biologia em função da psicologia ora para uma tentativa de aproximação 

dos dois campos. Em carta ao psicanalista Alfred Ernest Jones (1879-1958) datada de 

1909, Jung diz: 

 

Concordo inteiramente com sua opinião quando você diz que devemos 

dar tenção à biologia. Será uma de nossas grandes tarefas, no futuro, 

transferir a metapsicologia freudiana para a biologia. Já estou reunindo 

algumas reflexões nesse sentido. Então, prestaremos a Freud um serviço 

ainda maior do que atacarmos diretamente as resistências de nossos 

adversários. O pior, sem dúvida, é a terminologia freudiana. Não só é 

difícil como também propensa a mal-entendidos para muitos, pois não se 

origina das constatações gerais e elementares da biologia, mas sim, de 

estipulações ocasionais da psicanálise (Jung, como citado em Shandasani, 

2003/2005, p. 232).  

 

 Já em carta para Freud, datada de dezembro de 1911, Jung comenta sobre um artigo 

escrito pela psicanalista Sabina Spielrein (1885-1942) dizendo: 

 
Sei, é claro, que Spielrein opera demasiado com a biologia. Mas não o 

aprendeu comigo, é próprio dela. Se alguma vez apresentei argumentos 

semelhantes, assim o fiz faute de mieux. Sou inteiramente favorável a 

manter a psicanálise dentro de seus próprios limites, mas acho bom fazer 

incursões ocasionais por outros territórios e olhar o nosso objeto através 

de um par de óculos diferente (McGuire, 1976, p. 536).  

 

 Nessa mesma carta, Jung comenta que a análise realizada pelo criador da 

psicanálise a respeito de Daniel Schreber, um juiz alemão cujo caso de adoecimento 

psíquico fora estudado por ambos, havia lhe suscitado algumas dúvidas sobre a aplicação 

da teoria da libido. Jung observara o caso Schreber pela ótica da demência precoce, 

distúrbio que investigara em sua parceria com o psiquiatra Eugen Bleuler, enquanto Freud 

visualizara na história relatada por Schreber, em seu diário, a comprovação de sua teoria da 

sexualidade, gerando certo incomodo em Jung (Bair, 2003/2006). Sobre isso, Jung disse: 

 

A perda da função de realidade na D. pr. [demência precoce] não pode ser 

reduzida à repressão da libido (definida como desejo sexual). Não por 

mim, de qualquer forma. A sua dúvida demonstra-me que, também ao seu 

ver o problema não pode ser resolvido dessa maneira. Juntei agora todas 

as ideias sobre o conceito de libido que me ocorreram ao longo dos anos e 

dediquei a elas um capítulo na segunda parte do trabalho. [...] O ponto 
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essencial é que tento substituir o conceito descritivo por um conceito 

genético [grifo do autor] da libido. Tal conceito abrange não apenas a 

libido sexual recente, mas todas aquelas formas de libido que há muito se 

dividiram em atividades organizadas. Um pouquinho de biologia era 

inevitável aqui (McGuire, 1976, p. 537).  

 

 O trabalho ao qual Jung se refere nesta carta trata-se de sua obra Símbolos da 

Transformação, o qual se encontrava em processo de formulação. Bair (2003/2006), ao 

analisar a relação de Jung e Freud à época da elaboração de Símbolos da Transformação 

nos chama a tenção para o conflito que a proposta de expansão do conceito de libido, por 

parte de Jung, gerara entre os dois pensadores. Em uma nota de rodapé, Bair diz que, ao 

buscar um conceito genético para embasar sua proposta de libido utilizando-se da biologia, 

Jung estaria se pautando nas premissas de Haeckel acerca da recapitulação da filogenia 

pela ontogenia. A biógrafa diz, ainda, que Jung “usou algumas das ideias de Haeckel em 

Wandlungen [Símbolos da Transformação], mas não o citou especificamente” (p. 540).  

 Ao retomarmos o capítulo dedicado ao conceito de libido na referida obra de Jung 

(1952/2013), temos uma definição do autor de que esta se trata de uma energia psíquica 

que, “filogeneticamente são as necessidades físicas como fome, sede, sono, sexualidade, e 

os estados emocionais, os afetos” (p. 165). Jung segue sua descrição dizendo que estes 

fatores que compõem a energia psíquica tiveram sua origem em “formas primitivas mais 

simples” (p. 166) que sofreram deslocamentos na “série ascendente dos animais” (p. 166). 

Podemos perceber, nestas passagens, uma clara influência do pensamento biológico 

evolutivo de Haeckel. 

 É interessante notarmos o antagonismo com o qual Jung expressou seu ponto de 

vista acerca da biologia em 1909 e 1911. Primeiramente, diz que as concepções freudianas 

deveriam ser traduzidas sob o espectro da biologia a fim de alcançar algum entendimento 

mais conciso. Posteriormente, diz que teria recorrido à biologia por falta de algo melhor no 

qual se embasar, mas, reconhecendo que é necessário considerar o que outras áreas têm a 

oferecer. O afastamento de Jung do círculo psicanalítico de Viena pode ter contribuído, em 

certa medida, para um retorno do suíço à biologia. Se pensarmos em alguns conceitos 

freudianos como, por exemplo, pulsão, veremos que alguns aspectos biológicos eram 

supervalorizados enquanto outros permaneciam pouco diferenciados. Em Dicionário de 

Psicanálise (1997/1998), Roudinesco e Plon enumeram as modificações que o conceito de 

pulsão sofre. Utilizado pela primeira vez em 1905, o termo pulsão designaria a 

representação psíquica de uma fonte de estímulo somática interna, de caráter constante, em 
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oposição as fontes externas de estímulo. A princípio, podemos perceber certa semelhança 

com o conceito de psiquificação. Entretanto, como ressaltam Roudinesco e Plon, a noção 

de pulsão se assenta sobre a ampla definição de sexualidade concebida por Freud, levando-

o a postular a ideia de uma pulsão sexual constante, que ilustra seu conceito de libido, 

reguladora das demais pulsões, como a fome. O próprio termo utilizado por Freud em 

alemão para designar a pulsão nos indica, contudo, que as semelhanças entre seu 

pensamento e o de Jung se originavam de bases biológicas diferentes. No Dicionário de 

Psicanálise encontramos: 

 
A escolha da palavra pulsão para traduzir o alemão Trieb correspondeu à 

preocupação de evitar qualquer confusão com instinto e tendência. Essa 

opção correspondia à de Sigmund Freud, que, querendo marcar a 

especificidade do psiquismo humano, preservou o termo Trieb, 

reservando Instinkit para qualificar os comportamentos animais 

(Roudinesco e Plon, 1997/1998, p. 628).  

 

 O fato de Freud localizar sua proposta psicanalítica nas bases da cultura e da 

sociedade, enquanto Jung correlacionava o psiquismo humano ao estado de natureza, deixa 

claro a predileção ou não de cada autor acerca de um retorno a certas concepções como a 

noção de instinto para a biologia. A pouca semelhança entre o conceito de psiquificação e 

pulsão se acentua ao levarmos em consideração que um dos responsáveis pela modificação 

dos instintos na proposta de Jung é o que chamou de vontade, oriunda de certa reserva 

energética conservada após a satisfação de certas necessidades, a qual não está subordinada 

às concepções de sexualidade adotadas por Freud ao falar de libido. No texto de 1928, A 

energia psíquica, Jung diz que a concepção de libido de Freud é unilateral, simplificadora 

e supervalorizada, resultando em uma concepção pansexualista. Em entrevista a Richard 

Evans, em 1957, quando questionado sobre o a excessiva importância que Freud teria dado 

à sexualidade em sua teoria, Jung responde: 

  

No princípio, eu tinha certas prevenções, naturalmente, contra essa 

concepção, mas superei-as, passado algum tempo. Pude fazê-lo graças à 

minha sólida formação biológica. Não podia negar os impulsos do instinto 

sexual. Mais tarde, porém, apercebi-me de que se tratava, realmente, de 

uma concepção unilateral, porque o homem, como o senhor sabe, não é 

exclusivamente governado pelo instinto sexual; também existem outros 

instintos. Por exemplo, em Biologia, vemos que o instinto de nutrição é 

tão importante quanto o instinto sexual (Evans, 1964/1976, p. 48).  

 

 

 Outro viés pelo qual algumas concepções da biologia de Haeckel acabaram por 

adentrar o pensamento de Jung está na influência exercida pelos estudos do psicólogo 

francês Théodule-Armand Ribot (1839-1916). Shamdasani (2003/2005) nos conta que os 
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postulados psicológicos acerca da memória nos meados do século XIX estavam repletos de 

concepções filogenéticas devido à grande recepção que os trabalhos de Haeckel 

encontraram neste nicho. A concepção monista de Haeckel de que corpo e mente não 

podiam ser separados e que esta última estava profundamente arraigada ao substrato 

biológico fez com que seus seguidores na psicologia estendessem essa concepção para a 

questão da memória, ligando a ela aspectos sensoriais e perceptivas. Ribot postulava que 

nossa memória era um fenômeno essencialmente biológico e, apenas posteriormente, se 

constituiria também enquanto um dado psicológico. Essa concepção acaba por bifurcar os 

aspectos biológicos e psicológicos de um mesmo sistema, no caso, a memória. Jung faz 

algo semelhante com o psiquismo em sua descrição do processo de psiquificação. Ribot 

dizia ainda que a consciência adviria do inconsciente, sendo este dividido em três níveis: o 

inconsciente hereditário, que diz respeito a formas fixas de sensação transmitidas 

hereditariamente; o inconsciente pessoal cenestésico, que seriam as sensações internas de 

cada sujeito; e o inconsciente pessoal ligado as percepções dos eventos diários. Essa 

organização de um modelo inconsciente por Ribot baseada nas propostas de Haeckel nos 

remete às ideias de inconsciente pessoal e de inconsciente coletivo para Jung.

 Retomando a questão da psiquificação, a presença de elementos da biologia 

filogenética parece realmente servir de pano de fundo teórico para esta concepção. Na 

comunicação de Psychological factors determining human behaviour (1936), em que o 

conceito é lançado, Jung diz que os instintos levam à formação de estruturas e padrões que 

se repetem ligados às determinantes do comportamento humano. O processo de 

psiquificação, no entanto, possibilitaria uma ampliação dos ditames filogenéticos. Ao falar 

sobre as três modalidades semi-fisiológicas do psiquismo, o sexo, no sentido de gênero, a 

idade e as disposições hereditárias, Jung está dizendo que tais fatores podem ser 

remodelados pela estrutura psicológica do indivíduo. Se, por um lado, temos as disposições 

hereditárias compreendidas pela teoria de que a ontogênese recapitula a filogênese, ou seja, 

que o indivíduo reproduz e manifesta a estrutura de sua espécie, temos, por outro lado, na 

definição de psiquificação, a capacidade de relativização de tais imperativos. Jung também 

evidencia o que entende como hereditariedade no campo psíquico ao dizer que muito 

daquilo ao qual costumamos nos referir enquanto característica hereditária se trata, na 

verdade, de uma contaminação psíquica, e exemplifica citando a criança que se adapta ao 

inconsciente dos pais reproduzindo comportamentos semelhantes. A hereditariedade no 

plano psíquico estaria nas estruturas arquetípicas de apreensão da realidade. Ao falar sobre 
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os instinto de reflexão e criação como instintos psiquificados humano por excelência, Jung 

está se remetendo, novamente, ao pensamento filogenético. Ao dizer que estes instintos 

estão na base de processos como a fala, o pensamento abstrato, as representações 

dramáticas, a conduta ética, as descobertas científicas e as artes, temos novamente a ideia 

de uma potencialidade latente inerente a todo representante de nossa espécie. É 

interessante notarmos que esta afirmação de Jung se aproxima do pensamento de Darwin, 

que citamos anteriormente, acerca da predisposição humana para a linguagem e para a 

moral. 

 

 3.1.3 Jung e o Pattern of behaviour  

 

 Outra ideia vinda da biologia que é cara à psicologia de Jung é a noção de pattern 

of behaviour. Na biologia, o termo é utilizado para descrever o repertório que compõe o 

comportamento de determinado espécime, regulado pelo instinto. Em todas39 as vezes que 

Jung utiliza esta expressão, o autor está se referindo aos arquétipos enquanto estruturas que 

organizam o psiquismo e regem nosso comportamento. Ao utilizar esta expressão como 

analogia aos arquétipos, Jung (1958/2013) também faz questão de evidenciar que “não se 

trata de maneira alguma de ideias herdadas, mas de impulsos e formas instintivas 

herdadas, tais como observamos em todo ser vivo” [grifos do autor] (pp. 296-297). No 

texto Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico (1946/2013), em uma subseção 

denominada Pattern of Behavior (forma comportamental) e arquétipo, Jung se detêm de 

forma mais minuciosa sobre essa questão. O autor inicia essa sessão se remetendo a sua 

concepção de vontade enquanto uma quantidade disponível de energia e a capacidade que 

o indivíduo tem de modificar seu comportamento através da consciência. Jung diz que 

mais do que se dispor a encontrar os limites entre os aspectos biológicos e psicológicos da 

psique, devemos concebê-la como “um todo consciente-inconsciente” (p.148). Sendo a 

psique algo inerente ao corpo e à condição biológica, o autor diz que seria estranho ela ser 

o único fenômeno a não apresentar traços de evolução do mesmo modo que os demais 

órgãos apresentam. A hipótese de Jung é que os traços evolutivos da psique se encontram 

na forma de instinto. O autor continua sua exposição dizendo que não existem instintos 

amorfos, que toda atividade instintiva pressupõe uma imagem reguladora do 

comportamento. Como exemplo, cita o caso da formiga cortadeira (saúva). Para que o 

                                                           
39 Com base nos Índices gerais: onomástico e analítico da Editora Vozes, totalizando em dezoito o número 

de vezes que Jung utilizou essa expressão, pattern of behaviour, nos artigos reunidos na Obra completa de C. 

G. Jung.  
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instinto da formiga se manifeste, seria necessária a sua presença, a presença da árvore e da 

folha, do corte da folha e dos fungos que são cultivados no ninho a partir das folhas. Jung 

diz que caso um desses elementos não esteja presente, o instinto não é deflagrado. O 

instinto pressupõe sua realização de forma total, necessitando de uma imagem anterior que 

sirva como modelo para a ação. Do mesmo modo, o ser humano traz consigo formas 

típicas de comportamento. O diferencial é que, em nossa espécie, o instinto atuaria não 

como a imagem propriamente dita ou, em outras palavras, como modo compulsivo e 

determinado da ação. O instinto operaria enquanto percepção que, associada à liberdade 

proporcionada pela vontade, produziria a ação. Essas percepções sem conteúdo ou imagem 

aparente seriam os arquétipos, os reguladores do comportamento humano, a disposição 

para a apreensão do mundo. A ação resultante da interação entre vontade e fenômeno 

criaria, posteriormente, uma imagem baseada na subjetividade e contexto do indivíduo, 

gerando, dessa maneira, uma imagem arquetípica. 

 Em uma passagem da mesma sessão acerca dos pattern of behaviour, Jung diz que, 

o que o arquétipo é, “em última análise, depende da atitude da consciência. O arquétipo e o 

instinto constituem os opostos da mais extrema polaridade” (p.155). Essa passagem indica, 

precisamente, o que o autor discute em Psychological factor determining human behaviour 

acerca da psiquificação. A atitude da consciência, mediada pela vontade e dirigida por um 

objetivo, suprime o comportamento instintivo em prol do diálogo com o arquétipo a partir 

da formulação de uma imagem arquetípica. O comportamento compulsivo é psiquificado, 

ou seja, é elevado à categoria de fenômeno dialógico a nível consciente. É importante 

ressaltarmos que Jung diz que tanto o comportamento instintivo quanto o mediado pelo 

arquétipo não derivam um do outro, mas, coexistem lado a lado. O impulso de agir sempre 

estará presente, contudo, passa a existir uma reflexão no entorno de sua existência. 

 Outra passagem interessante dessa subseção, a qual nos referimos rapidamente no 

capítulo anterior, está na analogia que Jung faz entre arquétipo e instinto e as cores visíveis 

do comprimento de onda emitido pela luz. Falando sobre a técnica da psicoterapia 

conhecida como imaginação ativa, a qual consiste na tentativa consciente do indivíduo de 

aproximar-se de um símbolo originado em alguma de suas vivências, Jung diz se tratar de 

um método bastante propício à investigação dos arquétipos sem precisar passar pela esfera 

dos instintos. Sendo os instintos algo arraigado à porção biológica, seu grau de 

inconsciência é tal que tanto indivíduo quanto terapeuta ficariam perdidos caso se 

aventurassem a desvendá-los. Os arquétipos, contudo, podem ser relativamente almejados 
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a partir das imagens arquetípicas, uma vez que trazem consigo aspectos subjetivos que 

ressaltam o traço do sujeito envolvido, conferindo-lhe propriedade sobre o símbolo 

surgido. Jung diz que o dinamismo dos instintos comporia a parte infravermelha do 

espectro visível da luz enquanto a imagem instintiva comporia a parte ultravioleta. A 

vivência do instinto nunca se daria na porção infravermelha, mas sim através da 

assimilação da sua imagem, no campo ultravioleta, que em nossa espécie é nomeada por 

Jung de arquétipo. O autor nos diz que qualquer tentativa de invasão do campo 

inconsciente é percebida pela consciência como um temor e, portanto, a assimilação do 

instinto pela consciência é algo impossível por definição. Já o arquétipo é descrito por Jung 

como “um alvo espiritual para o qual tende toda a natureza do homem” (p. 162). O 

arquétipo é, portanto, compreendido como um princípio de organização que possibilita 

conhecer o mundo. Sua diferenciação em relação ao instinto está no freio dado à 

compulsividade por intermédio das imagens arquetípicas. Ainda se valendo da analogia 

com o comprimento da luz, Jung diz: 

 

Da mesma forma como o “infravermelho psíquico”, isto é, a psique 

biológica instintiva, resolve-se gradualmente nos processos fisiológicos 

do organismo, ou seja, no sistema de suas condicionantes químicas e 

físicas, assim também o “ultravioleta psíquico”, o arquétipo denota um 

campo que não apresenta nenhuma das peculiaridades do fisiológico, mas 

que no fundo não pode ser mais considerado como psíquico, embora se 

manifeste psiquicamente (Jung, 1946/2013, p. 165).  

 

 O conceito psicoide, ao qual nos referimos no capítulo anterior, abarca essa relação 

descrita por Jung. O arquétipo está no plano da possibilidade, podendo ser tanto 

psicológico quanto biológico, ligando-se aos instintos e às representações arquetípicas 

mediadas pela reflexão. 

 

3.2 – A repercussão de algumas premissas de Jung sobre o campo da biologia 

 

 Se a biologia enquanto campo de conhecimento teve sua cota de participação nas 

conjecturas de Jung em sua proposta de compreensão do psiquismo humano, também é 

lícito dizermos que as repercussões das ideias do psiquiatra suíço encontraram eco no 

trabalho de alguns pensadores do referido campo. Podemos destacar, dentre eles, três 

personalidades desse campo que reagiram ao pensamento do autor: Lorenz, Alverdes e 

Portmann. 

 Konrad Lorenz (1903-1989) foi um zoólogo austríaco ao qual é creditado grande 

importância na reformulação dos estudos acerca do comportamento animal comparado, 
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sendo ele um dos responsáveis pela criação da etologia enquanto disciplina sistematizada. 

No artigo Instinto, etologia e a teoria de Konrad Lorenz, Zuanon (2007) nos conta que no 

período de transição do século XIX para o século XX o termo instinto era usado 

indiscriminadamente. Paralelo a isso, as teorias behavioristas que se pautavam na teoria 

das relações entre indivíduo e meio, em que o comportamento humano era visto como 

determinado pelo ambiente externo, iniciaram um movimento que buscava rechaçar as 

concepções baseadas nos instintos como forma de explicação do comportamento. Lorenz 

observou que duas grandes correntes dominavam o espírito da psicologia no início do 

século XX: uma que mitificava o instinto como resposta absoluta para a compreensão de 

nossas ações e outra de cunho empirista, que via nos métodos controlados a única 

possibilidade de inferências acerca das origens do comportamento. Se, por um lado, 

Lorenz não sentia afinidade pelo modo como algumas correntes da psicologia engrandecia 

o uso do termo instinto, Zuanon nos diz que tampouco o zoólogo se identificava com as 

premissas dos behavioristas, que apostavam no aprendizado como única fonte de aquisição 

das habilidades comportamentais.  

 A grande contribuição de Lorenz para a compreensão do mecanismo instintivo se 

deu em seu famoso trabalho com gansos e patos, que lhe renderia um prêmio Nobel de 

fisiologia em 1973, através do qual passou a perceber a presença de movimentos 

estereotipados de conduta. Lorenz teria denominado esses movimentos repetitivos de 

padrões fixos de ação (Zuanon, 2007). Um dos focos do trabalho de Lorenz era diferenciar 

os padrões fixos de ação, de caráter instintivo e involuntário, dos comportamentos 

aprendidos por intermédio de condicionamentos. Em dois dos seus experimentos mais 

conhecidos, Lorenz realizou os seguintes procedimentos: 

a) O zoólogo manteve alguns ovos de gansos em uma incubadora que, após algum 

tempo, começaram a eclodir; o pesquisador estava sozinho com os ovos, auxiliando 

os gansos a se livrarem das cascas e a se limparem; ao se verem na presença de 

Lorenz, os gansos passaram a segui-lo para onde fosse; o pesquisador introduziu, na 

presença dos filhotes, a própria fêmea que botara os ovos e esta manobra não 

resultou em maiores efeitos sobre o comportamento dos gansos que continuaram a 

seguir Lorenz. 

b) O segundo procedimento consistia em projetar uma sombra que lembrava um 

ganso adulto voando no chão em que os filhotes de ganso se encontravam; Lorenz 

não percebeu nenhuma alteração no comportamento dos animais que se mantiveram 
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estáticos; quando Lorenz reproduziu uma sombra que lembrava a imagem de uma 

ave de rapina semelhante a um gavião no local em que os filhotes de ganso 

estavam, os mesmos começaram a exibir comportamento de fuga, agitando-se e 

dispersando-se; a esse comportamento, de atribuir à uma figura ou imagem uma 

função previamente existente, Lorenz chamou de estampagem (imprinting), sendo 

este causado por mecanismos de liberação inatos de comportamento. 

 Shamdasani (2003/2005) observa que, à época do desenvolvimento de sua teoria, 

Lorenz estava ciente das concepções de Jung a respeito dos arquétipos e das imagens 

arquetípicas. O historiador da psicologia diz que nos escritos de Lorenz datados de 1944-

1948, reunidos postumamente e lançados em 1996 com o nome de The Natural Science of 

the Human Spacies: An Introduction to Comparative Behavioral Research: The “Russian 

Manuscript”, encontramos referências ao trabalho de Jung nas quais o biólogo discorre 

sobre a existência de teorias que defendem a presença e a hereditariedade de imagens 

específicas, relacionadas ao comportamento humano, nos organismos de nossa espécie. 

Outra obra em que Lorenz faz menção aos estudos de Jung trata-se das entrevistas 

realizadas por Richard Evans com o biólogo, em 1973, reunidas na obra Konrad Lorenz: 

The man and his ideas (1975). Evans e Lorenz discutem sobre vários conceitos que 

revelam a existência de aproximações entre o campo da biologia e da psicologia e, em 

determinado momento, Evans diz imaginar que um conceito bastante desafiador para 

Lorenz compreender, enquanto biólogo, seria o de inconsciente coletivo, ao passo que o 

entrevistado confirma tal afirmação. A entrevista com Lorenz transcorre em um período de 

dezesseis anos após a entrevista de Evans com Jung. Evans diz a Lorenz que, em sua 

conversa com o psiquiatra suíço, sua impressão era de que Jung operava “in quase-

Lamarckian terms”40 (p.58), sendo esse ponto de vista bastante controvertido, 

especialmente, entre os psicólogos norte-americanos que achavam difícil acreditar que 

poderíamos herdar algo a nível simbólico. Sobre isso, Lorenz responde: 

 
I’m quite convinced that there is such a thing as an innate, nonacquired, 

genetically programed propensity of this sort that is blueprinted into the 

genome.Actually, there is an innate [...] response in man to a father figure, 

to a mother figure, or to an individual who behaves in a socially abnormal 

way. [...] This doesn’t surprise the ethologist, because he knows that a 

highly complex internalized picturelike diagram of a certain situation can 

be reacted to innately. [...] At first, I called that schema the innate 

diagram. But we’ve dropped that because it sounds too much as if the 

whole thing was innate, in the form of a picture, which isn’t in an animal. 

                                                           
40 Em termos quase Lamarckianos, em tradução livre do autor. 
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In an animal you can demonstrate very clearly that innate responses are a 

combination of single responses to small, simple stimulus combinations, 

each of which has an eliciting effect itself [...] so this is not a Picture. [...] 

But man has the power of visualization. [...] He can visualize a father 

figure though he has never had a father. This innate-releasing mechanism, 

as we call it, combined with the human faculty of visualizing – dreaming 

about a situation – results in phenomenal reactions which are more or less 

identical with Jung’s concept os archetypes. I think archetypes are innate-

releasing mechanisms invested in visualization, in fantasy, of the 

individual. Man can, in his fantasy, perform experiments within himself 

which na animal cannot. In fact, this may explain Jung’s theory of 

archetypes41 (Evans, 1975, pp. 58, 59).  

 

 É possível notarmos uma aproximação entre o conceito de psiquificação e a 

definição de arquétipo dada por Lorenz. Ao dizer que o arquétipo seria um mecanismo 

instintivo mediado pela fantasia do indivíduo, o biólogo parece dizer de um instinto 

modificado, visto que a fantasia traz consigo elementos subjetivos de percepção. 

 Outro biólogo que se deparou com as proposições de Jung foi o alemão Friedrich 

Alverdes (1889-1952). Insatisfeito com a pouca consideração dispensada ao psiquismo por 

parte dos biólogos, Alverdes publicou, em 1937, o artigo Die Wirksamkeit von Archetypen 

in den Instinkthandlungen der Tiere42, no qual buscava resgatar a definição de arquétipo 

formulada por Jung como uma nova forma de se olhar para a problemática dos instintos e 

aproximar os campos da biologia e da psicologia. Alverdes era da opinião de que, assim 

como os seres humanos, os animais também teriam seus comportamentos regidos pelos 

arquétipos. Em seu artigo, Alverdes dá como exemplo a teia fiada pelas aranhas. A 

construção de tal estrutura e sua imagem tão singular seriam mediadas por um arquétipo 

que atuaria sobre o comportamento do animal (Shamdasani, 2003/2005). 

                                                           
41 Em tradução livre: Estou convencido de que exista algo inato, não adquirido, uma propensão 

geneticamente programada deste tipo que é imprimida no genoma. Na verdade, há uma resposta inata no 

homem à uma figura paterna, materna ou a um indivíduo que se comporte socialmente de modo parecido. 

Isso não surpreende o etólogo, pois, ele sabe que um diagrama de certas situações, internalizado e altamente 

complexo, aos moldes de uma imagem, pode ser ativado. De início, chamei este esquema de diagrama inato. 

Entretanto, abandonamos este termo pois soava como se todo o processo fosse inato, aos moldes de uma 

imagem, o que não ocorre em um animal. No animal, pode-se demonstrar claramente que as respostas inatas 

são combinações de respostas singulares a combinações pequenas e simples de estímulos, cada qual 

possuindo um efeito eliciador próprio e isso não é uma imagem. Porém, o homem possui o poder da 

visualização. Ele pode visualizar uma figura paterna apesar de nunca ter tido um pai. Esse mecanismo inatos 

de liberação, como o chamamos, combinados com a faculdade humana da visualização – divagar sobre certa 

situação – resulta em incríveis reações as quais são mais ou menos idênticas ao conceito de arquétipo de 

Jung. Penso que os arquétipos são mecanismos inatos de liberação revestidos pela visualização, pela fantasia 

do indivíduo. O homem pode, em sua fantasia, realizar experimentos consigo próprio, o que um animal não 

faz. De fato, isso pode explicar a teoria junguiana dos arquétipos. 

42 A eficácia dos arquétipos nas ações instintivas dos animais, em tradução livre. 
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 Em carta datada de março de 1949, destinada a Henri Flournoy (1886-1955), Jung 

diz não estar preocupado em estabelecer uma teoria mas, antes de tudo, lançar luz a 

determinados fenômenos, como é o caso dos arquétipos que já vinham sendo enunciados 

através de outros nomes e por distintas áreas como “na etnologia, como représentations 

collectives (Lévy-Bruhl), na biologia (Alverdes), na história (Toynbee), na mitologia 

comparada (Kerényi, Tucci, Wilhelm e Zimmer que representam a Antiga Grécia, Tibet, 

China e Índia) e no folclore como motivos” (p.130). Em uma nota de rodapé encontrada na 

obra A natureza da Psique, Jung recomenda ao leitor o artigo já mencionado de Alverdes 

para a compreensão do aspecto biológico dos arquétipos. Shamdasani também nos conta 

em uma nota de rodapé de seu Jung e a construção da psicologia moderna: O Sonho de 

uma Ciência que Jung enviara para Alverdes uma cópia do artigo Psychological factors 

determining human behaviour, no qual consta o termo psiquificação e que o biólogo teria 

dito ser este um valioso incentivo na sua investigação. É interessante notarmos que o artigo 

de Alverdes a respeito dos arquétipos no comportamento animal é datado do mesmo ano 

que o artigo de Jung no qual é lançado o conceito de psiquificação. 

 Outro pesquisador do campo da biologia a se interessar pelos trabalhos de Jung foi 

o zóologo suíço Adolf Portmann (1897-1982) que frequentava o Círculo de Eranos43. Em 

1949, o biólogo apresentou em um dos encontros do Círculo o texto Mysthisches in der 

Naturforschung44, no qual dizia sobre a importância de alguns posicionamentos de Jung 

para o campo da biologia. Contudo, o discurso de Portmann foi pontuado pela necessidade 

que via em atualizar as premissas biológicas que Jung utilizava em suas propostas, uma 

vez que se baseavam em concepções consideradas ultrapassadas, como as ideias de 

Haeckel. Em sua fala, Portmann teria exposto as diferentes noções que assumiam o 

conceito de arquétipo na obra de Jung e proposto uma revisão das mesmas, baseando-se 

em noções mais atuais sobre o comportamento animal e humano, como as obras de Lorenz 

(Shamdasani, 2003/2005). Em carta datada de 1950, recuperada por Shamdasani, de 

Ximena Roelli de Angulo, uma frequentadora das reuniões de Eranos, para sua mãe, que 

havia trabalhado com Jung no início dos anos vinte, Ximena diz que Jung havia se 

mostrado hostil quanto ao posicionamento de Portmann e que este não teria entendido sua 

noção de arquétipo e que “desejava que os cientistas primeiro falassem com ele, antes de se 

                                                           
43 Série de encontros realizados por um grupo de pensadores que debatiam os mais variados temas, do qual 

Jung também participava. 

 
44 O misticismo na pesquisa natural, em tradução livre. 
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meterem de qualquer maneira em campos a cujo respeito não sabiam de coisa alguma” (p. 

288). 

 Michael Scott Montague Fordham (1905-1995), um psiquiatra e analista junguiano 

inglês, escreveu para Jung em 1958 pedindo alguns esclarecimentos sobre a noção de 

hereditariedade a qual se remetia. Jung respondeu-lhe: 

 
É verdade que coloquei de lado a biologia válida em geral até agora. E 

isto por boas razões! Sabemos ainda muito pouco sobre a psicologia 

humana, para estabelecer uma base biológica para nossas concepções. 

Para fazê-lo deveríamos saber mais sobre a psicologia do inconsciente, e 

o que sabemos sobre a consciência não pode ser ligado diretamente aos 

pontos de vista biológicos. [...] As conexões reais com a biologia estão 

exclusivamente na esfera do inconsciente, isto é, no âmbito das atividades 

instintivas. [...] Para nosso propósito é indiferente se os arquétipos são 

transmitidos pela tradição e migração, ou pela hereditariedade. É uma 

questão totalmente secundária, pois não há dúvida de que os fatos 

biológicos correspondentes, isto é, os padrões instintivos nos animais são 

hereditários. Não vejo razão para dizer que o ser humano seja exceção 

(Jung, 1958/2003, p. 163).  

 

 

 Podemos perceber, na fala de Jung, que há um nítido descolamento de sua proposta 

de psicologia do campo da biologia no que tange às descobertas mais recentes de sua 

época. As afinidades terminam, por assim dizer, quando entra em questão as peculiaridades 

do comportamento humano inconsciente para além dos instintos. 

 Ao retomarmos a época em que Jung lança o conceito de psiquificação, devemos 

nos atentar para aquilo que dissemos anteriormente sobre o momento teórico em que o 

autor se encontrava. Ao dizer que em 1928, na ocasião do seu encontro com Richard 

Wilhelm, teria se visto diante de questões fenomenológicas que escapavam do escopo dos 

métodos até então vigentes, podemos afirmar que o trabalho de Jung advindo a partir dessa 

constatação teria como característica principal a qualidade de ser uma resposta aos 

modelos teóricos que até então visavam compreender o funcionamento da psique. O 

conceito de psiquificação, dessa maneira, parece ter se configurado como uma tentativa de 

responder ao problema da relação entre os campos da biologia e da psicologia no que diz 

respeito à questão dos instintos e o papel desempenhado por estes no comportamento 

humano.  
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 Por trás de cada conceito, seja este qual for, podemos afirmar que se encontra uma 

conjunção de valores, ideias e suposições acerca do tema no qual ele se faz presente. A 

criação de um conceito, desse modo, pode ser comparada de maneira inversa à criação de 

uma sigla. Se pensarmos que uma sigla visa simplificar alguma expressão, sentença e 

nomes de modo geral, o conceito não busca, pelo menos não enquanto finalidade principal, 

a simplicidade. O conceito possui uma forte conotação de esforço, um empenho em 

decifrar a mensagem que está sendo passada por intermédio da utilização de uma palavra 

chave. Assim sendo, podemos pensar que o conceito se dirige a um público específico que, 

munido de informações prévias e possuindo certo conforto prático e teórico dentro daquele 

campo, poderia compreendê-lo e utilizá-lo com certa margem de segurança. O processo de 

criação de um conceito talvez possa ser melhor compreendido se utilizarmos como 

analogia os jargões, expressões próprias utilizadas por grupos específicos que trazem 

consigo um sentido prático e, ao mesmo tempo, conferem identidade aqueles que os 

utilizam. Porém, a linguagem e também a escrita são processos fluídos constantemente 

apropriados e modificados em direções diversas e com finalidades distintas. Desse modo, 

uma palavra que possuía um significado estrito quando utilizado por determinado grupo, 

pode passar a ser empregada com um outro sentido por outras pessoas. Processo 

semelhante ocorre na utilização de conceitos. Por mais que a conceituação possa pressupor 

a nomeação e identificação de determinado fenômeno apreendido através de uma sistema 

teórico específico, nada impede a apropriação do vocábulo por outro campo e perspectiva 

teórica, podendo conservar ou não seu sentido primário.  

 Para ilustrarmos a situação anteriormente descrita, podemos recuperar dois 

exemplos utilizados por Shamdasani (2003/2005). Um primeiro exemplo nos remete ao 

Primeiro Congresso Internacional de Psicologia Experimental, realizado em Genebra, na 

Suíça, em 1909, com a tentativa de unificar tanto as concepções terminológicas quanto os 

procedimentos técnicos utilizados até então em nome da psicologia moderna. A fala inicial 

ficou a cargo do psicólogo suíço Edouard Claparède (1873-1940) que defendeu a teoria de 

que grande parte do desentendimento que reinava entre os profissionais da psicologia no 

início do século XX se devia mais a uma falta de consenso e padronização dos termos e 

conceitos utilizados do que a existência de diferentes visões de mundo e de homem que, 
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consequentemente, davam margem para o surgimento de diferentes abordagens e teorias a 

respeito do psiquismo e do comportamento humano.  

 Os participantes do Congresso começaram a discutir como poderiam contornar esta 

situação e, em determinado momento, a ideia da utilização do esperanto enquanto 

linguagem técnica padrão para a psicologia acabou surgindo. Shamdasani conta que esta 

proposta gerou grande debate e o curioso foi que boa parte dos participantes começaram a 

se expressar em esperanto nos dias seguintes aos quais o Congresso seguiu. Contudo, a 

maioria dos participantes acabaram por rechaçar esta ideia e o que se seguiu foi, 

curiosamente, uma reação contrária à proposta de unificação com grupos de psicólogos 

afirmando que era simplesmente impossível a colaboração entre diferentes campos do 

estudo do psiquismo.  

 A partir desse exemplo, podemos pensar na ligação existente entre identidade, 

teoria e conceito. A utilização de conceitos, aparentemente inéditos, possuem a conotação 

da delimitação de um campo em relação a outros. Esse pensamento nos leva a um segundo 

exemplo dado por Shamdasani no qual o historiador discorre sobre como algumas 

proposições e conceitos são aglutinados em torno de determinada personalidade criando a 

falsa ideia de que estes teriam criado novas designações e vocábulos. A esse respeito, 

Shamdasani comenta sobre o psicólogo francês Théodule Ribot (1839-1916) que em 1886 

teria postulado a lei da transferência “que consistia em atribuir diretamente um sentimento 

a um objeto que não fora a sua causa” (p.206). Apenas mais tarde Sigmund Freud viria a 

utilizar o termo transferência em acepção bastante parecida com a formulada por Ribot em 

seu entendimento acerca dos processos mentais. Shamdasani diz que, a partir de seus 

escritos, Freud teria alcançado tamanha visibilidade e projeção que havia se tornado um 

fenômeno e, consequentemente, muito do que foi produzido em psicologia à sua época 

acabara sendo associado à psicanálise e, consecutivamente, à sua figura. 

 Podemos dizer, ainda, baseando-nos na colocação anteriormente recuperada do 

pensamento de Shamdasani, que o conceito além de conferir identidade, seja a um grupo 

ou a uma determinada pessoa, transformando-a tanto em uma personalidade quanto em 

uma referência em relação a algum tema, também possui um aspecto político-ideológico. 

Muito do que se diz a respeito da ruptura entre Jung e Freud pode servir para clarear essa 

dimensão do conceito. Em uma conversa com o psicanalista Ernest Jones em 1912, em 

seus últimos dias de convivência com Freud, Jung teria dito:  
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Freud está convencido de que estou pensando sob a influência 

dominadora de um complexo paterno contra ele e que, por isso, tudo é 

uma grande bobagem complexada. [...] Fico completamente impotente 

diante de uma insinuação como essa. Se Freud entende cada tentativa de 

formular novas ideias sobre os problemas da psicanálise como resistência 

pessoal, as coisas se tornarão impossíveis. [...] Vejo-me forçado a 

concluir, infelizmente, que a maioria dos psicanalistas usa de forma 

equivocada a psicanálise com o propósito de desvalorizar outros 

estudiosos e seu progresso, com suas contumazes insinuações de 

complexos... Começou a circular um exemplo especialmente absurdo 

desse contra-senso, dizendo que escrevi minha teoria da libido como fruto 

de um erotismo anal. Quando peso em quem fabricou essa “teoria”, 

estremeço pelo futuro da análise (Jung, como citado em Shamdasani, 

2003/2005, p.65). 

 

 Se o conceito de libido proposto por Jung foi ou não a principal causa de 

divergência entre ele e Freud, não nos cabe especular. O que fica evidente, a partir da 

colocação de Jung, é o problema que se cria quando uma nova concepção ou ideia surge 

em um campo que se estrutura de forma inflexível ao redor de conceituações e 

posicionamentos teóricos rígidos. Como se não bastasse a falta de interesse dispensada a 

uma nova proposta ou modo de encarar determinado fenômeno, há, muitas vezes, como 

ressaltamos no início de nosso segundo capítulo, tentativas de lançar tais ideias ao 

esquecimento por intermédio da depreciação tanto da teoria quanto do autor.  

 Quando um conceito é transposto de uma teoria para outra, ainda que do mesmo 

campo ou de campos diferentes, é preciso, portanto, termos o cuidado de buscar a gênese 

daquela expressão em seu contexto de origem. Contudo, tal procedimento não deveria ser 

realizado sob a égide de uma prestação de contas ou mesmo enquanto um pedido de 

permissão, uma vez que, a partir do momento em que o conceito passa a ser apropriado por 

outro campo, dificilmente este se manterá intacto, livre de influências e novas 

interpretações45. Esse cuidado da busca pela origem do conceito revela mais uma 

preocupação com o processo de criação do mesmo no intuito de revelar a conjuntura 

teórica e o momento do pensamento do autor ou autores envolvidos em sua elaboração. 

Dessa maneira, evitamos utilizar um conceito de modo precário com sentido restrito a 

                                                           
45 Uma discussão interessante a esse respeito pode ser encontrada no livro Foucault, a ciência e o saber, de 

Roberto Machado (2009), que, ao analisar a filosofia do médico e filósofo francês Georges Canguilhem, 

recupera a discussão sobre conceito e teoria. Para Machado, teoria e conceito não seriam sinônimos, a teoria 

seria um agrupamento coerente de conceitos, um sistema conceitual que surgiria com o objetivo de responder 

à determinada questão. O conceito, no entanto, possuiria um aspecto dinâmico, podendo formar inúmeros 

outros sistemas que dariam possíveis explicações para outras problemáticas, não se fadando, portanto, a 

associar-se unicamente a uma aplicação exclusiva. Machado diz que o conceito possui “uma existência 

relativamente independente das teorias em que nasce ou das que o retomam” (p.21) e ilustra tal pensamento 

ao dizer como o conceito de regulação migrou do campo da mecânica para a biologia e, posteriormente, para 

a cibernética, assumindo diferentes sentidos a medida que ia sendo apropriado por cada campo. 
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determinado período e que pode ter sido modificado pelo próprio autor com o passar do 

tempo46. Tal premissa, no entanto, precisa ser relativizada em alguns pontos quando nos 

dirigimos aos escritos de Carl Gustav Jung. Ao buscar a compreensão da psique humana 

tendo como base não só a patologia mas, também, as expressões religiosas e folclóricas 

que transitavam da alquimia à mitologia, o psiquiatra suíço incorporou a seu sistema de 

pensamento conceituações e expressões antigas como a própria noção de arquétipo que, 

como descrevemos no primeiro capítulo, possui origem na antiguidade clássica ou, ainda, a 

noção de instinto, que fora derivada de diversos autores, de médicos a filósofos. Desse 

modo, Jung estava buscando preservar não o sentido estrito do conceito, do vocábulo 

propriamente dito, mas, conservar a faceta da expressão humana que se encontra encerrada 

em tais descrições.  

 A princípio, um leitor desatento poderia pensar que Jung vai na contramão de um 

projeto científico de psicologia por valorizar conceituações e ideias ditas antiquadas ou até 

mesmo não-científicas. Tal pensamento estaria baseado em uma falsa noção de progresso 

que confunde premissas como eficiência, inovação, moderno e contemporâneo, datando 

teorias e abordagens, e, consequentemente, segregando-as a determinadas épocas como se 

fossem meras alegorias históricas.  Por mais que Jung se valesse de conceituações 

clássicas, o autor conseguia, através de sua enorme capacidade para o diálogo 

interdisciplinar, atualizar suas proposições em conjunto às teorias mais recentes de sua 

época. O maior exemplo dessa afirmação pode ser encontrada no trabalho de Jung com o 

físico de partículas Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958) com o qual desenvolveu a teoria da 

sincronicidade e modificou o conceito de arquétipo a partir de algumas premissas da física 

quântica. O termo atualização parece ser propício para descrever o processo de criação e 

utilização de conceitos por parte de Jung. Se pensarmos que as categorias apriorísticas de 

Kant antecedem, e muito, às descobertas de Pauli na física quântica, mas, ambas compõem 

a explicação do que vêm a ser o arquétipo, podemos dimensionar o modo como Jung 

manejava suas proposições. Uma ideia mais atual não substituía uma concepção mais 

antiga, ambas eram agrupadas e sobrepostas, daí nossa preferência pelo termo atualização 

pois, denota uma complementação e não a exclusão de premissas anteriormente 

                                                           
46 Nesse sentido, gostaríamos de chamar a atenção para a pesquisa A Construção da Psicologia Analitica a 

Partir do Livro Símbolos da Transformação: o processo de escrever e reescrever uma psicologia, realizada 

pelo mestrando Fábio Medeiros Massière, na linha de Processos Psicossociais e Sócio-Educativos do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei, orientada pelo 

professor Walter Melo, em que, através da comparação entre a primeira e a quinta edição da obra Símbolos 

da Transformação de Jung, pode-se perceber a utilização de termos psicanalíticos que seriam gradualmente 

abandonados dando lugar às expressões e aos conceitos próprios da psicologia analítica. 
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defendidas. É importante ressaltarmos que Jung não concebia seu sistema de pensamento 

como uma estrutura rígida, existindo, desse modo, momentos de abandono de alguma 

concepções, como é o caso do inconsciente racial que figurou entre seus objetos de estudos 

no início de sua investigação acerca do inconsciente coletivo47.  

 Para além do abandono, podemos dizer também de momentos de resgate de 

conceitos e concepções, por parte de Jung, que foram renegadas sejam pelos pesquisadores 

de determinado campo ou pelo próprio autor que a concebeu. Podemos citar, como 

exemplo, os casos da teoria da recapitulação da ontogênese pela filogênese de Haeckel, da 

qual falamos no segundo capítulo, e a noção de participação mística do filósofo francês 

Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939). Shamdasani (2003/2005) nos conta que a noção de 

participação mística, cunhada por Lévy-Bruhl a partir de suas observações com os ditos 

primitivos de Papua, teve grande repercussão no pensamento de Jung que, assim como os 

demais estudiosos do campo psíquico do início do século XX, se voltaram para o estudo de 

povos primitivos no intuito de compreenderem o comportamento humano. Em linhas 

gerais, a participação mística diz respeito ao modo como o primitivo encara a realidade. A 

personalidade do primitivo se encontraria em um estado pré-lógico e se estenderia para 

além de sua consciência, abrangendo sua tribo, entes já falecidos, animais e ambientes. 

Não se trata de uma metáfora empregada pelos primitivos, mas, de uma estado em que a 

causalidade é algo secundário, permitindo uma vivência mais ampla baseada na emoção. 

Jung preserva a ideia de Lévy-Bruhl acerca de um estado de consciência não diferenciado 

em que homem e objeto se confundem e, posteriormente, o ser humano passaria a traçar 

limites entre um mundo interno e outro externo. Shamdasani diz que a noção de 

participação mística foi bastante empregada por Jung no que dizia respeito ao trabalho com 

crianças, visto que essas viveriam em um estado inicial de não diferenciação de seus pais. 

Em quadros psicopatológicos também poderia ser observado a ampliação ou redução da 

dimensão pessoal conferindo atribuições místicas a objetos, pessoas, locais e atividades. 

Posteriormente, Lévy-Bruhl abandona sua tese de que a participação mística seria uma 

espécie de lei que descreve o modo de atuação dos primitivos e passa a dar mais 

importância ao caráter sentimental que rege as ações de tais povos. Mesmo após Lévy-

                                                           
47 Ao buscar compreender os padrões de comportamento influenciados pelos arquétipos, Jung acompanhou 

quinze pacientes psiquiátricos negros no Hospital Santa Elizabeth, em Washington, nos Estados Unidos da 

América. Jung estava interessado em saber se havia um componente racial na estrutura dos padrões de 

comportamento. Ao se deparar com imagens típicas da mitologia grega nos relatos de sonhos desses 

pacientes que possuíam pouca ou nenhuma instrução e não poderiam ter ouvido falar de tais figuras em seu 

meio, Jung abandonou sua hipótese inicial afirmando que o que existia eram categorias a priori comuns a 

todos os indivíduos (Shamdasani, 2003/2005). 



84 

 

Bruhl ter renegado sua própria concepção, Jung continuou defendo-a até o fim de sua vida 

como podemos perceber no primeiro capítulo de O Homem e seus Símbolos (1964/2008), 

um dos últimos escritos do psiquiatra suíço, no qual diz: 

 

Entre estes povos [os primitivos], para quem a consciência tem um nível 

de desenvolvimento diverso do nosso, a “alma” (ou psique) não é 

compreendida como uma unidade Muitos deles supõem que o homem 

tenha uma “alma do mato” (bush soul) além da sua própria, alma que se 

encarna num animal selvagem ou uma árvore com os quais o indivíduo 

possua alguma identidade psíquica. É a isso que o ilustra etnólogo 

francês, Lucien Lévy-Bruhl denominou de “participação mística”. Mais 

tarde, sob pressão de críticas desfavoráveis, renegou esta expressão mas 

julgou que seus adversários é que estavam errados. É um fenômeno 

psicológico bem conhecido aquele de um indivíduo identificar-se, 

inconscientemente, com alguma outra pessoa ou objeto (p.23). 

 

 Ao buscarmos compreender o conceito de psiquificação e sua criação, só 

poderíamos fazê-lo mediante uma retomada das principais proposições de Carl Gustav 

Jung pois, desse modo, poderíamos vislumbrar as modificações que foram ocorrendo em 

sua proposta de psicologia e como estas indicariam os motivos que o levou a conceber e a 

abandonar o referido conceito. Se pensarmos os conceitos como palavras chave que podem 

nos levar a apreensão de determinada teoria, o primeiro passo para compreendermos 

qualquer conceito criado ou utilizado por Jung é questionarmos a própria noção de teoria 

quando falamos sobre a psicologia analítica. No ano de 1935, Jung proferiu uma série de 

conferências na clínica Tavistock, em Londres, com o objetivo de divulgar suas pesquisas 

com o teste de associação de palavras e suas considerações acerca do inconsciente. Nessas 

conferências, Jung expôs diversas vezes o que pensa quando utilizamos o termo teoria para 

falar de alguma concepção em psicologia. Já no início da primeira conferência, diz: 

 

Trago apenas pequena quantidade de novas teorias, pois meu 

temperamento empírico está muito mais ansioso por novos fatos do que 

pela especulação a ser feita em torno deles, embora isso se constitua, eu o 

reconheço, num agradável passatempo intelectual. Aos meus olhos, cada 

novo caso quase que consiste em uma nova teoria, e não estou convencido 

da invalidade deste ponto de vista, particularmente quando se considera a 

extrema juventude da psicologia moderna que, segundo sinto, ainda não 

saiu do berço (Jung, 1935/2012, p19).   

 

 Em outra conferência, na parte dos debates que se seguiam após a fala de Jung, o 

psiquiatra suíço é questionado por outro médico a respeito da possibilidade de 

identificarem a partir do teste de associação de palavras a porção do inconsciente a qual 

Freud denominou de id. Sobre isso, Jung comenta: 
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Devo repetir mais uma vez que meus métodos não descobrem teorias, 

mas sim fatos, e digo aos senhores que fatos eu descobri através desses 

métodos. Não posso descobrir um complexo de castração ou um incesto 

reprimido, ou qualquer coisa semelhante – descubro somente fatos 

psicológicos, não teorias. Creio que os senhores confundam muito teoria e 

fato, ficando desapontados que a experiência não revele um complexo de 

castração ou qualquer coisa do tipo. [...] Não posso penetrar no 

inconsciente de maneira empírica e depois descobrir a teoria do que 

Freud chamaria de complexo de castração. [...] Na verdade o que 

encontramos são certos fatos agrupados de maneira especial e os 

reconhecemos, dando-lhes nomes. [...] Pode-se abstrair uma teoria a partir 

do fato. [...] Pode-se pensar o que se quiser sobre os fatos do mundo, e 

haverá no final tantas teorias quantas forem as cabeças pensantes (Jung, 

1935/2012, p.77). 

 

 Em 1934, Jung funda o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça com o intuito de 

promover debates e discussões acerca do psiquismo humano e, a esse respeito, faz alguns 

apontamentos que nos são úteis para pensar o lugar da teoria em sua obra: 

 

O tratamento da psicologia deveria, no geral, ser caracterizado pelo 

princípio da universalidade. Não deveria ser proposta nenhuma teoria ou 

questão especial; a psicologia deveria ser ensinada em seus aspectos 

biológicos, etnológicos, médicos, filosóficos, culturais-históricos e 

religiosos (Jung, como citado em Shamdasani, 2003/2005, p.29). 

 

 A distinção feita por Jung entre fatos e teorias é essencial para compreendermos 

suas conceituações. Se pensarmos as teorias como uma tentativa de evidenciar um traço 

comum a partir da sobreposição de diversos fatos observados em casos individuais, 

teremos um modelo teórico, ou seja, uma espécie de parâmetro que pode orientar a ação do 

profissional que a utiliza. Nesse sentido, a teoria é secundária à prática, mas, ao mesmo 

tempo, retroage sobre esta. Os conceitos podem ser entendidos, então, como unidades nas 

quais estão encerradas o esforço da junção entre teoria e prática, pois, ao mesmo tempo 

que cumprem a função de guiar e informar, exigem daquele que almeja sua compreensão 

um mínimo de conhecimento prático para que possa estabelecer um diálogo original e 

fecundo a partir de suas próprias experiências, pois, caso contrário, haveria apenas uma 

repetição e o conceito passaria a funcionar como agente padronizador.   

 Seguindo esta linha de raciocínio, encontramos um paralelo entre o que vem a ser o 

conceito e o que Jung denomina enquanto símbolo. No texto A função transcendente 

(1916/2013), Jung define símbolo como “o termo que melhor traduz um fato complexo e 

ainda não claramente apreendido pela consciência” (p.20). Se, para Jung, cada caso 

individual seria semelhante a uma teoria própria, poderíamos nos sentir tentados a 

questionar o valor de qualquer abordagem psicoterápica, pois, estas estariam sendo 

utilizadas na lida com indivíduos diversificados. É a ideia da existência de elementos 
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comuns no campo do inconsciente que possibilita a Jung uma tentativa de elucidação de 

certas vivências e processos por intermédio de analogias e comparações, ou seja, é no 

encontro entre a narrativa do indivíduo, povoada de símbolos, com as considerações 

advindas da teoria, organizada em conceitos, que se dará o diálogo. Símbolo e conceito 

passam, então, a ocupar um mesmo patamar pois, ambos são aproximações que tentam 

captar e traduzir vivências. Essa dimensão parcial, pois simbólica, do conceito nos revela a 

flexibilidade das concepções de Jung. Não devemos, é claro, confundir falta de rigidez com 

falta de rigor. Como Shamdasani (2003/2005) bem salienta, Jung foi considerado à época 

da criação de seus teste de associação de palavras como um grande revolucionário do 

campo da psiquiatria por introduzir métodos tão assertivos e rigorosos na investigação dos 

complexos psíquicos. 

 Para Jung, os conceitos não são isentos de personalidade trazendo consigo a visão 

de mundo daquele que os propõem. Em uma de suas conferência em Tavistock, na qual 

discorre sobre o trabalho psicoterápico, diz que “a diferença de temperamento produz a 

maneira diferente de considerar o problema” (p.146). O que temos, desse modo, é uma 

espécie de diálogo hermenêutico em que o psicoterapeuta procura acolher a narrativa do 

indivíduo, mantendo o ponto de vista do mesmo e, concomitantemente, procura através de 

paralelos encontrados em outros exemplos de vivências humana delimitar uma zona neutra 

para que a fala que ali venha a surgir possa ser minuciosamente analisada. Esse método 

utilizado por Jung é chamado de sintético e possui caráter prospectivo, ou seja, não visa 

encerrar os elementos trazidos pelo sujeito em termos rígidos, pelo contrário, confere uma 

dimensão de abertura, sempre podendo ser ressignificado. 

 Termos esse tipo de pensamento em vista nos auxilia em nossa compreensão acerca 

do conceito de psiquificação. Qual seria a natureza deste conceito? Três comentários de 

Jung acerca de outros conceitos podem nos ajudar nessa pergunta. Retomando as 

conferências de Tavistock, encontramos a seguinte fala: “Não sei como poderei concordar 

com Freud quando ele chama uma parte do inconsciente de id. Por que dar-lhe esse nome 

engraçado? Trata-se do inconsciente, o que equivale a dizer alguma coisa que não 

conhecemos. Por que chama-lo de id?” (p.146). A segunda passagem encontra-se na 

definição de inconsciente dada por Jung na obra Tipos Psicológicos (1921/2012), sobre o 

qual diz: “Para mim este conceito é exclusivamente psicológico e não filosófico, no sentido 

metafísico. É um conceito-limite psicológico que abrange todos os conteúdos ou processos 

psíquicos que não são conscientes, isto é, que não estão relacionados com o eu de modo 
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perceptível” (p.465). A terceira passagem se deu em ocasião da entrevista realizada com 

Jung por Richard Evans que, ao pedir para o psiquiatra suíço explicar de modo mais 

detalhado a ideia de persona, recebeu de Jung (1964/1976) a resposta de que este “é um 

conceito prático de que precisamos para elucidar as relações das pessoas” (p.78).  

 Assim sendo, podemos pensar diferentes modos com os quais Jung utilizava os 

conceitos: conceitos especulativos, conceitos-limite e conceitos práticos. Ao falar sobre o 

conceito de id, cunhado por Freud, Jung está dizendo da irrelevância de se nomear algo 

que não pode ser averiguado, no caso, instâncias que comporiam o campo inconsciente. 

Para o médico suíço, o inconsciente só pode ser derivado de algumas perturbações da 

consciência e produções de imagens, símbolos, e no processo onírico, não podendo ser 

averiguado em si. Desse modo, tais conceituações não passariam de especulações, não 

agregando conhecimento à questão levantada. Ao definir o inconsciente, Jung diz se tratar 

de um conceito-limite psicológico. Para J. J. Clarke (1992/1993), Jung teria derivado esta 

expressão do filósofo alemão Immanuel Kant com o intuito de corroborar que 

determinados fenômenos não podem ser demonstrados, mas, por estarem próximos da 

experiência imediata da consciência, podem ser derivados. É o caso, também, do conceito 

de complexo. Trata-se de um construto psicológico, ou seja, de um esquema explicativo 

baseado na observação de alterações sensíveis captadas pelos instrumentos utilizados nos 

testes de associação de palavras. Apenas as mudanças como alteração da respiração e da 

condutividade elétrica da pele são observados. Não sé possível mensurar, do mesmo modo, 

a formação das cadeias afetivas de associação. O modelo conceitual teórico é uma tentativa 

de abarcar as reações tipificadas. Já os conceitos práticos, seriam aqueles possíveis de se 

identificar. Jung utiliza o conceito de persona para exemplificar esse tipo de conceito. A 

persona seria o aspecto de nossa personalidade que buscamos demonstrar em situações 

específicas. Jung ilustra esse conceito ao falar do indivíduo que, enquanto médico, age e se 

comporta de um modo típico, de acordo com aquilo que se espera em termos de uma 

conduta médica. Para além de sua profissão, este sujeito poderia vir a se comportar de 

outra maneira em outro tipo de situação que tal postura não lhe fosse exigida. Esse tipo de 

conceito é chamado de prático pela possibilidade de podermos reconhecer quando a ação 

que ele descreve está ocorrendo. 

 Ao pensarmos a ideia de psiquificação a partir dessas três categorias de conceitos 

que podemos depreender através do discurso de Jung, é possível situá-lo em dois 

momentos: no primeiro momento, o conceito seria prático e, em um segundo momento, 
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passaria a ser um conceito-limite psicológico. Ao utilizar o termo para descrever as ações 

instintivas biológicas que em algum momento passaram a se subordinar, em parte, ao 

campo psicológico, Jung usa como exemplo a necessidade de nutrição e auto conservação, 

revelada pelo estado de fome; a necessidade de preservação da espécie, revelada pelo 

impulso sexual e o impulso à ação como exemplos. A existência de todos esses elementos 

podem ser comprovados através de estados fisiológicos bem demarcados. É, nesse sentido, 

que afirmamos que o conceito partiria de um modelo prático, ou seja, passível de 

constatação. Ao partir para outras categorias em que a psiquificação poderia ser observada, 

Jung chega às modalidades semi-fisiológicas que seriam: a distinção entre a masculinidade 

anatômica e a masculinidade psíquica, a distinção entre idade fisiológica e a idade 

psicológica e as disposições hereditárias. Tanto a anatomia quando a idade em sentido 

estrito podem ser comprovadas por um exame fisiológico. Mensurar o que é o masculino e 

o feminino, assim como o que viria a ser a idade psicológica, são questões que, por outro 

lado, possuem um forte viés não só psicológico como também histórico e social. Nesse 

sentido, o conceito de psiquificação não só descreveria algo prático, também como, algo 

abstrato e subjetivo, passando a ser um conceito-limite psicológico. Ao descrever as 

modalidades psicológicas por excelência, Jung fala sobre o funcionamento introvertido e 

extrovertido do inconsciente e os polos matérias e espirituais através dos quais lidamos 

com nosso meio. O caráter de conceito-limite psicológico referente ao termo psiquificação 

fica mais acentuado quando nos voltamos para essas modalidades. 

 A ideia de conceito-limite psicológico é algo que ganha forte apelo na obra de Jung 

por volta da década de trinta. Clarke (1992/1993) atribui a isso o fortalecimento do aspecto 

fenomenológico da obra do psiquiatra suíço. Nessa época, Jung passa a assentar cada vez 

mais a base de seu pensamento na ideia da capacidade da psique de criar sua própria 

realidade e passa a falar que a consciência é a única experiência imediata e, 

consequentemente, toda a realidade seria criada por imagens psíquicas. Se recordarmos o 

que dissemos em nosso segundo capítulo sobre a declaração feita por Jung a respeito de 

sua aproximação com Richard Wilhelm e como a alquimia chinesa serviu para 

complementar suas pesquisas, veremos que se trata da mesma época a qual Clarke atribui 

esse salto epistêmico. É também a partir dessa época, mais precisamente no ano de 1932, 

que Jung e o físico de partícula Wolfgang Pauli iniciam a longa troca de correspondências 

que refletiria na obra dos dois pensadores. Ao buscarmos compreender a utilização do 

conceito de psiquificação não podemos ignorar esse momento da obra do autor, visto que o 
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mesmo é lançado em 1936. Podemos dizer que o termo psiquificação se trata de um 

conceito metalinguístico. Além de dizer respeito a uma mudança gradativa de algo 

fisiológico para algo psicológico, o construto aparece em um momento de transição na 

obra de Jung. Por mais que a ideia de psiquificação pudesse estar presente em outros 

conceitos tais como complexo, arquétipo, energia e vontade, como demonstramos em 

nosso primeiro capítulo, houve uma necessidade de conferir um nome exclusivo à essa 

concepção. O caráter pontual da utilização do conceito é o que mais nos chama atenção. 

Localizar a formação do conceito nos escritos que antecedem sua enunciação é um esforço 

difuso, pois, devido a esse aspecto simbólico dos conceitos empregados por Jung, temos 

que atribuir maior relevância ao desenvolvimento do projeto de psicologia do autor e não 

aos termos propriamente ditos, que são fluidos. 

 Sobre os desdobramentos da ideia de psiquificação, podemos assinalar o artigo 

Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico, de 1946, como uma grande pista. 

Shamdasani (2003/2005) demarca este artigo como “a última e maior revisão conceitual 

envolvendo as noções de arquétipo, instintos e inconsciente” (p.280) que Jung teria feito. O 

autor inicia esse artigo delineando um breve percurso da história da psicologia, mostrando-

nos como esta ainda se apresenta arraigada em certos pressupostos filosóficos que, para 

Jung, seria uma grande justificativa da dificuldade existente em lhe ser conferida o devido 

valor científico. Para Jung (1946/2013), “qualquer ciência é função da psique, e qualquer 

conhecimento nela se radica” (p.114).  

 Posteriormente, Jung discorre sobre como a noção de inconsciente permitiu a 

psicologia estruturar um campo próprio de investigação, conferindo-lhe, se não unicidade, 

pelo menos certa autonomia. O terceiro tópico abordado por Jung, nesse artigo, nos chama 

mais a atenção. Trata-se de uma temática trabalhada pelo autor no texto de 1937 em que 

lança o conceito de psiquificação: a dissociabilidade da psique. No texto de 1937, este 

tópico está inserido na subdivisão destinada a compreender a fenomenologia especial dos 

determinantes psicológicos do comportamento humano. Novamente Jung faz uma relação 

entre os impulsos, os instintos e a vontade: a ação humana. O psiquiatra se vale, então, do 

termo psicoide para falar de estruturas superiores e inferiores da psique nas quais estes 

fenômenos transitariam. 

 No quarto tópico de seu artigo de 1946, Jung retoma a questão da vontade enquanto 

disposição energética, algo já anunciado no artigo de 1937. A analogia com o espectro da 

luz visível parece coroar nossa hipótese da transposição da incorporação da ideia de 
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psiquificação pelo conceito de arquétipo. A existência de dois polos aparentemente 

opostos, um de natureza majoritariamente orgânica e outro assentado na autopoiese, ou 

capacidade criadora do psiquismo, revela a habilidade de transformação daquilo que foi 

chamado por Jung de o impulso de agir. Um indivíduo mais cônscio e dotado da 

capacidade de reflexão, poderá dialogar com este impulso no sentido de direcioná-lo ou 

acomodá-lo de modo que lhe seja mais produtivo. Já um indivíduo menos diferenciado, 

conforme abordamos em nosso primeiro capítulo, ficará à mercê desses impulsos, atuando 

de modo instintivo, ou seja, de caráter predominantemente reativo. O arquétipo se encontra 

em ambos os polos, sendo que em um há a possibilidade de sua apreensão através das 

imagens arquetípicas, símbolos dotados de sentido que podem ser transformados em uma 

ação efetiva, e no outro despontam como a própria estrutura ou aparato biológico 

necessário para a apreensão dos fenômenos. 

 Em Complexo, Arquétipo e Símbolo na Psicologia de C.G. Jung (1957/1995), 

encontramos a seguinte fala de Jacobi: 

 
A maneira não dogmática de trabalhar com que Jung observava e 

descrevia os fenômenos psíquicos e, acima de tudo, a maneira como os 

deixava atuar nele mesmo, sempre pronto a deixar-se levar para novas 

paragens e se corrigir e se desenvolver a si mesmo, fizeram que o seu 

conceito de arquétipo também sofresse, formal e funcionalmente, muitas 

modificações, aprofundamentos e ampliações, embora a concepção básica 

permanecesse sempre a mesma (Jacobi, 1957/1995, p.38). 

 

 Podemos tomar a elaboração do conceito de psiquificação como um momento de 

esforço da obra de Jung na qual se viu compelido a ilustrar, mais do que nomear, a 

capacidade reguladora do arquétipo. No artigo de 1946, temos a seguinte fala: 

                                                           

No momento em que formamos uma ideia de uma determinada coisa e 

conseguimos, deste modo, captar um de seus aspectos, invariavelmente 

sucumbimos à ilusão de termos abarcado a sua totalidade. Em geral não 

nos damos conta de que é absolutamente impossível uma apreensão total. 

Nem mesmo uma ideia concebida como total é total, porque é ainda uma 

entidade dotada de qualidades imprevisíveis. Esta autoilusão, entretanto, 

propicia a paz e a tranquilidade da alma: o nome do desconhecido foi 

mencionado; o distante foi trazido para perto de nós. [...] É um 

procedimento mágico que o primitivo pratica em relação a objetos e o 

psicólogo utiliza em relação a alma. Ele não fica mais a sua mercê, 

porque sequer suspeita de que o fato de apreender conceitualmente um 

objeto propicia-lhe a melhor oportunidade de desenvolver aquelas 

qualidades que jamais se manifestariam, se não tivessem sido capturadas 

por um conceito (Jung, 1946/2013, p.114). 

 

 A ideia de conferir um nome a determinado fenômeno está ligado ao processo de 

desvelamento de seu sentido. O conceito na obra de Jung, porém, é algo parcial, pois 
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denota uma abertura para a transformação e ampliação do significado, sempre renovado e 

atualizado na experiência individual. Se Jung postula a existência de várias teorias 

individuais, os conceitos em sua obra não devem ser encarados como agentes restritivos e, 

sim, como balizas para a compreensão da vivência humana. 

 Podemos perceber, através de nosso estudo, que o conceito de psiquificação além 

de estar contido na discussão da relação mente-corpo também pode ser localizado no 

âmbito do estudo acerca da adaptação. A ideia da capacidade do psiquismo em traduzir 

elementos majoritariamente biológicos em construtos psicológicos pode ser encarada como 

uma aquisição adaptativa que visa outra forma de compreensão e modificação do 

ambiente. Nesse sentido, podemos apontar este posicionamento como outro possível foco 

de estudo acerca do conceito de psiquificação. 
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