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A série dos nossos exemplos nos leva à seguinte conclusão: é como se houvesse na 

consciência humana, em sentido de realidade, um sentimento de uma presença objetiva, 

uma percepção de algo real, mais profunda e mais geral do que qualquer um dos sentidos 

especiais e particulares pelos quais a psicologia atual supõe que as realidades existentes 

são originalmente reveladas.  

William James 

 

Enquanto a religião restringir-se à fé e à forma exterior, e a função religiosa não for uma 

experiência da própria alma, nada de especial poderá ocorrer. Compreendamos ainda que o 

“Mysterium Magnum” não é apenas existente por si mesmo, mas também algo que se 

enraíza principalmente na alma humana. 

C. G. Jung 
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RESUMO 

 

A obra de Carl Gustav Jung ainda é pouco pesquisada no contexto universitário. Devido à 

escassez de estudos sobre a fundamentação teórica do referido autor, muitos consideram 

seu trabalho como influenciado somente pela psicanálise freudiana. No entanto, o próprio 

Jung, ao longo de suas obras coligidas, destaca a figura de William James como o autor 

que mais o incentivou em suas pesquisas. Jung, já em seu primeiro trabalho intitulado 

Sobre a psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos (1902), utilizou como 

referência pesquisas desenvolvidas por William James em The Principles of Psychology 

(1890). Em 1909, ainda inserido no movimento psicanalítico, viaja para a América, onde 

apresenta, na Conferência da Universidade de Clark, seu conhecido estudo sobre 

associações de palavras. Na referida conferência, Jung conhece William James. Nesse 

encontro histórico, a conversa entre os autores foi sobre a psicologia da experiência 

religiosa. A partir desse evento se intensificam as referências ao filósofo e psicólogo 

americano. Os efeitos da teoria jameseana podem ser verificados nos estudos psiquiátricos 

de C. G. Jung, passando pela influência da tipologia, pluralismo e pragmatismo em várias 

obras, até as referências à teoria das emoções de James. Destacamos, ainda, os estudos 

acerca do inconsciente em Jung, que são perpassados pela utilização de expressões como 

fringe of consciousness, subliminal consciousness e field of consciousness, típicas da teoria 

jameseana. Por fim, o elemento central desta pesquisa, a psicologia da experiência 

religiosa, que é analisada por Jung na mesma linha de pensamento de The Varieties of 

Religious Experience (1902). Esta obra é compreendida pelo autor suíço em seu duplo 

aspecto: de valorização da experiência humana subjetiva, como pode ser verificado em 

Psicologia e religião (1939), e como referência a importantes elementos da psicologia 

subliminal de James, como pode ser verificado nos trabalhos Determinantes psicológicas 

do comportamento humano (1936) e Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico 

(1946). As referências a James continuam até 1961, no trabalho Símbolos e Interpretação 

dos Sonhos, uma de suas últimas produções. Esta pesquisa propõe a análise dos efeitos da 

teoria jameseana sobre a obra de Jung, em especial a psicologia da experiência religiosa. 

Para a compreensão do objeto de estudo, optou-se por uma perspectiva hermenêutica, na 

qual a conversação hermenêutica é um acordo estabelecido entre o intérprete e os autores 

dos textos, no qual o foco está na busca do sentido.  

 

Palavras-chave: C. G. Jung, William James, experiência religiosa 
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ABSTRACT  

 

The work of Carl Gustav Jung is still few studied in the university context. Due to the 

scarcity of studies on the theoretical foundation of the said author, many consider his work 

as influenced only by Freudian psychoanalysis. However, Jung himself, over his collected 

works, says William James figure as the author who most encouraged in his researches. 

Jung, already in his first work entitled The psychology and pathology of so-called 

occult phenomena (1902), used as a reference researches carried by William James in The 

Principles of Psychology (1890). In 1909, still inserted in the psychoanalytic movement, he 

travels to America, where he presents in the Conference at the University of Clark, his 

well-known study of word associations. In this conference, Jung met William James. In 

this historic meeting the conversation between the authors was on the psychology of 

religious experience. As of that event intensify references to american philosopher and 

psychologist. The effects of jamesean theory can be checked in psychiatric studies of C. G. 

Jung, through the influence of typology, pluralism and pragmatism in several works, until 

the references to the James’s theory of emotions. We also point out the studies on the 

unconscious in Jung, which are affected by the use of terms such as fringe of 

consciousness, subliminal consciousness and field of consciousness, typical of jamesean 

theory. Finally, the central element of this research, the psychology of religious experience, 

which is analyzed by Jung in the same line of thought of The Varieties of Religious 

Experience (1902). This work is understood by the swiss author in his dual aspect: 

valuation of subjective human experience, as can be noted in Psychology and religion 

(1939), and reference to the important elements of subliminal psychology of James, as can 

be noted in the work Psychological determinants of human behavior (1936) and 

Theoretical considerations of the nature of psychic (1946). References to James continue 

until 1961, in the work Symbols and Interpretation of Dreams, one of his last productions. 

This research proposes the analysis of the effects of jamesian theory of Jung's work, 

especially the psychology of religious experience. For understanding the subject matter 

was chosen by a hermeneutic perspective, in which the hermeneutic conversation is an 

agreement between the interpreter and the authors of the texts, in which the focus is on the 

search for meaning. 

Key – words: C. G. Jung, William James, religious experience. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Carl Gustav Jung (1875–1961) e William James (1842–1910) participaram de 

contextos históricos e sociais distintos. Em 1909, os dois autores se encontraram pela 

primeira vez na Conferência realizada na Universidade de Clark, nos Estados Unidos. Duas 

conversas se seguiram, com repercussões na obra do autor suíço. Na época, a importância 

de James nos campos da psicologia, filosofia e religião já era confirmada por suas obras: 

The Principles of Psychology (1890), Pragmatism (1907) e The Varieties of Religious 

Experience (1902). Obras que expunham a variedade de interesses do autor, assim como 

sua tentativa abrangente de criar uma ciência da mente. Por outro lado, Jung era, ainda, um 

jovem médico, participante do nascente movimento psicanalítico, o mais novo palestrante 

presente na conferência em Clark. O convite a ele foi motivado por suas experiências bem 

sucedidas com o teste de associação de palavras. Na época, ainda não havia publicado seus 

estudos mais importantes, sobre o inconsciente coletivo, tipologia e religião, que o 

levariam, posteriormente, a ser reconhecido mundialmente (Bair, 2003a; Richardson, 

2006).  

Antes do encontro em Clark, Jung já havia entrado em contato com as obras mais 

famosas de James. O livro The Principles of Psychology, por exemplo, havia sido utilizado 

como referência em seu trabalho de conclusão do curso de medicina no ano de 1902. Na 

referida conferência, os dois autores conversaram sobre assuntos que não estavam na pauta 

das palestras, como parapsicologia, espiritualismo e curas pela fé, assuntos de interesse do 

psiquiatra suíço que não encontravam ressonância junto a Sigmund Freud (1856–1939).  

Muito mais tarde, ao relembrar seu encontro com James, Jung (1936/2013) afirmaria que o 

pensador americano lhe abriu portas para uma compreensão mais profunda da psicologia. 

A partir do encontro entre os dois autores, desencadeia-se um processo com efeitos 

importantes no trabalho de Jung, culminando com o seu afastamento do círculo 

psicanalítico no ano de 1913 e a construção de uma teoria própria: a psicologia analítica 

(Bair, 2003a; Shamdasani, 2003). 

Os efeitos da teoria de William James sobre a obra de Carl Gustav Jung podem ser 

avaliados através do estudo das Obras Completas1 do autor suíço. Encontramos referências 

ao pensador americano nas mais diversas pesquisas de C. G. Jung. Destacamos, neste 

                                                           
1 As obras de C. G. Jung são publicadas no Brasil pela editora Vozes com o título de C. G. Jung Obra 
Completa. 
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trabalho, a psicologia da experiência religiosa como ponto de contato entre os dois autores. 

Este tema foi selecionado por dois motivos principais: 1) No encontro em Clark, o debate 

entre James e Jung se desenvolve em torno da questão religiosa. Jung estava 

particularmente interessado nas pesquisas de James sobre os chamados fenômenos 

psíquicos2 e como essas experiências poderiam fornecer informações sobre o inconsciente. 

2) Na obra The Varieties of Religious Experience, James estuda a experiência religiosa e 

desenvolve aspectos importantes de sua psicologia subliminal. Na obra de Jung, 

encontramos referências a esse duplo aspecto, o religioso, desenvolvido na mesma linha de 

pensamento de James, como pode ser verificado em Psicologia e religião (1939), e o 

psicológico, no qual as experiências descritas oferecem informações que ampliam o 

horizonte de estudos da psicologia. Este segundo aspecto é ressaltado em vários momentos 

e em diversos trabalhos de C. G. Jung. Apontamos, como exemplo, Determinantes 

psicológicas do comportamento humano (1936) e Considerações teóricas sobre a natureza 

do psíquico (1946). 

No entanto, antes de iniciarmos o estudo acerca da experiência religiosa, 

apresentaremos os principais temas da teoria jameseana que se ligam à psicologia analítica 

de C. G. Jung. Como primeiro ponto, destacamos os estudos psiquiátricos de Jung, que 

encontram uma nova perspectiva a partir dos trabalhos de James, em seguida elaboramos 

como o pragmatismo, a tipologia e o pluralismo vão influenciar de maneira essencial os 

principais trabalhos do psiquiatra suíço. Da mesma forma, o conceito de inconsciente em 

Jung está associado a termos próprios da teoria de William James. Ainda destacamos as 

pesquisas sobre as diferenças entre o pensamento lógico e o pensamento associativo, o 

estudo da teoria das emoções, e os primeiros apontamentos acerca da experiência religiosa. 

Dessa forma, procuramos demonstrar os efeitos mais representativos engendrados na obra 

de Jung a partir de sua leitura de James.  

Já em seu primeiro trabalho intitulado: Sobre a psicologia e patologia dos 

fenômenos chamados ocultos, de 1902, encontramos referências a William James acerca 

dos estudos do pensador americano sobre os estados alterados de consciência, 

especialmente no The Principles of Psychology. Jung (1902/2012, p. 13) nomeia esses 

                                                           
2 Mais específicamente, diz-se dos fenômenos do espírito que se apresentam como manifestações de 
faculdades novas, diferentes daquelas de que se ocupa a psicologia clássica (fenômenos parapsiquicos: 
telepatia, advinhação, previsão do futuro, etc.). É neste sentido que a palavra é tomada, no nome Society for 
Psychical Research (fundada em Londres em 1882) e no título da obra de J. Maxwell, Os fenômenos 
psíquicos (1903) (Lalande, 1999, p. 891). 
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fenômenos de estados raros da consciência, sobre os quais as autoridades da psiquiatria 

em sua época, ainda não haviam chegado a um acordo sobre sua origem e definição. As 

mais diversas classificações eram utilizadas na busca por determinar esses eventos 

excepcionais da mente. Nomes como automatismo, letargia, amnésia periódica, dupla 

consciência, sonambulismo, entre outros, eram comuns na avaliação e descrição dos casos 

em estudo.  

O referido trabalho trata-se da dissertação de Jung apresentada à Universidade de 

Zurique, para obtenção do título de médico. O psiquiatra suíço tem como objeto de 

pesquisa uma jovem descrita como médium, com a idade de 15 anos, identificada como S. 

W., que ele acompanhou em sessões espíritas no período de 1899 a 1900. Jung 

(1902/2012) determina que os poderes psíquicos apresentados pela jovem eram 

provenientes de estados psicológicos de sua mente e não de uma fonte sobrenatural, 

definindo S. W. como portadora de um estado de sonambulismo com carga hereditária. 

Para chegar a essa conclusão diversos trabalhos foram utilizados, dentre a extensa 

lista de autores e obras, destacamos o trabalho de William James The Principles of 

Psychology, utilizado em dois momentos. A primeira referência se encontra em um estudo 

introdutório realizado por Jung (1902/2012) de um caso de histeria com amnésia periódica, 

atendido no Hospital Burghözli, onde Jung clinicava. Contribuições da literatura 

especializada são utilizadas na avaliação, como o caso descrito por James (1890/2013a) de 

Ansel Bourne de 30 anos. Após uma conversão súbita do ateísmo para o cristianismo, 

Bourne se torna reverendo e pregador itinerante, apresentando com frequência, ataques de 

perda da consciência. Em uma crise, chega a ficar desaparecido por dois meses, período 

durante o qual mudou de profissão e adotou o nome de A. J. Brow. Ao sair do estado de 

amnésia total retornou para sua casa em Greene, estado de Rhode Island, nos Estados 

Unidos. 

Outro dos estados raros da consciência descritos por Jung (1902/2012) é o de Mary 

Reynolds, definido como mudança espontânea de caráter. O relato versava sobre uma 

jovem senhora moradora do estado da Pensilvânia que, após um sono profundo de 20 

horas, apresenta uma mudança completa de sua personalidade. O caso foi estudado pelo 

médico Silas Weir Mitchell, que o definiu como dupla consciência. Esse relato foi 

amplamente comentado por James (1890/2013b). 

Na fase inicial dos estudos de Jung notamos uma presença marcante de explicações 

fisiológicas e referências psiquiátricas, que seriam revistas em momentos posteriores de 

sua obra. Na época em que o trabalho citado foi escrito, três personalidades eram 
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destacadas como influentes no modelo de psiquiatria seguido por C. G. Jung: Pierre Janet 

(1859–1947), com quem o autor suíço estudou no ano de 1902, acompanhando seus cursos 

no Collège de France e suas experiências no Hospital Salpêtrière; Eugen Bleuler (1857–

1939), diretor do Hospital Burghözli, com quem Jung trabalhou a partir do ano de 1900; e 

Sigmund Freud, cujo trabalho Jung já havia entrado em contato no ano de 1900, tendo se 

encontrado pessoalmente com o fundador da psicanálise em 1907, quando se inicia a 

parceria teórica entre os dois autores (Bair, 2003a). 

A referência a William James se intensifica em estudos posteriores, demonstrando 

uma revisão de Jung do seu modelo psiquiátrico, pois James (1890/2013a; 1890/2013b) 

não traçava limites rígidos entre os fenômenos da consciência descritos como patológicos, 

dos estados considerados como normais. Em outros estudos sobre o tema como O conteúdo 

da psicose de 1914, e em A esquizofrenia de 1958, nos quais Jung (1958/2011) ainda 

destaca o conceito jameseano de fringe of consciousness, notamos essa alteração de 

conceitos por parte do autor suíço.  

Jung (1914/2011) escreve seu estudo acerca da psicose em 1908, no entanto, em 

uma reedição ampliada no ano de 1914 inclui uma interpretação psicológica dos processos 

patológicos. Utilizando como suporte o estudo de James (1907/2014) sobre tipologias, 

procura demonstrar a necessidade de uma interpretação construtiva, ou compreensão 

prospectiva, que busque o que há de singular nos distúrbios psíquicos. Por mais que 

manifestações como a neurose e a psicose apresentem características gerais, o psicólogo 

também deveria buscar o que o indivíduo imprime de pessoal em sua doença mental, a 

marca de seu temperamento. Nesse contato pessoal, o analista encontraria as vias de acesso 

para o desenvolvimento do tratamento. 

Em seu trabalho A esquizofrenia, Jung (1958/2011) apresenta suas ideias sobre o 

surgimento dos delírios na doença descrita. Em sua interpretação, trata-se de uma 

fragmentação da percepção, como nos casos extremos de abaissement du niveau mental 

descritos por Janet (1889). Através da queda do limiar da consciência, o indivíduo entraria 

em contato com os conteúdos do inconsciente, algo semelhante ao que James (1890/2013a; 

1890/2013b) descreve através de seu conceito de fringe of consciousness. 

Já no trabalho O arquétipo como referência especial ao conceito de anima, Jung 

(1936/2012) aponta os pesquisadores Théodore Flournoy (1854–1920) com a obra From 

India to the Planet Mars e a William James com The Varieties of Religious Experience, 

como referências essenciais em sua avaliação dos fenômenos psíquicos. 
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A descrição biográfica do fenômeno anímico, ultrapassando o campo 
estritamente médico, era representado pela obra principal do filósofo Théodore 
Flournoy, de Genebra, ou seja, no concernente à psicologia de uma 
personalidade excepcional. Seguiu-se a ele uma primeira tentativa abrangente: a 
obra principal de William James, Varieties of Religious Experience (1902). 
Devo a esses dois investigadores ter compreendido a natureza do distúrbio 
psíquico no âmbito da alma humana em seu todo (Jung, 1936/2012, p. 64). 

 

Através desse relato, podemos destacar o nome de William James como referência 

nas pesquisas psiquiátricas de Jung, ao lado de influências já consideradas, como a tríade, 

Janet, Bleuler e Freud. Ao relativizar o modelo médico, Jung (1936/2012) passa a buscar 

por novas fontes teóricas, o que encontrou em Flournoy e James. Para o psiquiatra suíço, a 

psicologia deveria se aproximar do mundo e dos indivíduos. A este movimento em direção 

à valorização da experiência subjetiva, ele designou de compreensão do psíquico no 

âmbito da alma. No entanto, os estudos de Jung acerca das obras e teorias de James não se 

limitam a pesquisas psiquiátricas, mas abrangem um número muito maior de fatores. Em 

relação ao pragmatismo e à tipologia, vamos encontrar no trabalho O problema dos tipos 

de atitude, de 1912, uma primeira tentativa do autor suíço de desenvolver sua interpretação 

da teoria tipológica de James, presente na obra Pragmatism (1907).  

Uma das propostas iniciais do Pragmatism de James (1907/2014) é que a história 

da filosofia é na verdade uma colisão de temperamentos humanos. As diferentes posturas 

filosóficas representariam, na verdade, interpretações subjetivas. Ao elaborar seu sistema 

explicativo, o filósofo adaptaria a realidade ao seu ponto de vista. O temperamento seria a 

base das diferentes ideologias, o que poderia ser estendido para os campos da política, da 

literatura, das artes, da religião, da ciência, enfim, a todas as expressões humanas. 

Especificamente em filosofia, duas posturas opostas e fundamentais estariam em constante 

discussão: os racionalistas, defensores dos princípios abstratos e eternos, e os empiristas, 

adeptos dos fatos em toda a sua objetividade. 

Os racionalistas são descritos, ainda, como espíritos ternos (tender-minded), 

enquanto os empíricos são definidos como espíritos duros (tough-minded). Há uma 

rivalidade entre esses dois tipos, que disputam a primazia da verdade. A atmosfera 

tumultuada do campo da filosofia seria um reflexo desse conflito. Para Jung (1912/2011), a 

existência de posicionamentos opostos faria parte do fluxo natural da vida. As diferentes 

visões dos indivíduos teriam funções compensatórias, permitindo a explicação da realidade 

sob perspectivas variadas. O que James (1907/2014) nomeia de tender-minded e tough-

minded em filosofia, de acordo com a explicação psicológica de Jung (1912/2011) seria o 

mesmo que introvertido e extrovertido.  
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A referência ao tema continua nos Prefácios a Collected Papers on Analytical 

Psychology de 1916. Jung (1916/2011a) busca aplicar sua teoria tipológica desenvolvida a 

partir da filosofia pragmática de James. Nessa visão, a psicologia seria um campo em que 

diferentes posicionamentos também disputam por espaço, como o caso das teorias de 

Freud e Adler. Para que possamos compreender a discussão proposta por Jung 

(1916/2011a), é importante uma definição do que o autor entende por introvertido e 

extrovertido. No primeiro caso, o interesse do indivíduo é direcionado para ele mesmo, a 

energia psíquica apresenta um movimento centrípeto de interiorização. No segundo caso, 

os interesses pessoais são direcionados para os objetos externos, a energia psíquica possui 

um direcionamento centrífugo, que determina uma busca pelo mundo exterior. As duas 

tendências existem em todas as pessoas, no entanto, na formação da personalidade uma das 

tendências assume a posição consciente, enquanto a outra, não desenvolvida, permanece 

inconsciente. Na aplicação destas ideias à psicologia, Freud, descrito como extrovertido, 

constrói sua teoria a partir da valorização do mundo externo, os indivíduos são analisados 

em sua busca constante por objetos capazes de satisfazer seus desejos. Já Adler, de tipo 

introvertido, representa o movimento centrípeto da energia libidinal, no qual o foco de 

atenção é o sujeito em sua busca de auto expressão e poder. 

Um estudo mais detalhado da filosofia pragmática de James é encontrado no livro 

Tipos psicológicos de Jung (1921/2011), especialmente no capítulo O problema dos tipos 

na filosofia moderna. O autor suíço parte da proposta inicial de James, a diversidade de 

pocisionamentos, resumida na dualidade racionalistas versus empiristas. O pragmatismo se 

apresenta como a solução para o problema dos antagonismos teóricos, assim como a 

verdade passaria a ser um problema de aplicação. 

Para James (1907/1989), as diferentes perspectivas teóricas se manifestariam na 

dissociação vivenciada pelo homem moderno. O progresso da ciência representaria o 

avanço do positivismo e do naturalismo, o alargamento do universo material e a 

diminuição da importância atribuída ao homem. Os ideais seriam o resultado da 

especulação prática e objetiva. A observação e a pesquisa fisiológica seriam as únicas 

fontes de informação para o puro empirismo. Por outro lado, a filosofia religiosa estaria 

cada vez mais distante do contato com o mundo, com a objetividade, se refugiando em um 

plano idealizado. 

Portanto, seria necessário uma filosofia que estabelecesse alguma conexão com a 

vida, mas também que exercitasse as capacidades intelectuais de abstração, um sistema que 

pudesse satisfazer as diferentes necessidades humanas, para a análise de fatos, 
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exemplificada pela ciência, como pelo cultivo de valores humanos como prega a religião. 

O que James (1907/2014) oferece como solução é o pragmatismo, entendido como método 

que busca interpretar cada noção, conceito ou teoria, traçando as suas consequências 

práticas. O pragmatismo seria capaz de pôr fim às contendas filosóficas pelo simples fato 

de buscar as consequências empíricas das ideias. 

 A filosofia de James serve de base para a teoria que C. G. Jung já vinha 

desenvolvendo há alguns anos, como pode ser verificado em suas cartas a Hans Schmid-

Guisan, no ano de 1915. Em Tipos Psicológicos, o psiquiatra suíço apresenta sua teoria 

pluralista da psicologia, demonstrando como as diferentes áreas do conhecimento, como 

arte, literatura, filosofia, religião, entre outras, não são uniformes, mas representam a 

própria diversidade humana (Beebe & Falzeder, 2012).  

Na conclusão do capítulo O problema dos tipos na filosofia moderna, Jung 

(1921/2011, p. 333) destaca a coerência do método pragmático, mas apresenta, da mesma 

forma, suas críticas. Ele afirma: James tem o grande mérito de ter apontado, pela primeira 

vez e com certa profundidade para a extraordinária importância dos temperamentos na 

formação do pensamento filosófico. No entanto, também completa, que a solução do 

conflito entre opostos não se dá por um compromisso lógico-intelectualista, nem pela 

medição pragmática de concepções inconciliáveis. Os opostos deveriam ser vistos como 

elementos necessários de coordenação.  

Apesar das críticas, o posicionamento de Jung em relação ao pragmatismo é 

considerado favorável. A teoria pragmática não teria sido abandonada, mas adaptada à 

proposta analítica de Jung. Mesmo sem usar o termo diretamente, as referências ao 

trabalho de James continuam ao longo de toda a obra do psiquiatra suíço. Por exemplo, em 

Os objetivos da psicoterapia, de 1929, Jung (1929/2011) teria adotado o pragmatismo 

como eixo de sua conduta terapêutica, descrevendo o campo prático da psicologia como 

fragmentado e formado por uma pluralidade de opiniões contraditórias. A validade das 

teorias só poderia ser definida pelos resultados objetivos alcançados na prática clínica. 

A partir dessa formulação, Jung (1929/2011) determina a diversidade de tipos 

humanos e, por consequência, a diversidade de sistemas capazes de explicar a realidade. O 

pluralismo conceitual que acompanha o pragmatismo deveria ser o elemento norteador da 

psicologia. Em um trabalho de 1916, Apêndice: A estrutura do inconsciente, Jung 

(1916/2011b) já defendia o papel da psicologia enquanto uma ciência plural: 

A psicologia terá que adaptar-se ao reconhecimento de um pluralismo de 
princípio, embora isso não agrade muito ao espírito científico. Este é o único 
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caminho que evitará o impasse da psicologia. Neste particular, a psicologia deve 
muito ao trabalho precursor de William James (Jung, 1916/2011b, p. 161). 

 
A defesa do pluralismo também é encontrada em Determinantes psicológicas do 

comportamento humano, no qual Jung (1936/2013) busca demonstrar as funções 

perceptivas da psique. Em sua relação com o mundo, o indivíduo possuiria determinadas 

funções para a assimilação das experiências. A primeira delas seria a sensação, definida 

pelos sentidos físicos – visão, audição, olfato, tato, paladar – através dos quais a psique 

estabelece um primeiro contato com a realidade. A partir desse ponto, elabora-se uma 

descrição interna do que é experimentado, pela função do pensamento. A função 

sentimento, por sua vez, determina o valor do que é vivido e internalizado, imprimindo a 

diferenciação entre o que é bom e ruim. Todas essas experiências estão localizadas no 

tempo e no espaço. No entanto, uma quarta função delimita a existência do aspecto 

subliminal do indivíduo: a função da intuição. Em seu processo adaptativo, os seres 

humanos utilizariam esses recursos de variadas formas, em alguns o pensamento se torna 

mais desenvolvido, em outros o sentimento e assim por diante.  

Essa variedade de possibilidades nos modos de ser do homem demonstra a 

complexidade da fenomenologia do psíquico. As tentativas por elaborar uma teoria 

abrangente que defina o homem de forma absoluta estão condenadas ao fracasso, porque 

contêm a ilusão de simplificar a diversidade. A alma ou subjetividade é o ponto de partida 

e de chegada de todas as experiências humanas. Em psicologia, ela é o sujeito e o objeto da 

ciência. Essa posição singular a coloca diante de um problema de difícil resposta: como 

construir uma ciência a partir da diversidade e das particularidades da condição humana, se 

a ciência clássica só se ocupa de aspectos universais, gerais e objetivos? 

Jung teria encontrado no pluralismo de James a resposta para essa questão, pois 

mesmo as ciências exatas teriam como pano de fundo um fator subjetivo. O homem 

imprimiria suas particularidades em todas as suas manifestações, inclusive na ciência. Esse 

elemento pessoal se tornaria ainda mais expressivo em relação à ciência psicológica, na 

qual uma objetividade absoluta não seria possível. Assim, a psicologia teria por 

característica fundamental o pluralismo conceitual. Sobre a necessidade de uma psicologia 

pluralista, Jung (1936/2013) afirma ao final de seu referido trabalho: 

Neste meu breve – quiçá demasiado breve – esboço, deixei de mencionar muitos 
nomes ilustres, mas há um nome venerável que não quero omitir: é o de William 
James, a cuja visão psicológica e a cuja filosofia pragmática devo os mais 
decisivos estímulos e sugestões em minhas pesquisas. Foi seu espírito largo e 
abrangente que me descerrou até o incomensurável os horizontes da psicologia 
humana (Jung, 1936/2013, p. 71). 
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Outro ponto essencial para a compreensão da psicologia analítica é o conceito de 

inconsciente, que na obra de C. G. Jung se encontra entrelaçado ao trabalho de William 

James, da mesma forma que a compreensão do distúrbio psíquico, da tipologia, do 

pragmatismo e do pluralismo já destacados. O posicionamento de C. G. Jung se apresenta, 

no entanto, ambivalente, ora considerando o inconsciente como muito mais amplo e 

complexo do que pretende descrever James, como no trabalho Considerações gerais sobre 

a teoria dos complexos, de 1934, ora afirmando que o limiar de acesso ao inconsciente é a 

fringe of consciousness de James, como em Considerações teóricas sobre a natureza do 

psíquico, de 1946. 

Como as afirmações de 1946 se encontram mais elaboradas, esse trabalho parece 

ser o mais apropriado para determinar o lugar das teorias de James em relação ao 

inconsciente proposto pelo autor suíço. Nas afirmações de Jung (1946/2013), a descoberta 

de uma psique inconsciente foi fator que revolucionou a psicologia, da mesma forma que a 

radioatividade revolucionou a física. A referência à descoberta se encontra no The 

Varieties of Religious Experience, quando James (1902/2010) aponta Frederic William 

Henry Myers (1843–1901) como o primeiro a formular o conceito de subliminal, 

revelando, dessa forma, aspectos insuspeitos da natureza humana. A consciência de vigília, 

com seu centro e margens habituais, seria apenas uma parte da mente. Para além das 

bordas da consciência, com seus fatos cotidianos, existiriam recordações, sentimentos e 

pensamentos com certa independência e capazes de revelar sua presença através de sinais 

inequívocos. 

 Jung (1946/2013) destaca, ainda, os conceitos jameseanos de fringe of 

consciousness, field of consciousness, bursting point e transmarginal field em suas 

explicações acerca do tema. Um fato importante sobre o conceito de field of consciousness 

é que o campo representaria um agregado de ideias, pensamentos e sentimentos que 

constituiriam o estado de vigília do indivíduo. Para além das margens desse estado 

consciente existiria todo um acervo de recordações, impulsos e potencialidades, outros 

campos conscientes, demonstrando que a individualidade não é única, mas plural em sua 

própria vida psíquica. O conjunto total desses conteúdos, forças e conhecimentos residuais 

constituiriam o self empírico de James. Para o filósofo americano, a região inexplorada, 

chamada genericamente de subconsciente, possuiria toda espécie de matéria e não apenas 

desejos reprimidos e memórias perdidas. Essas afirmações vêm ao encontro do que Jung 

(1946/2013) procurava demonstrar em relação ao inconsciente. 
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 O último trabalho escrito por Jung (1961/2012), Símbolos e interpretação dos 

sonhos, reforça a importância de William James para compreensão dos aspectos 

inconscientes da psique, pois a fringe of consciousness é definida como o limiar de acesso 

ao inconsciente, conferindo cor ao mundo pelo processo de associação. Jung (1961/2012) 

procura demonstrar que o pensamento do homem primitivo está carregado de associações 

fantásticas. No entanto, no decorrer do processo de adaptação, o homem teria abandonado 

esse modo de pensar, em favor de um posicionando lógico e objetivo, relegando as 

associações fantasiosas ao inconsciente. O pensamento humano, portanto, se processaria 

através de duas formas distintas, um pensamento dirigido e um pensamento fantasia. Essa 

questão foi elaborada de forma mais detalhada em outra das obras do autor suíço, Símbolos 

da transformação3, na qual a interferência de James novamente é marcante, através do The 

Principles of Psychology. 

 Em Símbolos da transformação, Jung (1912/2013) reserva um capítulo, As duas 

formas de pensamento, para discutir a questão das diferenças entre o pensamento lógico e 

o pensamento fantasia. O psiquiatra suíço utiliza, como base, o já citado livro de William 

James, demonstrando que o pensamento, ao longo do desenvolvimento humano, sofreu 

sucessivos processos de adaptação. O pensamento do homem primitivo teria se 

desenvolvido de forma associativa e livre, portanto a fantasia e a simbolização seriam 

naturais. Nesse processo, imagem segue imagem e o encadeamento de ideias se desenrola 

de uma forma passiva. Segundo James (1890/2013b), essa forma de pensamento é um 

reflexo da realidade, pois fatos concretos se unem de forma aleatória. 

No entanto, o homem, em seu processo adaptativo, desenvolveu outra forma de 

pensamento: o pensar lógico, que seria também linguagem. Tendo como foco o contexto 

social, essa forma de pensamento se dirige para o externo e, para tanto, necessita de um 

encadeamento de sentido. O pensamento, nesse caso, é constituído por palavras, como um 

diálogo interno. No entanto, o autor suíço destaca que a linguagem deve ser entendida de 

forma mais ampla. Enquanto um conjunto de sinais e signos, não se restringe à fala e à 

escrita, mas diz respeito, também, a outras formas de significação, como a linguagem de 

sinais, que utiliza gestos e expressões faciais.  

                                                           
3 Uma dissertação sobre o livro Símbolos da transformação está sendo desenvolvida pelo mestrando do 
programa PPGPSI da UFSJ, Fábio Medeiros Massiére, com o título: A Construção da Psicologia Analítica a 
partir do Livro Símbolos da Transformação: o processo de escrever e reescrever uma psicologia, sob 
orientação do professor Dr. Walter Melo. Neste trabalho as duas formas de pensamento descritas por C. G. 
Jung com base no trabalho de William James serão explicadas de maneira mais detalhada. 
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Assim também em James, op. Cit., p.353s., o raciocínio tem significado 
produtivo, enquanto o pensamento “empírico” (puramente associativo) é apenas 
reprodutivo. Mas esta conclusão não satisfaz inteiramente. É bem verdade que o 
fantasiar de início e imediatamente é “improdutivo”, isto é, inadequado e por 
isso inútil sob o ponto de vista da aplicação prática. Mas, a longo prazo, 
justamente a fantasia despreocupada revela forças e conteúdos criativos, 
exatamente como os sonhos. Tais conteúdos em geral nem podem ser 
reconhecidos de outra forma, a não ser justamente através do pensamento 
passivo, associativo, fantástico (Jung, 1912/2013, p. 39). 

 

Jung (1912/2013) demonstra, portanto, de forma bastante elaborada, a distinção 

entre um pensar consciente e lógico, adquirido e organizado pelo contexto social, de um 

pensar mais arcaico, que não teria desaparecido da estrutura psíquica do homem moderno, 

mas que teria permanecido inconsciente, o pensar em imagens, cujos sonhos seriam o seu 

produto natural.  

Outro dos temas que vinculam a obra de Jung à teoria jameseana é a abordagem 

acerca das emoções efetuada pelo autor americano, mais conhecida como James-Lange, 

por ter sido apresentada simultaneamente por William James e pelo fisiólogo dinamarquês 

C. G. Lange (1834 – 1900). Em seu trabalho Fundamentos de Psicologia Analítica, Jung 

(1935/2011) utiliza a teoria das emoções de James em suas explicações acerca de seu 

método clínico. Esse trabalho é uma reprodução das palestras apresentadas por Jung na 

clínica de Tavistok de Londres. O público, de cerca de 200 pessoas, era formado por 

médicos, principalmente neurologistas, psiquiatras e psicoterapeutas de diversas escolas. O 

autor suíço apresentou, através de diferentes tópicos, as bases de sua Psicologia Analítica, 

falando por cerca de uma hora e abrindo espaço para perguntas na hora seguinte. 

As referências à teoria jameseana surgem no segundo momento da primeira 

conferência. Inicialmente, Jung apresenta seus comentários acerca da relação entre o 

consciente e o inconsciente, assim como explica minuciosamente sobre cada uma das 

funções ectopsíquicas4, o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Ao final da 

primeira hora, um dos membros da platéia, o Dr. J. A. Hadfield, pergunta em que sentido 

Jung utiliza a palavra emoção. Sentimento e emoção teriam o mesmo significado para a 

Psicologia Analítica?   

 Jung (1935/2011) destaca a relevância da pergunta e afirma que a base de seu 

entendimento sobre emoção se encontrava em William James. Segundo James 

(1890/2013b), o organismo é como uma caixa de ressonância, que responde às mudanças e 

                                                           
4 A ectopsique é um sistema de relacionamento dos conteúdos da consciência com os fatos e dados 
originários do meio ambiente, um sistema de orientação que concerne à minha manipulação dos fatos 
exteriores, com os quais entro em contato através das funções sensoriais (Jung, 1935/2011, p. 25). 



 19

alterações mais sutis. Através de mecanismos organizados, qualquer manifestação 

emocional é o resultado de uma reverberação corporal. O complexo sistema emocional 

aciona as mais diversas partes do corpo, sendo imenso o número de partes modificadas em 

cada emoção, o que torna difícil a reprodução integral de uma emoção a sangue frio. 

 A explicação de James (1890/2013b) é clara e objetiva, se quisermos lembrar de 

alguma emoção forte e nesse processo afastar o elemento corporal, perceberemos que nada 

resta. Não existe medo sem o coração disparado, os lábios trêmulos, as pernas dormentes, a 

pele arrepiada e o estômago embrulhado, ou raiva sem a sensação de agitação no peito, o 

rosto vermelho, as narinas dilatadas e os dentes pressionados. Alguns podem considerar 

essa teoria materialista e os platonistas da psicologia sempre defendem a existência de um 

antecedente imaterial, mas James (1890/2013b) afirma que as emoções não são menos 

profundas, puras, legítimas ou espirituais por terem uma base fisiológica. Os processos 

destacados são engendrados por acontecimentos fisicos, estabelecendo que nossas emoções 

são condicionadas por impulsos nervosos. Cada uma das alterações corporais é sentida de 

forma aguda no momento emocional, a mais leve emoção desperta alterações corporais, 

seja a contração quase imperceptível dos olhos e das sombrancelhas, o engolir em seco 

como uma alteração na faringe, o tossir levemente para limpar a garganta, entre muitos 

outros exemplos. 

A partir da referência em James, Jung (1935/2011) estabelesse que as emoções 

seriam caracterizadas por inervações fisológicas, uma condição física tangível e observável 

pelas alterações que provoca no corpo. Já o sentimento seria uma função valorativa, 

racional, que distingue o que nos agrada do que nos desagrada. A emoção seria como uma 

força que arrasta o indivíduo para além de sua vontade, sendo extremante difícil controlar 

as reações que desperta. O sentimento seria uma função cognitiva e o indivíduo estaria no 

controle. No entanto, como afirma Jung (1935/2011), a distinção entre sentimento e 

emoção poderia ser simplificada através da questão da intensidade: 

O problema está apenas numa questão de grau. Se houver um valor 
obsessivamente forte, sua tendência é tornar-se emoção num dado momento, ou 
seja, quando atingir a intensidade suficiente para causar uma inervação 
fisiológica. Todo processo mental provavelmente cause ligeiras inervações desse 
tipo, e são realmente tão pequenas que não há meios de demonstrá-las. Existe 
entretanto, um método bastante sensível de registrar as emoções em suas 
manifestações fisiológicas; trata-se do efeito psicogalvânico (p.40).  
 

A questão da emoção suscita outros questionamentos, como do Dr. B. D. Hendy, 

que pergunta a Jung se a emoção seria então causa ou efeito da reação fisiológica? Ao que 

Jung responde, de acordo com o The Principles of Psychology, que a emoção é a 
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consequência, não a causa da expressão corporal. No entanto, o problema promove 

questionamentos interessantes acerca da relação mente-corpo que, segundo Jung 

(1935/2011), seriam respondidas pelos diferentes teóricos segundo seu caráter e 

temperamento. Para alguns indivíduos, os que admitem a supremacia do corpo, a mente 

seria um epifenômeno da química cerebral. Outros poderão adotar a tese contrária, sendo a 

mente a origem de todos os processos que se desenrolam no cérebro. No entanto, ainda de 

acordo com Jung, tudo o que é possível observar empiricamente é uma simultaneidade no 

desenrolar dos processos corporais e mentais.  

Talvez as melhores explicações fossem as encontradas nos estudos da luz 

realizados pela física moderna. Mente e corpo seriam provavelmente dois lados de um 

mesmo fenômeno, assim como a luz é composta por oscilações e corpúsculos. A mente 

humana teria dificuldades na compreensão dessas antinomias, no caso da luz, uma 

complexa teoria matemática, cujo autor é Louis de Broglie (1892-1987), foi necessária 

para o esclarecimento do duplo aspecto da luz. A questão mente e corpo constitui um 

problema insolúvel, tudo o que sabemos é que corpo e psique são aspectos do ser vivo, 

Jung (1935/2011) termina por optar por um paralelismo psicofísico.  

Dentre os vários efeitos da teoria jameseana sobre a obra de C. G. Jung, 

delimitamos a experiência religiosa como objeto de nossa pesquisa. Para James 

(1902/2010, p. 39, tradução nossa), a experiência religiosa era, antes de tudo, uma 

experiência humana: A religião seja ela qual for é a reação total de um homem à vida; 

portanto, porque não dizer que qualquer reação total a vida é uma religião?5 Em seu livro 

The Varieties of Religious Experience, o autor, através do estudo de diferentes tópicos, 

como a relação entre a neurologia e a religião, a realidade de eventos não tangíveis, os 

processos de conversão, a santidade, o misticismo, entre outros, busca destacar os aspectos 

psicológicos associados à religiosidade, elementos como o fator emocional e o papel do 

subconsciente, que perpassam os diferentes relatos. James (1902/2010) coloca como tema 

de seu livro a experiência religiosa, no entanto, os objetivos de seu projeto de psicologia 

aparecem como norteadores de sua avaliação do fenômeno.  

Compreendendo este elemento marcante da referida obra, C. G. Jung destaca em 

seus escritos os relatos das experiências religiosas de James em seus diferentes aspectos. 

Algumas vezes com ênfase sobre os elementos psicológicos da experiência, como uma 

forma de acesso ao inconsciente, como em A função do inconsciente (1916), O arquétipo 

                                                           
5 Religion, whatever it is, is a man’s total reaction upon life, so why not say that any total reaction upon life 
is a religion? (James, 1902/2010, p. 39). 
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como referência especial ao conceito de anima (1936), Determinantes psicológicas do 

comportamento humano (1936), A fenomenologia do espírito no conto de fadas (1945) e a 

Importância do conceito de inconsciente para a psicologia (1946). Em outros momentos, o 

destaque fica sobre o contato com o divino, como no livro Psicologia e religião (1939). No 

entanto, os dois elementos se encontram indissociados, participando, da mesma forma que 

em James, do seu projeto de psicologia. 

Há muitas décadas, o livro de James é conhecido como o mais famoso tratado 

americano sobre religião, apresentando suas conferências na Universidade de Edimburgo 

nos anos de 1901 e 1902. Em relação às palestras de James, destacamos seu objetivo de 

descrever a experiência religiosa no mundo concreto. Para realizar esse empreendimento, o 

autor utiliza como base seus estudos nas áreas de psicologia e filosofia. James (1902/2010) 

descreve incialmente, os fenômenos, para, em seguida, analisar os seus significados. 

Partindo de um ponto de vista psicológico, afirma que as propensões religiosas do homem 

são fatores importantes de sua constituição mental. No inquérito psicológico, o que 

interessa não são as instituições, mas os sentimentos religiosos e os impulsos a eles 

associados. Na delimitação de seu objeto de pesquisa, James (1902/2010) destaca que 

descreveria e analisaria os fenômenos subjetivos mais desenvolvidos, registrados na 

literatura produzida por homens inteligentes e autoconscientes, em obras de piedade e 

autobiografias. Algumas das experiências descritas em seu livro são encontradas entre 

autores de seu tempo, enquanto  outras descrições, em livros de autores antigos que se 

tonaram clássicos. Relatos de experiências individuais, de pessoas das mais diversas 

classes sociais e religiões, também são apresentados em grande quantidade ao longo de 

toda a obra.  

 Segundo James (1902/2010), o homem possui faculdades que vão além das 

superfícies de que as ciências costumam considerar. Para aqueles que experimentam tais 

sensações, a sua verdade é tão significativa como se fosse uma experiência direta dos 

sentidos. O filósofo americano afirma que, se olharmos para toda a vida mental do homem, 

devemos confessar que o racionalismo só consegue explicar uma parte superficial da 

experiência humana. Há certas intuições que provêm de um nível mais profundo e que 

oferecem certezas que vão além de deduções lógicas e dos argumentos racionalistas. A 

verdade na esfera religiosa não é conseguida por argumentos da intelectualidade, mas 

apenas quando nossos sentimentos sobre a realidade dos fatos já foram induzidos a tal 

reflexão. A certeza atingida a um nível intuitivo não é abalada por argumentos bem 

construídos. O subconsciente irracional teria primazia no reino da religião. 
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Da mesma forma, em Psicologia e religião, Jung (1939/2012) busca demonstrar 

como essa manifestação de elementos religiosos faz parte de um processo natural da psique 

humana. Essa obra contém suas palestras na Universidade de Yale, conhecidas como Terry 

Lectures. Essas apresentações foram proferidas no ano de 1937 e traziam esclarecimentos 

sobre o tema da religião a um público dedicado às ciências naturais e à filosofia. Os 

tópicos da exposição foram separados em três itens, A autonomia do inconsciente, Dogma 

e símbolos naturais e História e psicologia de um símbolo natural. No primeiro tópico são 

apresentadas as ideias do autor sobre a função religiosa do inconsciente, nos dois tópicos 

seguintes Jung (1939/2012) exemplifica suas teorias através da análise de uma série de 

sonhos de um paciente6.  

Por se ocupar da personalidade humana, a psicologia não poderia se furtar de trazer 

a sua parcela de esclarecimentos para uma das expressões mais antigas da alma humana. 

Jung (1939/2012) se situa no campo da psicologia médica e se coloca na posição de um 

empírico, algo muito próximo da perspectiva jameseana, em que a experiência é a base da 

compreensão reflexiva do fenômeno. As religiões se fundariam sobre experiências 

religiosas originais, vividas por determinado indivíduos. Temos exemplos claros desse 

fenômeno no ocidente com o cristianismo que é centrado nas experiências do Cristo, assim 

como o oriente possui seus prodígios, como Buda, Zoroastro e Maomé que, através de suas 

vivências, também inspiraram o surgimento de religiões. Essas experiências originais 

seriam, posteriormente, sacralizadas e transformadas em rituais, pela sua repetição (Jung, 

1939/2012). 

O psicólogo, no entanto, estaria interessado na experiência original, que tem como 

foco a vivência humana. Um aspecto essencial demarcado por James e por Jung é que a 

experiência religiosa não estaria restrita a certos homens especiais, mas se manifestaria 

através de diversas pessoas, em todas as épocas e culturas, sendo elemento comum do 

psiquismo. Dessa forma, os dois autores permitem um estudo das bases a partir das quais 

se viabiliza a qualificação dessa experiência fundamental. 

A partir do exposto, acerca de uma visão geral dos principais aspectos da teoria 

jameseana que foram utilizados por C. G. Jung, nosso objetivo foi o de destacar a 

psicologia da experiência religiosa. Buscamos avaliar as críticas, apropriações e adaptações 

realizadas pelo psiquiatra suíço, a partir de uma referência principal em The Varieties of 

Religious Experience.  Na extensa bibliografia de Jung, a obra Psicologia e religião foi 

                                                           
6 O paciente em questão é o físico austríaco Wolfgang Ernst Pauli (1900–1958), ganhador do Nobel de física 
do ano de 1945 (Xavier, 2003). 
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nossa base de informações. No entanto, incluímos outras obras dos autores propostos, que 

nos auxiliaram na compreensão do objeto de pesquisa. O trabalho se orientou por uma 

perspectiva hermenêutica. Porém, não tivemos como objetivo aprofundar nos conceitos da 

hermenêutica filosófica, apenas buscamos alguns aspectos de orientação para realizar um 

estudo compreensivo do tema delimitado.  

Sobre a hermenêutica, ressaltamos alguns autores que definem a nossa proposta. 

Para Domingues (2004), enquanto método, a hermenêutica atua no hiato existente entre 

pensamento e linguagem. Considerando a polissemia das palavras, o pesquisador deve 

procurar o sentido impresso pelo autor em seu texto. Corroborando com essa visão, 

Holanda (2006) afirma que uma pesquisa que analisa a intenção do autor na produção de 

suas ideias e que leva em consideração a relação histórica do mesmo, pode ser definida 

como hermenêutica. Abbagnano (2007) defende que qualquer ação interpretativa pode ser 

definida como hermenêutica. Ainda segundo Holanda (2006, p. 368), nesse tipo de 

pesquisa há o esforço pela fixação no sentido, bem como a necessidade de se interpretar os 

protocolos como um todo, como uma gestalt de sentidos interconectados, o que revela a 

potencialidade para múltiplas interpretações. 

Para Ricoeur (1990, p. 17), a hermenêutica é a teoria das operações da 

compreensão em sua relação com a interpretação de textos. Nesse sentido, a hermenêutica 

está estritamente relacionada à linguagem, especialmente à linguagem escrita. Para o autor, 

a hermenêutica, em seu esforço por se constituir em um saber científico, deve buscar uma 

complementaridade entre duas atitudes: explicar e compreender. Ricouer (1990) defende a 

busca do sentido em um contexto, o compreender deixa de ser entendido como simples 

conhecer e passa a ser um saber subordinado a uma preocupação ontológica, uma forma de 

ser e de se relacionar com os outros seres. O explicar só teria sentido a partir de uma 

postura inicial compreensiva. 

A partir de sua proposta dialética, Gadamer (1960/2014) defende que a 

hermenêutica se estabelece no trabalho de propor perguntas e buscar respostas, no pôr-se 

de acordo com o texto e com as intenções do autor. Por isso a tarefa da hermenêutica é 

concebida como entrar em diálogo com o texto, mais que uma metáfora isso representa 

uma verdadeira recordação do originário (p. 480). Nesse processo, a linguagem tem papel 

fundamental, mesmo diante da rigidez da linguagem escrita, é no contato entre dois 

posicionamentos, do leitor e do autor do texto, que a estruturação de significados é 

possível.  
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Nosso trabalho, portanto, foi o de dar continuidade ao diálogo interpretativo 

iniciado por Jung acerca das obras de James, ampliando as ideias já demarcadas em seu 

texto, mas que ainda não estão fechadas em seu desenvolvimento. Se, como afirma Jung 

(1936/2013), James possui importância fundamental em seu projeto de psicologia, nossa 

proposta, a partir das obras delimitadas, foi de encontrar os elementos da psicologia da 

experiência religiosa em James que ressoam na obra de Jung e que, mesmo sem estarem 

presentes de forma manifesta, são partes fundamentais para a compreensão da sua 

psicologia analítica. 

Neste trabalho, delimitamos quatro capítulos. Partindo de uma perspectiva 

biográfica, elaboramos um primeiro capítulo, no qual dissertamos sobre o contexto 

histórico de aproximação entre C. G. Jung e William James na conferência em Clark. Os 

motivos da realização dessa conferência, o papel de James e de Jung no evento, assim 

como os temas de suas conversas, que tiveram repercussões importantes no trabalho 

posterior do psiquiatra suíço. Avaliamos as leituras anteriores de Jung acerca da psicologia 

da experiência religiosa e as pesquisas psíquicas de James. Analisamos, ainda, a 

correspondência de James sobre suas impressões do evento, assim como as Cartas de Jung, 

que revelam a importância de sua estadia nos Estados Unidos, seu interesse pelas 

manifestações do pensamento americano e seu contato subsequente com diversos 

colaboradores estadunidenses, que contribuíram para estruturação e desenvolvimento de 

sua obra.  

No segundo capítulo, nos fixamos no estudo da psicologia da experiência religiosa 

em James, em suas palestras de 1901 e 1902 na universidade de Edimburgo, mais 

conhecidas como Gifford Lectures, posteriormente publicadas como The Varieties of 

Religious Experience. Destacamos os temas principais de cada uma das conferências, 

buscando, nesta análise, os elementos psicológicos que perpassam os fenômenos descritos, 

como, por exemplo, o elemento da diversidade da experiência, sobre o qual o pensador 

americano destaca que, sendo os homens múltiplos em suas características, a vivência 

religiosa se manifestaria através de diferentes formas. Analisamos, de forma mais 

elaborada, o papel da emoção, enquanto elemento catalisador do evento experiencial, e a 

atuação do subconsciente, enquanto campo intermediador da vivência (James, 1902/2010). 

No terceiro capítulo, o foco fica sobre a experiência religiosa na obra de C. G. Jung, 

especialmente suas Terry Lectures, proferidas na Universidade de Yale e publicadas como 

o primeiro volume de sua obra Psicologia e religião, ressaltamos a avaliação de Jung 

acerca da função religiosa do inconsciente. Em conexão a este tema, abordamos de 
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maneira especial, a experiência numinosa, expressão utilizada pelo autor a partir de sua 

leitura da obra O Sagrado (1917) de Rudolf Otto, para definir as percepções irracionais e 

afetivas associadas à vivência religiosa; e as explicações de Jung acerca da função 

transcendente, atraves da qual o autor suíço desenvolve o tema das relações entre 

consciente e inconsciente, também participantes da experiência religiosa. 

No quarto capítulo, avaliamos a importância de The Varieties of Religious 

Experience para a obra de C. G. Jung, em seu duplo aspecto: de valorização da vivência 

religiosa como experiência humana fundamental e na influência dos elementos da 

psicologia subliminal de James na construção da teoria analítica de Jung. Por fim, nas 

considerações finais, destacamos os principais aspectos encontrados na avaliação de nosso 

tema, que permitem deslocar Jung de um contexto de dissidentes da psicanálise, para o 

campo de uma psicologia não estrutural, muito mais próxima do modelo jameseano. 

Desenvolvemos, por fim, alguns aspectos de importância da obra jameseana sobre o 

trabalho de Jung que fogem ao tema principal desse trabalho, mas que merecem ser 

referenciados. 
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2 – O CONTEXTO HISTÓRICO DE APROXIMAÇÃO ENTRE WILLI AM JAMES 
E C. G. JUNG 

 

 No ano de 1909, a Universidade de Clark, localizada na cidade de Worcester, 

Massachusetts, comemorava seu vigésimo aniversário de fundação. Para celebrar esta data, 

o presidente da instituição, Granville Stanley Hall (1844–1924), organizou uma série de 

conferências, concentradas principalmente nos meses de julho e setembro. Os integrantes 

de Clark tinham consciência de que a universidade fazia parte de um seleto grupo de 

instituições com qualidade de pesquisa e Hall pretendia que as conferências refletissem 

sobre as principais áreas de estudo desenvolvidas em Clark. Em julho, um evento de cinco 

dias discutiu sobre o bem estar da criança. Diversos oradores, de diferentes campos do 

conhecimento abordaram o tema, mas foi no outono de 1909 que ocorreu a conferência de 

maior relevância (Koelsch, 1984).  

Após uma troca de correspondências com Freud, Hall consegue pela primeira vez 

trazer uma comitiva psicanalítica para a América. Freud e Jung apresentariam trabalhos. O 

primeiro sobre as noções básicas de sua nova teoria psicológica, transcritas, 

posteriormente, em sua obra Cinco Lições de Psicanálise, e Jung com seu teste de 

associações de palavras, além de um estudo de psicologia infantil. O evento também 

contou com a presença do antropólogo Franz Boas (1858–1942), do físico e químico 

Ernest Rutheford (1871–1937) e de Albert Abraham Michelson (1852–1931), o primeiro 

americano a ganhar um prêmio Nobel em ciência. Entre as personalidades convidadas para 

o evento, mas que não puderam estar presentes, estão incluídos nomes como o do filósofo 

John Dewey (1859–1952) e de Wilhem Wundt (1832–1920). 

Em relação à viagem da comitiva psicanalítica, Sándor Ferenczi (1873–1933), 

colaborador de Freud, é convidado a integrar o grupo que parte de Bremen, na Alemanha, 

em direção aos Estados Unidos no dia 21 de agosto7, no vapor George Washington. Após 

oito dias de viagem chegam a Hoboken, Nova Jersey, seguindo diretamente para Nova 

York, onde o trio se reune a Ernest Jones (1879–1958), que estava em Toronto, e a 

                                                           
7 A biografia, Freud: uma vida para o nosso tempo, escrita por Peter Gay (1995), diz que Freud, Jung e 
Ferenzci se encontraram em Bremen no dia 20 de agosto, partindo posteriormente para a América. Já Deirdre 
Bair (2003a), biógrafa de Jung, afirma que o trio teria combinado de se encontrar no dia 21 de agosto, data da 
partida do vapor George Washington. 
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Abraham Arden Brill (1874–1948)8. Após visitarem a cidade, seguem para Worcester no 

dia 5 de setembro. 

A apresentação de Freud foi dividida em cinco palestras, proferidas do dia 7 ao dia 

11 de setembro de 1909. A primeira versava sobre Breuer, como fundador da psicanálise e 

o caso de Anna O9. A segunda palestra tinha como tema a contradição na teoria da histeria 

de Pierre Janet. Na terceira, ele apresenta sua teoria da interpretação de sonhos. A quarta 

discutiu sobre a sexualidade infantil, com a descrição do caso Pequeno Hans. Freud faz, 

também, uma referência ao caso estudado por Jung de sua filha Agathe, apresentado como 

Pequena Anna. A quinta e última palestra teve como tema os aspectos sociais e culturais da 

sexualidade na sociedade civilizada (Bair, 2003a). 

Já Jung era mais conhecido por seu teste de associação de palavras. Esse assunto foi 

um dos temas de sua apresentação, mas devido à solicitação de Hall, para que ele falasse 

algo sobre a psicologia infantil, ele apresentou o caso da Pequena Anna. O psiquiatra suíço 

apresentou três palestras, do dia 9 ao dia 11 de setembro. A primeira teve como título O 

método das associações, no qual Jung apresentou as bases de seu teste de associação de 

palavras. Basicamente, um formulário com uma lista de palavras era oferecido a um sujeito 

experimental, este deveria responder o mais rápido possível com a primeira palavra que lhe 

viesse à cabeça a cada um dos itens da lista. O experimentador avaliava o tempo de 

resposta para cada palavra, assim como a natureza da mesma. A avaliação era 

aparentemente simples, mas revelava os conflitos emocionais do sujeito, pois as palavras 

com forte carga afetiva demandavam um tempo maior de resposta. Jung também 

exemplificou a utilização prática do teste, através de alguns casos de seus pacientes. A 

segunda palestra teve como tema um trabalho orientado por Jung e desenvolvido pela Dra. 

Emma Fürst10, no Hospital Burghölzli, sobre a questão dos complexos familiares, tendo 

como título A constelação familiar. Ajustando-se às diretrizes de Hall, na terceira palestra 

ele apresenta as observações e análises do caso de uma menina de quatro anos que, diante 

do nascimento de seu irmão, apresenta o medo de perder a mãe e passa a questionar os pais 

e familiares a respeito de questões como nascimento e morte. Na verdade, sob o nome de 

Anna, Jung apresenta o caso de sua filha Agathe, na época do nascimento de seu outro 

                                                           
8 Abraham Arden Brill, médico que havia estudado no Hospital Burghölzli, morava em Nova York desde 
1889. Brill, posteriormente, foi o responsável por traduzir as obras de Freud para o inglês (Taylor, 1999). 
9 Em edição de 1924 dessa palestra, Freud retira a referência a Breuer como fundador da psicanálise, 
atribuindo todos os méritos da formação da nova teoria ao seu trabalho (Bair, 2003a). 
10 Emma Fürst, médica, membro da equipe da clínica psiquiátrica Burghölzli, da Universidade de Zurique. O 
título da publicação é Statistiche Untersuchungen über Wortassoziationen und über familiärie 
Übereinstimmung im Reaktionstypus bei ungebildeten (Jung, 1907/2012, p. 517). 
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filho, Franz. As palestras de todos os participantes foram publicadas no American Journal 

of Psychology de abril de 1910 e em Lectures and Addresses Before the Departaments of 

Psychology and Pedagogy, organizado por Hall, também em 191011 (Bair, 2003a; Jung, 

1908/2012; Jung, 1910/2012; Koelsch, 1984). 

O evento em Clark teve grande impacto no futuro desenvolvimento da psicanálise. 

Segundo Gay (1995), Freud teria afirmado que a comemoração era o primeiro 

reconhecimento oficial dos seus esforços e a primeira vez em que foi convidado a falar 

publicamente sobre sua teoria. Foi em Clark que Freud recebeu seu único título de doutor 

honoris causa, por suas contribuições ao campo da psicologia, assim como Jung, foi o 

mais novo a receber tal homenagem no evento de 1909. A partir dessa conferência, o 

interesse pela psicanálise passa a se intensificar no chamado Novo Mundo. No entanto, é 

importante ressaltar a contribuição de um grupo de estudiosos pertencentes à Universidade 

de Zurique, da qual Jung fazia parte, para que as teorias freudianas recebessem o devido 

reconhecimento.  

O contato entre a Universidade de Zurique e Clark já existia desde 1899, quando 

Hall organizou um ciclo de palestras, no qual, August Forel (1848 – 1931) foi um dos 

convidados. Na época, Forel era diretor do Hospital Burghölzli, instituição ligada à 

Universidade de Zurique. As palestras do referido autor, proferidas em alemão, versavam 

sobre os casos de histeria pesquisados por Freud e Breuer e a utilização do método 

hipnótico. Forel mantinha, também, contato com várias instituições de Boston, o que 

contribuiu para que o trabalho de Jung sobre associação de palavras fosse conhecido nos 

Estados Unidos, em período anterior a 1909 (Taylor, 1999).  

Após Forel, o Hospital Burghölzli passa a ser administrado por Eugen Bleuler, que 

também se interessou pela psicanálise e incentivava seus colaboradores a pesquisarem o 

assunto. Foi nesse contexto que Jung desenvolve sua carreira médica, vindo posteriormente 

a ser um de seus principais parceiros teóricos de Freud. Segundo Koelsch (1984), além da 

influência de Forel, foi através de William James que Hall conheceu a psicanálise. James 

foi um dos primeiros americanos a fazer menção aos estudos freudianos junto a seus pares. 

                                                           
11 A palestra O método das associações de C. G. Jung foi publicada pela primeira vez no American Journal 
of Psychology em 1910, o conteúdo da segunda palestra já havia sido publicado em 1907/1908 com o título 
Associations d’ideés familiale no Archives de Psychologie. A terceira, além de ser publicada em 1910 no 
American Journal of Psychology, no mesmo ano aparece no Jarbuch für psychoanalytische und 
psychopathologische Forchungen II. As apresentações de Jung em Clark também estão transcritas em sua 
Obra Completa. A primeira e a segunda correspondem aos capítulos X e XI do livro Estudos experimentais. 
A terceira faz parte do livro O desenvolvimento da personalidade, capítulo I (Jung, 1907/2012; Jung, 
1908/2012; Jung, 1910/2012). 
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Em suas Lowell Lectures12, sobre estados excepcionais da mente, no ano de 1896, o 

pensador americano já trazia como contribuição a sua temática de pesquisa os trabalhos de 

Freud sobre a histeria (Taylor, 1983). 

William James, na época, já era considerado um dos mais importantes filósofos e 

psicólogos americanos. Ele compareceu à conferência em Clark, reservando um dia para 

assistir a uma das palestras de Freud e também passar algum tempo com ele e Jung. 

Durante um passeio, Freud se impressionou com o destemor de James diante da 

perspectiva da morte. James sofria de um problema cardíaco e teve uma crise de angina no 

momento, mas se manteve absolutamente calmo. O pensador americano acreditava que as 

ideias de Freud e seus colaboradores poderiam trazer importantes esclarecimentos sobre a 

natureza humana, no entanto, se incomodou com a atitude ortodoxa de Freud, afirmando 

em uma carta a Théodore Flournoy, que ele lhe pareceu um homem de ideias fixas. 

Também não aprovou as críticas de Freud à religião13 (Barzun, 1983; James, 1920a).   

Em relação a Jung, James se mostrou bastante impressionado, pois os dois autores 

concordavam sobre a importância do fenômeno religioso para a psique humana. 

Conversaram durante algum tempo na casa de Hall, sobre parapsicologia, curas pela fé, 

espiritualismo e psicologia da religião. Jung estava particularmente interessado nas 

pesquisas de James sobre os chamados fenômenos psíquicos, especialmente os estudos do 

autor sobre a médium Leonora Piper (1857–1950). Esses assuntos já ocupavam as 

pesquisas de James e foram desenvolvidos, notadamente, em suas Gifford Lectures. As 

impressões de Jung (1973/2003) foram da mesma forma positivas, em suas Cartas, afirma 

que James foi uma das figuras mais impressionantes que conheceu em sua vida, admirava a 

sua abertura de visão e a maneira como em suas pesquisas deixava que os fenômenos se 

apresentassem espontaneamente, sem forçar uma interpretação para uma direção 

determinada. Jung, ainda afirmava que somente conseguiu conversar de uma maneira 

descomplicada com dois teóricos: Flournoy e James.  

                                                           
12 As Lowell Lectures foram palestras proferidas por William James em 1896 no Instituto Lowell de Boston, 
o tema foi os estados excepcionais da mente, como automatismos, personalidades múltiplas, histeria, 
hipnotismo, entre outros. Essas palestras não foram publicadas, muitos anos mais tarde, Taylor (1983) 
recuperou anotações e materiais de James desse período e publicou a obra William James on Exceptional 
Mental States. 
13 Freud havia sido entrevistado por Albert Albrecht para o Boston Evening Transcript em 11 de setembro de 
1909. Ele criticou as formas de terapia religiosa praticadas nos Estados Unidos, definindo-as como 
anticientíficas e perigosas. Em carta a Flournoy, James (1920a) discorda dessa posição. Segundo Bair 
(2003a), o filósofo americano apoiava o aconselhamento pastoral e as curas pela fé, especialmente as práticas 
desenvolvidas pelo Movimento Emamanuel de Boston, como formas de psicoterapia não médica. 
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As conversas com James também depertaram em Jung importantes relfexões, de 

como a psicanálise não correspondia ao seu projeto psicológico. Após o evento em Clark, 

Freud não retorna à América. Jung, no entanto, estabelece um contato contínuo com o 

Novo Mundo, retornando aos Estados Unidos em 1910, onde tem sua segunda conversa 

com William James. Para Bair (2003a), neste segundo encontro, Jung [...] chegou à 

concepção – tão espantosa quanto perturbadora – de que Freud, pela estreiteza de seu 

horizonte intelectual, se deixava dominar pelo seu objeto de estudo (p. 222).    

 

2.1 – Parapsicologia, espiritualismo e curas pela fé: temas de debates entre James e 

Jung 

 

C. G. Jung e William James compartilhavam uma série de interesses de pesquisa, 

entre esses, o espiritualismo14, com seus médiuns, e os fenômenos de cura, presentes nas 

mais diversas formas de religião, fenômenos designados genericamente como psíquicos ou 

parapsíquicos. Na ocasião da Conferência na Universidade de Clark, em 1909, Jung ficou 

hospedado na casa de G. Stanley Hall. Foi nesse contexto que o psiquiatra suíço 

estabeleceu seu primeiro contato com William James. O encontro com o ilustre filósofo 

americano se deu após um jantar. Hall havia pedido a James que apresentasse alguns dos 

resultados de suas pesquisas sobre percepção extrassensorial com Mrs. Piper. James, então, 

entrega ao presidente da Clark um conjunto de papéis sobre o tema, ao que Jung se mostra 

extremamente interessado. Após esse evento, Jung ainda teria conversado com James na 

noite seguinte. Eles se encontraram duas vezes e o assunto foi o mesmo nas duas ocasiões 

parapsicologia, espiritualismo, curas pela fé e outras aplicações não medicinais da 

psicologia (Bair, 2003a, p. 222). Jung se expressa sobre essas conversas nos seguintes 

termos: 

Além da impressão pessoal que dele tive, devo muito a seus livros. Conversamos 
principalmente sobre seus experimentos com Mrs. Piper, que já são conhecidos, 
e nada falamos de sua filosofia. Eu estava particularmente interessado em 
conhecer a opinião dele sobre os chamados “fenômenos ocultos”. Admirei a 
cultura européia dele e a abertura de sua natureza. Era uma personalidade distinta 
e a conversa com ele foi sumamente agradável [...] De qualquer forma, foi o 
único espírito ilustre, além de Th. Flournoy, com o qual pude manter uma 
conversação descomplicada. Cultuo, pois sua memória e sempre que possível me 
lembrarei do exemplo que ele me deu (Jung,1973/2003, p. 164).  

 

                                                           
14 Os autores pesquisados, em alguns momentos, tratam os termos (espírita e espiritualista) como tendo o 
mesmo significado. Nesta pesquisa fazemos referência à fenomenologia espírita e não, propriamente, a 
codificação de Allan Kardec, que fundamentou e diferenciou os dois conceitos. Portanto, optamos por tratar 
os termos como sinônimos (Ellenberger, 1970). 
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 Como pode ser verificado pelas afirmações de Jung, não somente o tema 

espiritualista pesquisado por James despertou sua atenção, mas também a obra jameseana 

se tornou importante para ele. Sobre o tema dos debates em questão, o psiquiatra suíço já 

demonstrava interesse pelo assunto muito tempo antes do referido encontro. Bair (2003a) 

afirma que a escolha de Jung pela psiquiatria foi motivada pela possibilidade de prosseguir 

[...] com seus interesses principais: espiritualismo e teoria religiosa (p. 69). Na época de 

Jung, a psiquiatria ainda estava se fundamentando como ramo da medicina, e foram muitos 

os médicos que iniciaram seus estudos sobre a mente a partir de análises de fenômenos 

anômalos da consciência, como o transe, a dupla personalidade e o sonambulismo. Um 

campo onde a ciência e a religião ainda estavam, de certa forma, mescladas.  

Desde os tempos de seu curso de medicina em Basel, Jung se interessou pelos 

chamados fenômenos ocultos. Nessa época, participou de uma sociedade para estudantes, 

chamada Zofingia (Schweizerische Zofingerverein)15, a mesma que seu pai, Paul Jung, 

havia participado. Frequentemente proferia palestras na sociedade, que tinham como tema 

seus estudos sobre os fenômenos psíquicos. O próprio Jung (1961/1975) afirma que 

tentava constantemente convencer seus amigos e colegas acerca da veracidade das 

propostas espiritualistas. Em 1900, opta por trabalhar no Hospital Burghölzli, local de 

referência em tratamento psiquiátrico. Por incentivo de Bleuler, diretor do hospital, seu 

trabalho de conclusão do curso de medicina foi sobre sua prima Helene Preiswerk que, em 

sessões espíritas organizadas pela família, dizia entrar em contato com os parentes 

falecidos. 

Para Bair (2003a), independente de qual explicação seja dada aos fenômenos 

psíquicos, esses eventos já eram experienciados dentro da família de Jung. A autora faz 

referência a dois eventos curiosos. No primeiro deles, o jovem Jung, estava em seu quarto 

em uma tarde de verão, quando escuta na cozinha um disparo como o barulho de uma 

pistola. Ele vai até a sala de jantar e encontra a mesa de nogueira, com setenta anos de 

idade, quebrada do centro até a beirada, de uma forma que nada tinha a ver com o veio 

natural da madeira. O tempo quente e úmido não favorecia o acidente, que seria mais 

provável em um clima seco de inverno. Em um segundo evento, Jung chega em sua casa e 

encontra a mãe, a irmã e a empregada bastante apreensivas, pois outro barulho acontecera, 

dessa vez em um armário lateral da cozinha. Ele vasculha o armário e encontra uma faca, 

                                                           
15 A sociedade Zofingia é uma das mais antigas associações de estudantes da Suíça. Foi fundada em 1819, 
por estudantes de Zurique e Berna, com o objetivo inicial de fomentar a criação de um estado federal suíço 
(http://www.zofingia.ch/). 
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de um metal muito resistente, partida em vários pedaços. Jung leva a faca a um cuteleiro, 

que afirma que o objeto não teria se partido daquela forma de modo natural, somente 

através de um ato intencional. A faca em questão foi guardada desde o incidente. Os 

fenômenos psíquicos seriam interessantes para o psicólogo sob vários aspectos: 

[...] informam sobre as coisas de que a mente do leigo nem suspeita, como a 
exteriorização de processos inconscientes, seu conteúdo e as possíveis fontes de 
fenômenos parapsicológicos. Estes relatos são de especial importância para a 
pesquisa da localização do inconsciente e dos fenômenos de sincronicidade, que 
indicam uma relativização psíquica de espaço e tempo, e assim também da 
matéria (Jung, 1905/2012, p. 338).  

 
O interesse de Jung pela temática não se limitou à vivência e à descrição de 

experiências. O espiritualismo nas obras do autor suíço abrange um número muito maior 

de elementos. Suas pesquisas envolvem a leitura sistemática de várias obras, que 

avaliavam os fenômenos pelo que eles poderiam fornecer de sentido, especialmente ao 

campo da psicologia. Muito mais tarde, Jung (1952/2013) chamaria esses eventos de 

sincronicidade, nos quais não se encontrariam leis de espaço, tempo e causalidade. Sua 

compreensão acerca dos complexos, assim como as relações entre consciente e 

inconsciente, refletem a influência significativa desses estudos. 

Segundo Charet (1993), desde a juventude, Jung manteve uma leitura constante 

sobre a temática espiritualista, o assunto teria sido muito mais estudado do que aparece 

citado em sua obra. Um dos primeiros livros que o autor suíço teria consultado foi o escrito 

por Immanuel Kant (1724 – 1804), Dreams of a Spirit-Seer (1766) no qual o filósofo 

descreve as experiências do visionário sueco Emanuel Swedenborg (1688 – 1772). Nessa 

obra Kant faz uma leitura crítica das visões de Swedenborg e analisa a crença de muitos 

indivíduos acerca da existência de espíritos. De modo geral, a visão de Kant no livro é 

racionalista, definindo muitas das experiências como fantasiosas, mas em carta a Fraülein 

von Knobloch16, ele afirma que já há algum tempo se interessava e buscava conhecer mais 

sobre Swedenborg. Para Charet (1993, p. 101, tradução nossa) [...] isso indica que oito 

anos antes da carta a von Knoblock, Kant estava especulando sobre as coisas nelas 

mesmas, que ele chamaria mais tarde de "noumena" na sua Crítica da Razão Pura17. 

A partir de então, Jung passa a ler diversos autores associados ao espiritualismo dos 

séculos XVIII e XIX, como Friedrich Zöllner (1834 – 1882), professor de física e 

                                                           
16 Segundo Jung (1905/2012), a destinatária da carta de Kant se chama Charlotte von Knobloch. Nessa carta 
o filósofo comenta sobre as capacidades incomuns de Swedenborg. A carta encontra-se transcrita no trabalho 
de Jung Sobre o Ocultismo. O autor utiliza como referência o Apêndice da obra Träume eines Geistersehers.  
17 [...] it indicates that eight years prior to the letter to von Knoblock, Kant was speculating about those things 
– in – them – selves he would call “noumena”  in his later Critique of Pure Reason (Charret, 1993, p. 101). 
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astronomia da Universidade de Leipzig. Dentre as principais obras de Zöllner, se destaca 

Transcendental Physics (1880), na qual ele coordena uma equipe de pesquisadores na 

investigação dos fenômenos apresentados pelo médium norte americano Henry Slade 

(1835 – 1905). De acordo com Treitel (2004) na equipe de Zöllner, se encontravam 

Wilhelm Weber (1804–1891), Gustav Fechner (1801–1887) e Wilhelm Wundt18. 

Henry Slade havia sido julgado no tribunal Bow Street de Londres, por acusação de 

fraude. A denúncia partia do professor Edwin Ray Lankester (1847–1929), que também 

havia realizado pesquisas sobre os fenômenos apresentados por Slade. Inicialmente, o 

médium foi condenado, sendo a sentença apelada. Por fim, o processo foi anulado por erro 

insanável. Slade dizia se comunicar com espíritos, e através desse contato, ele conseguiria 

materializar frases espontaneamente sobre uma ardósia19. Zöllner descreve diversas 

experiências dessa espécie e atesta a sinceridade de Slade, apesar de todas as acusações 

apontadas contra o médium anteriormente. 

Também é desse período as leituras de Jung sobre William Crookes (1832–1919), 

químico britânico que pesquisou médiuns, como o escocês Daniel Dunglas Home (1833–

1886) e a jovem inglesa Florence Cook (1856–1904). As primeiras experiências de 

Crookes sobre o tema, nos anos de 1870 a 1873, foram publicadas no Quaterly Journal of 

Science de janeiro de 1874 e provocaram grande polêmica no meio científico, pois o 

pesquisador britânico, membro da Royal Society de Londres, afirmava ter presenciado a 

aparição de fenômenos luminosos e figuras humanas, manifestações de sons e ruídos e 

movimentação espontânea de objetos, tudo isso, em um ambiente rigorosamente 

controlado (Crookes, 1874/1927). 

Crookes não era, inicialmente, um partidário de ideias espíritas. Em seu livro 

Researches in the Phenomena of the Spiritualism (1874), ele afirma que aplicaria a seu 

objeto de pesquisa o mesmo rigor que havia apreendido em anos de labor científico e que 

as explicações dos espiritualistas careciam de consistência, como pode ser verificado na 

seguinte passagem:  

O pseudo-cientista espiritualista professa saber tudo: nenhum problema de 
cálculo aflige sua serenidade, não há experiências difíceis, não há leituras longas 
e laboriosas; nenhuma tentativa de deixar claro em palavras o que alegra o 
coração e eleva a mente. Ele fala fluentemente de todas as ciências e artes, 

                                                           
18 No artigo de Saulo de Freitas Araujo (2009), Wilhelm Wundt e a fundação do primeiro centro 
internacional de formação de psicólogos, se encontram maiores informações acerca da entrada de Wilhelm 
Wundt na Universidade de Leipzig, o apoio de Zöllner e a fundação do laboratório de psicologia 
experimental. 
19 A ardósia era um instrumento comum no ensino no século de XIX, espécie de quadro negro que exigia o 
uso de um giz de pedra ou lápis de ardósia para a escrita (http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale 
/verbetes/instrumentos-de-escrita). 
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sobrecarregando o inquiridor com termos como "eletro-biologia", "psicologia", 
"magnetismo animal", etc. - Um mero jogo de palavras, mostrando ignorância 
em vez de compreensão. Ciência popular como esta é pouco capaz de guiar ao 
descobrimento apressando um futuro desconhecido; e os verdadeiros 
trabalhadores da ciência devem ser extremamente cuidadosos para não permitir 
que as rédeas caiam em mãos impróprias e incompetentes (Crookes, 1874/1927, 
p. 5, tradução nossa)20. 
 

O livro em questão apresenta a descrição dos diversos experimentos aplicados por 

Crookes aos médiuns, assim como os esquemas e precauções montados para evitar fraudes. 

Em muitos dos experimentos estavam presentes outros pesquisadores e assistentes. Ao 

longo da descrição, Crookes vai adquirindo um tom de convencimento dos fenômenos que 

presenciava. Sobre Florence, a jovem pesquisada, ele afirma a sua total honestidade; [...] a 

perfeita verdade e honestidade de Miss Cook21 (Crookes, 1874/1927, p. 104, tradução 

nossa). Ao longo de cada uma das séries de experimentos, o cientista levava a público o 

seu parecer, em geral favorável à causa espiritualista. Personalidades da comunidade 

científica, assim como o público em geral se dividiam em opinião, uma parte em apoio e 

outros em rejeição às conclusões de Crookes. 

Jung (1961/1975, p. 96) afirma que por mais [...] estranhas e suspeitas que 

parecessem as observações dos espíritas, nem por isso deixavam de constituir os primeiros 

relatos dos fenômenos psíquicos objetivos. Zölltner e Crookes eram leituras constantes, 

sendo que o autor suíço leu praticamente todos os livros referentes a esses pesquisadores, 

insistia que eles eram [...] mártires da ciência, e incorporou as descobertas desses autores 

a seus argumentos (Bair, 2003a, p. 70). No entanto, se espantava com a negação dos 

colegas, que ansiosamente recusavam qualquer explicação que não fosse o já estabelecido. 

Questionava-se do porque ser algo simplesmente definido como impossível, preferia o 

termo possibilidade, que para ele representava algo extremamente interessante e atraente. 

A condição humana ganhava em profundidade e complexidade, através desses estudos, que 

exploravam certas capacidades da mente humana e ainda, abriam a perspectiva e 

possibilidade de uma continuidade da consciência para além da vida material. 

Outro dos autores relacionados ao tema que Jung referencia em sua obra é Justinus 

Kerner (1786–1862), médico e poeta alemão pertencente à escola Romântica. Kerner é 

                                                           
20 The pseudo-scientific spiritualist professes to know everything: no calculations trouble his serenity, no 
hard experiments, no long laborious readings; no weary attempts to make clear in words that which has 
rejoiced the heart and elevated the mind. He talks glibly of all sciences and arts, overwhelming the enquirer 
with terms like “electro-biologize”, “psychologize”, “animal magnetism”, &c. – a mere play upon words, 
showing ignorance rather than understanding. Popular science such as this is little able to guide discovery 
rushing onwards to an unknown future; and the real workers of science must be extremely carefull not to 
allow the reins to get into unfit and imcompetent hands (Crookes, 1874/1927, p. 5). 
21 [...] the perfect truth and honesty of Miss Cook (Crookes, 1874/1927, p. 104). 
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mais conhecido por seu livro The Seeress of Prevorst (1829), no qual ele descreve seu 

contato com sua paciente Friederike Hauffé (1801 – 1829), seus estados sonambúlicos, 

suas visões proféticas e as curas que Hauffé teria efetuado. Jung não considerava Kerner 

um cientista propriamente dito, muitas de suas interpretações acerca dos fenômenos 

apresentados pela chamada vidente de Prevorst são considerados ingênuos. Hauffé havia 

nascido em 1801, no vilarejo de Prevorst, próximo à cidade de Löwenstein, estado de 

Baden-Württemberg na Alemanha. A menina teve uma infância normal, a única estranheza 

eram seus sonhos, que a criança descrevia aos parentes e amigos de forma muito vívida, e 

que normalmente se concretizavam. Também, desde a infância, Hauffé alegava ver 

espíritos que, segundo suas afirmações, lhe despertavam os mais diversos sentimentos e 

sensações, algumas das visões lhe deixavam aflita e extremamente angustiada, enquanto 

em outras encontrava paz e conforto.  

Após seu casamento, Hauffé apresenta uma série de alterações físicas. A morte de 

um religioso, por quem era apaixonada, ocasiona uma depressão de sete anos. A partir de 

então, apresenta frequentes estados de sonambulismo, todos os dias às 17 horas, horário 

que corresponde ao funeral do religioso. Na época, foi consultada por vários médicos que 

não conseguiram determinar uma cura para seus ataques convulsivos e febres, que também 

eram constantes. Nesse período foi encaminhada para tratamento na casa do médico 

Justinus Kerner, na cidade de Weinsberg. Kerner passa então a investigar os estranhos 

fenômenos apresentados pela jovem. Seu interesse pelos fenômenos ocultos, no entanto, 

eram anteriores ao seu encontro com a vidente de Prevorst, já havia escrito um livro sobre 

o assunto, chamado História de duas sonâmbulas (1824). Em sequência escreve A 

visionária de Prevorst (1829), História de alguns possessos de nossa época (1834), 

Fenômenos do domínio noturno (1836) e Da possessão, mal demoníaco magnético (1836). 

O livro de 1829 era o primeiro trabalho psiquiátrico devotado a uma única paciente e se 

tornou um best seller (Kerner, 1929/2006; Shamdasani, 2012a). 

Para Jung (1933/1960) as histórias de Kerner não provavam nada acerca da 

existência pós-morte, mas revelavam aspectos importantes da fenomenologia do psíquico, 

nas relações estabelecidas entre o consciente e o inconsciente. Segundo o autor suíço, no 

caso de Hauffé, certos processos de pensamento se encontravam a nível inconsciente, de 

tal forma, que ela não os reconhecia como seus, exteriorizando-os em visões de formas e 

aparições. Kerner, no entanto, não tinha dúvidas sobre sua vidente, uma vez que ele já 

estava convencido dos fatos apresentados por ela. Em relação ao trabalho de Justinus 

Kerner, apesar de suas conclusões contrárias a causa espiritualista, Jung não patologiza os 
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fenômenos descritos por ele. Em seus seminários iniciados em outubro de 1933, intitulados 

Modern Psychology, ele reserva algumas palestras para a análise da obra The Seeress of 

Prevorst, deixando espaço para a possibilidade da existência de percepções supranormais. 

Segundo Shamdasani (2012a), a leitura da referia obra em 1897, causou efeito 

significativo no trabalho subsequente de Jung, sendo que suas interpretações pessoais 

acerca do tema eram de caráter mais favorável do que ele expressava em suas palestras. De 

acordo com Zumstein-Preiswerk (1975), Jung presenteou sua prima Helene com uma cópia 

do livro The Seeress of Prevorst, quando iniciou sua participação nas sessões espíritas 

organizadas por sua família. A forma de seu relato escrito acerca das sessões seguia o 

mesmo estilo de Kerner, mais tarde, esses escritos seriam o trabalho de conclusão do curso 

de medicina do psiquiatra suíço. 

 Outro livro cuja temática central é a avaliação do fenômeno espiritualista é From 

India to the Planet Mars: a study of a case of sonambulism with glossolalia (1900). Esta 

obra teve importante influência para a psicologia analítica de Jung. Em 1900, o livro 

rapidamente se tornou um best seller. O autor, Theodore Flournoy, médico e filósofo, 

havia estudado com Wilhelm Wundt. Em 1891, Flournoy se tornou professor da 

Universidade de Genebra, onde fundou um laboratório de psicologia experimental. No 

final do ano de 1894 até o ano 1899, ele acompanhou as sessões organizadas em torno da 

médium Élise Catherine Müller (1861 – 1929). Os fenômenos apresentados por essa 

mulher despertaram o interesse de Flornoy de uma avaliação psicológica do caso. Mais 

tarde, esse estudo se transformou na obra citada. No livro a jovem é nomeada pelo 

pseudônimo de Hélène Smith. Suas histórias relatadas em estado de transe são descritas e 

agrupadas em três conjuntos que o autor chamou de ciclos, respectivamente: ciclo hindu, 

ciclo real e ciclo marciano.  

Através de uma descrição elaborada, Hélène manifesta as personalidades de suas 

histórias: na primeira delas, ela é a princesa Simandini no reinado do príncipe Sivruka na 

Índia; na segunda, ela dá vida à Maria Antonieta, rainha do período da revolução francesa; 

por fim, o terceiro ciclo são as revelações de Hélène sobre a vida em marte, descrevendo, 

inclusive, a língua que seria falada no planeta. Com relação ao último ciclo, Flournoy 

(1900/2012, p. 2, tradução nossa) afirma: É neste sonambulismo astronômico que o 
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fenômeno da glossolalia aparece, que consiste na fabricação e uso de uma língua 

desconhecida, e que é um dos principais objetos deste estudo22. 

 A parte inicial do livro é dedicada à análise de Hélène Smith. Ela é descrita como 

uma jovem mulher, de cerca de 30 anos, de saúde vigorosa, muito diferente do tipo doentio 

e perturbado, erroneamente associado aos médiuns. Na época, ela ocupava um cargo de 

direção de uma casa comercial. Em seguida, Flournoy passa à avaliação de uma 

personalidade masculina manifestada por Hélène, descrita como seu guia espiritual. Em 

seus transes a jovem dava vida a Leopold23. Este afirmava ser Giuseppe Balsamo, o conde 

Gagliostro24, figura mais conhecida pela obra de Alexandre Dumas Memórias de um 

Médico. Após diversos apontamentos acerca de Leopold, o autor passa para a análise dos 

ciclos de histórias.  

Para Flournoy (1900/2012), os romances de Hélène apresentavam a mesma 

linguagem dos sonhos, eram fruto de sua imaginação subliminal. As histórias seriam 

criptomnésias, ou seja, lembranças esquecidas das leituras da médium, incubadas em seu 

subconsciente. Flournoy afirma que as manifestações de Hélène, apesar de serem 

extremamente elaboradas e cheias de elementos históricos, seriam o resultado de uma 

potente imaginação subconsciente. No entanto, com exceção do ciclo marciano que se 

apresenta como o mais fantasioso, muitos dos eventos relatados intrigaram o filósofo de 

Genebra25. Essas fantasias teriam uma dupla função: por um lado, compensatória, ou seja, 

uma reação diante das dificuldades da vida; e, por outro, teleológica, designada pela 

expressão automatismo teleológico, impulsos protetores que preparavam o futuro. Para 

Flournoy (1900/2012), as fantasias e os sonhos não apontavam somente para o passado, 

mas indicavam um caminho psíquico em desenvolvimento. 

 Jung se mostra extremamente interessado pelo livro de Flournoy. Escreve ao autor, 

se oferecendo para traduzir a obra para o alemão. No entanto, um tradutor já havia sido 

designado. Desde sua leitura de From India to the Planet Mars, Jung passa a adotar a 

                                                           
22 It is in this astronomical somnambulism that the phenomenon of glossolalia appears, which consists of the 
fabrication and the use of na unknown language, and which is one of the principal objects of this study 

(Flournoy, 1900/2012, p. 2). 
23 Para Jung (1933/1960) Leopold seria a representação do elemento inconsciente masculino presente na 
psique de Hélène. Em sua psicologia analítica esse elemento é nomeado de animus. 
24 Conde Alessandro Cagliostro ou Giuseppe Balsamo (1743-1795). Alquimista e aventureiro italiano. 
Segundo Jung (1912/2013), as histórias dessa personalidade eram parte da tradição popular na Europa. 
25 Sobre os eventos descritos no ciclo hindu, Flournoy relata em seu livro a grande dificuldade de encontrar 
referências históricas. O filósofo escreveu a professores que estudavam história da Índia, dos três 
inicialmente consultados, nenhum foi capaz de confirmar os nomes e os eventos relatados por Hélène, 
somente mais tarde ele encontrou um livro de autoria de De Marlès, General History of India, Ancient and 
Modern from the Year 2000 B. C. to our Own Times, que confirmava os nomes e os fatos mencionados. Em 
Genebra, Flournoy encontrou somente dois exemplares (Flournoy, 1900/2012). 
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abordagem de Flournoy acerca da interpretação dos fenômenos anômalos da consciência, 

dos quais se incluem a fantasia, o sonho e os transes. Na mesma época em que se 

correspondia com Freud, o psiquiatra suíço se aproximou de Flournoy, tendo visitado o 

filósofo em Genebra. Seu livro Metamorfoses e Símbolos da Libido (1912), reescrito 

posteriormente com o título Símbolos da Transformação (1952)26, foi norteado pela 

concepção de Flournoy de imaginação criadora. Em Memórias, Sonhos e Reflexões, há um 

capítulo dedicado a Theodore Flournoy, no qual Jung afirma que o apoio do filósofo foi 

fundamental para seu rompimento teórico com a psicanálise. Assim como William James, 

Flournoy contribuiu para que Jung investisse na continuação de seus estudos acerca da 

psicologia da religião e, no campo da filosofia, examinasse o pragmatismo (Jung, 

1961/1975).  

Além dos autores citados, a lista de menções de Jung sobre a temática espiritualista 

poderia continuar com Baader, Boehme, DuPrel, Eschenmayer, Ennemoser, Görres, 

Passavant, Swedenborg, entre outros,  que o psiquiatra suíço considerava  como 

precursores da moderna psicologia27. Esses autores formam uma ponte entre seus 

interesses e as pesquisas desenvolvidas por William James. 

Ao longo de sua carreira como filósofo e psicólogo, James buscou avaliar os 

fenômenos anômalos da consciência, sendo uma referência no tema. Foi participante ativo 

de sociedades na América e na Europa, como a Society for Psychical Research e a 

American Society for Psychical Research, que tinham como proposta estudar os estados 

excepcionais da mente. James se interessou pelos fenômenos psíquicos por não ter ideias 

preconcebidas sobre o tema. As sociedades das quais fez parte tinham o objetivo de avaliar 

tais estados através do método científico, isso significava saber se a telepatia, poltergeist, 

assombrações, mensagens de espíritos eram fatos ou fraudes. 

Esses eventos eram foco de discussão na segunda metade do século XIX, 

reportados na imprensa e referenciados na literatura. Diante da atenção despertada pelos 

fenômenos, a ciência não poderia se manter afastada, deveria investigar. Segundo 

Ellenberger (1970), uma farta bibliografia do período também foi produzida por 

psicólogos. Além de William James, autores como Frederic Myers e Pierre Janet 
                                                           
26 Frank Miller, a mulher cujas fantasias são avaliadas na obra Símbolos da Transformação, inicialmente era 
um caso estudado por Flournoy (Jung, 1912/2013).  
27 Franz Xaver Von Baader (1765–1841) filósofo e teólogo alemão; Jakob Boehme (1575–1624) filósofo e 
místico alemão; Karl Freiherr von Prel, também conhecido como Carl DuPrel (1839–1899) médico e escritor 
alemão; Adam Karl August von Eschenmayer (1768–1854) filósofo e médico alemão; Joseph Ennemoser 
(1787–1854) médico italiano; Joseph von Görres  (1776–1848) escritor alemão; Johann Karl Passavant 
(1790–1857) médico e escritor alemão; Emanuel Swedenborg (1688–1772) místico sueco (Ellenberger, 1970; 
Jung, 1930/2012; Kerner, 1829/2006).  
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estudaram eventos como a escrita automática e o transe, como formas de manifestação do 

subconsciente. Barzun (1983, p. 239, tradução nossa) destaca a afirmação de James: Se o 

transe hipnótico tinha se tornado genuíno após um longo ceticismo e denúncia, era 

racional supor que outras coisas impossíveis no léxico do cientificismo poderiam ser 

provados factualmente28, demonstrando novamente a indiferença de James pela definição 

do que pode ou não ser pesquisado.  

Os experimentos de James refletem muito do contexto em que ele vivia. Boston era 

emblemática, entre sua população se encontravam muitos frenologistas, herbalistas, 

curandeiros, seguidores do mesmerismo e médiuns, que ofereciam conselhos e tratamentos 

de saúde. A disputa com a medicina oficial levou à tentativa de implantação de um projeto 

de lei no estado de Massachusetts, com o intuito de banir as práticas de saúde pouco 

ortodoxas dos médiuns e curandeiros. James se posicionou a favor de todas as práticas 

religiosas, seu argumento era a eficácia do hipnotismo, que na Europa chegou a ser 

considerado técnica anti-cientifica (Murphy & Ballou, 1973; Sech, Araujo & Moreira-

Almeida, 2013). 

Figuras importantes de Harvard chegaram a organizar um grupo de pesquisa para 

avaliar os fenômenos apresentados por esses indivíduos. Benjamim Peirce (1809 – 1880), 

Louis Agassiz (1807 – 1873) e Eben Norton Horsford (1818 – 1893) avaliaram diversos 

casos, dentre esses, personalidades do contexto espiritualista, como os irmãos Davenport29 

e Kate Fox (1837–1892). No entanto, os resultados foram considerados inconclusivos. Na 

Universidade da Pennsylvania, igualmente, se formaram comissões de investigação sobre a 

escrita automática e comunicações com espíritos. Acadêmicos como George Stuart 

Fullerton (1859–1925), William Pepper (1843 - 1898) e Silas Weir Mitchell (1829 - 1914) 

investigaram séries de médiuns, mas lamentaram, o fato de a maior parte dos casos se 

tratarem de amadores em busca de autopromoção (Taylor, 1999).  

No entanto, as dificuldades em pesquisar os fenômenos psíquicos se encontravam 

de todos os lados. Em relação à condução dos experimentos, alguns médiuns, por um lado, 

se resguardavam impondo diversas condições, por outro, não raro, os pesquisadores já 

assumiam posicionamentos a favor ou contra por antecipação. James era contra indivíduos 

que tinham certezas de antemão, assim como considerava o sectarismo cientifico tedioso e 

afastado da racionalidade. Para o filósofo, o que mais faltava às pesquisas era crítica e 

                                                           
28 If hypnotic trance had turned out genuine after long skepticism and denunciation, it was rational to suppose 
that other impossible things in the lexicon of scientism might prove factual (Barzun, 1983, p. 239). 
29 Ira Erastus Davenport (1811–1839) e William Henry Davenport (1841–1877). 



 40

cautela. O assunto deveria ser tratado com a seriedade que merece, afastado do mero 

entretenimento. Para Taylor (1983), esses estudos acrescentam importantes elementos na 

psicologia de James, pois demonstravam que a consciência de vigília não era a única 

detentora de sentimentos, pensamentos e imagens.  

A pesquisa sistemática do fenômeno só foi inaugurada nos Estados Unidos com a 

fundação da American Society for Psychical Research em 1885 na cidade de Boston, tendo 

por membros o presidente de Harvard, Charles William Eliot (1834–1926) e muitos dos 

professores da instituição, como Henry Pickering Bowditch (1840–1911), James Jackson 

Putnam (1846–1918), Charles Sanders Peirce (1839–1914), Richard Hodgson (1855–

1905), William James, entre outros, dos campos da medicina, filosofia e ciências (Taylor, 

1999).  

Em 1886, James atuava como oficial da American Society for Psychical Research e 

liderava o comitê de estudos sobre o hipnotismo. James devotou muitos anos e fez diversas 

viagens para cumprir as solicitações das sociedades que participou, investigando vários 

indivíduos. No entanto, dos casos que acompanhou, o mais famoso é o da médium Leonora 

E. Piper30. De acordo com Taylor (1999), Piper levava uma vida normal até o ano de 1883, 

quando apresentou um problema de saúde. Familiares indicaram que ela se consultasse 

com J. R. Cocke, médium reconhecido por fenômenos de cura. Cocke era um homem cego, 

que em consultas pessoais, entrava em transe e indicava tratamentos. Para aqueles que não 

podiam ir até ele, era possível o envio de cartas com mechas de cabelo do paciente, ele 

segurava as mechas nas mãos e, dessa forma, conseguiria determinar a doença e o 

tratamento. Piper experimentou seus primeiros estados alterados de consciência em 

presença de Cocke. Em uma sessão, através da escrita automática, ela entrega uma carta a 

um dos presentes. O homem em questão reconhece a mensagem como sendo de seu filho 

falecido. Após esse evento, Piper participa de diversas sessões. Assim que James a 

conhece, ele a conduz a American Society of Psychical Research, apresentando a médium a 

outros pesquisadores, como James Hervey Hyslop (1854 – 1920) e Hogson, que 

escreveram sobre suas faculdades. 

 Com o consentimento de Piper, James a submetia ao estado hipnótico. Em alguns 

experimentos, a médium chegava a estados em que sua consciência se apagava por 

completo, sendo possível espetá-la com uma agulha sem que ela manifestasse qualquer 

                                                           
30 Leonora Evelina Simonds, nasceu em Nashua, New Hampshire em 1859, casou-se em 1881 com William 
R. Piper, foi mãe de dois filhos e exercia as funções de dona de casa. Segundo Murphy e Ballou (1973), sua 
filha Alta L. Piper escreveu uma biografia sobre a mãe intitulada The Life and Work of Mrs. Piper.   
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reação. Taylor (1999) ainda descreve experimentos nos quais a médium, em estado de 

transe e olhos cerrados, imitava os movimentos de James: se ele levava a mão ao nariz, ela 

repetia o gesto, e assim por diante. Em outro momento, James fez uma pequena incisão no 

braço de Piper em estado de transe, sem que o corte sangrasse. Esse estado poderia ser 

mantido por algum tempo, mas, assim que ela era retirada do estado hipnótico, ocorria o 

sangramento. Em outra experiência sob hipnose, Piper era consultada sobre os números e 

naipes de um baralho afastado de seu campo de visão. Após as respostas, James separava 

em pilhas os acertos e erros, destacando a rapidez das réplicas e a preponderância do 

número de acertos. James não encontrou em nenhum momento suspeitas sobre o caráter e a 

honestidade de Piper. Diferente de outros médiuns da época que forneciam espetáculos, 

suas capacidades se limitavam a uma facilidade de se mover entre diferentes estados de 

consciência. Em estado hipnótico, ou através da escrita automática, era capaz de fornecer 

informações detalhadas acerca de pessoas e fatos, ou o que lhe fosse perguntado. A 

médium ainda manifestava uma personalidade chamada de Reactor31, cuja capacidade de 

discernimento superava a de seu próprio estado de vigília, dando conselhos prolongados 

que satisfaziam as mentes mais críticas. Piper era chamada por James de seu corvo branco, 

uma metáfora retirada de um silogismo lógico, representada pela seguinte questão: para 

quebrar a lei da universalidade de que todos os corvos são negros, basta um único corvo 

branco. 

Segundo Murphy e Ballou (1973), Leonora Piper se tornou a médium mais 

estudada da história. Esses experimentos teriam importância para a ciência psicológica, 

pois demonstravam as intrincadas relações entre o psíquico e o biológico. O estado 

hipnótico provocava alterações significativas em certos processos involuntários do 

organismo, interferindo inclusive em aspectos desconhecidos da percepção, memória, 

atenção e cognição. Sobre os fenômenos estudados, James teria afirmado: permanecem 

incertos e aguardam mais fatos, fatos que podem não apontar claramente para uma 

conclusão em cinquenta ou cem anos32 (Barzun, 1983, p. 239, tradução nossa). Em 

nenhum momento o filósofo se posiciona como crente espiritualista, sua posição é a do 

pesquisador que reconhece um fenômeno e busca seu sentido. Ao longo de seu trabalho, 

James compreende porque as performances dos médiuns são tão sujeitas a fraudes, mas 

                                                           
31 Em sua obra O Segredo da Flor de Ouro, Jung (1930/2013) afirma que as personalidades masculinas 
manifestadas por Piper representam o elemento masculino de sua psique inconsciente, nomeada em sua teoria 
como animus. 
32 I remain uncertain and await more facts, facts wich may not point clearly to a conclusion of fifty or a 
hundred years (Barzun, 1983, p. 239). 
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acrescenta que, observando as manifestações, elas possuem semelhanças, independente da 

parte do mundo em que ocorram e das diferentes épocas, isso deveria corresponder a 

resíduos de fatos. 

As impressões de James sobre as experiências psíquicas, alguns meses antes de sua 

morte, reforçam sua posição de que o subconsciente estava envolvido nesses processos, o 

que levava ao conhecimento que a totalidade da personalidade não se encontrava na 

consciência de vigília. A mente deveria ser avaliada em seus diversos aspectos, não 

somente o que flutuava na superfície, mas também o submerso. O exame atento do tema 

deveria ter por norte o subliminar. Essa afirmação deixa em suspenso a negação ou a 

afirmação acerca das realidades espiritualistas. Atesta apenas que os eventos tinham seu 

surgimento e desenvolvimento pela via subconsciente (Taylor, 1999).   

Apesar das Sociedades não terem descoberto evidências incontestáveis da realidade 

da vida após a morte, elas contribuíram significativamente com a moderna psicologia 

dinâmica do inconsciente, ou psicologia profunda. As experiências com médiuns provaram 

a realidade do inconsciente. As barreiras do consciente manteriam certos estados anômalos 

afastados, porém, sob certas condições de choque, fadiga e distúrbios físicos, estes 

elementos poderiam invadir a consciência, demonstrando sua existência inequívoca. No 

entanto, para James as experiências com Piper destruíram o reducionismo científico. 

Muitos estudiosos consideravam a mediunidade um sintoma de doenças nervosas, o que 

não se aplicava ao caso em questão: uma dona de casa saudável, mãe de dois filhos, mas 

que possuía a característica marcante de conseguir transitar por diferentes estados de 

consciência. Para James, esse era o sinal de que pensamentos, sentimentos, palavras e 

ações poderiam ser governados por forças subconscientes (Ellenberger 1970; Taylor, 

1999). 

Jung possuía interesse na temática espiritualista muito tempo antes de seu encontro 

com James. Em seu artigo Sobre Ocultismo (1905), ele afirma que teria desenvolvido 

pesquisas com oito médiuns, seis mulheres e dois homens, provavelmente sua prima 

Helene Preiswerk seria uma das integrantes do conjunto. Afirma que o interesse maior 

dessas pesquisas se limitava aos aspectos psicológicos. Os relatos, em alguns casos, 

desafiavam a capacidade de compressão e seriam alvo de um ceticismo natural por parte 

daqueles que não eram testemunhas oculares dos fenômenos.  

Em relação às suas leituras, muitas das descrições que havia consultado 

permaneciam como enigmas psicológicos não resolvidos. No entanto, ele reconhecia a 

necessidade de as pessoas terem emoções oceânicas (Jung, 1905/2012, p. 313), ou seja, um 
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desejo pela imortalidade, continuidade, que era oferecida pelas visões de sonâmbulos, 

médiuns e escritores, convencidos das realidades espíritas. O encontro com James, 

provavelmente, foi a oportunidade de compartilhar seus interesses e encontrar estímulo 

para suas pesquisas. O filósofo americano passa a ser um modelo para Jung, em sua 

abertura de visão e coragem de avaliar os fenômenos mais controversos. 

 

2.2 – A importância da América para C. G. Jung 

 

Segundo Moore (1966), a história da formação da teoria de William James é a 

história do próprio desenvolvimento do pensamento americano. Para o autor, James talvez 

seja o pensador que melhor deu corpo aos conflitos que perpassavam a mentalidade 

americana, e que ainda subsistem em sua filosofia, psicologia e religiosidade. Jung entra 

em contato com William James em 1909. A partir dessa visita, uma relação contínua se 

estabelece com a América e com diversos colaboradores de sua obra nos Estados Unidos. 

A apresentação do psiquiatra suíço na conferência em Clark representa uma ampliação de 

suas perspectivas. Consideramos William James como o disparador desse processo, que 

atinge seu ápice no rompimento de Jung com a psicanálise e na construção de sua 

psicologia analítica (Bair, 2003a).   

Após o evento em Clark, Freud não retorna aos Estados Unidos, Jung, no entanto, 

retorna em 1910, quando tem uma nova conversa com William James. Dois anos mais 

tarde, em 1912, apresenta uma palestra na Universidade Fordham, na qual defende sua 

reinterpretação da psicanálise. O convite partiu de Smith Ely Jellife (1866–1945), 

neurologista da cidade de Nova York. Esse posicionamento diferenciado acerca das teorias 

psicanalíticas é posteriormente publicado em Símbolos da Transformação, sua obra de 

ruptura com Freud. Na palestra de Fordham, Jung inicia sua apresentação enfatizando sua 

conexão com William James. Destacamos que, em 1912, o autor suíço entrou em contato 

com a obra Pragmatism (1907), que provocou grande impacto em suas elaborações 

posteriores. Em 1913, retorna para apresentar palestras, novamente na cidade de Nova 

York (Shamdasani, 2012b). 

Após seu afastamento do círculo freudiano em 1913, Jung é, inicialmente, lançado 

à sombra, como teórico e pesquisador. No entanto, foi graças à influência de suíços como 

Jung e Bleuler que a psicanálise se tornou mais conhecida, especialmente na América 

(Taylor, 1999). Apesar do apoio recebido pelo grupo de Zurique, a maior parte da 

comunidade psicanalítica se opõe às novas ideias defendidas pelo psiquiatra suíço, como 
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sua reavaliação do conceito de libido. Não obstante as dificuldades, a ruptura com Freud 

foi essencial para o surgimento de uma nova teoria. Destacamos o contato de Jung com a 

América e com alguns americanos como parte do processo de construção de sua nova 

ciência psicológica33. 

Após um período de mais de onze anos, Jung retorna aos Estados Unidos em 1924 a 

convite da família McCormick, que ele havia conhecido por ocasião da conferência em 

Fordham. O psiquiatra suíço foi analista de diversos membros desse clã, a começar por 

Harold McCormick (1872–1941), herdeiro da International Harvester, companhia de 

máquinas agrícolas e sua esposa Edith Rockefeller McCormick (1872–1932), filha de John 

D. Rockefller (1839–1937). Alunos de Jung, como Maria Moltzer (1874–1944), atenderam 

os filhos do casal. Essa família teve papel importante, enquanto patrocinadora de algumas 

viagens de Jung aos Estados Unidos, proporcionando a divulgação da Psicologia Analítica 

em território americano. Edith McCormick foi, ainda, a única investidora do Clube 

Psicológico de Zurique, local de conferências e encontros para analistas e analisandos da 

teoria analítica. O líder da família, Harold, resume sua análise com Jung como uma 

experiência visionária, que poderia ser dividida em duas ênfases. Na primeira, um 

conhecimento científico e observável das leis da vida e da natureza humana, útil para a 

vida diária, especialmente para ele enquanto homem de negócios. A segunda poderia ser 

comparada a uma postura religiosa, uma busca pelo sentido das experiências, espécie de 

beneficio para sua alma cansada (Bair, 2003a).    

 Em 1924, além de visitar Nova York, Jung passa por Chicago, Novo México/Santa 

Fé e Taos, Grand Canyon e Texas.  Os compromissos se relacionavam ao atendimento de 

pacientes que, após os primeiros contatos com Jung, continuavam seu tratamento indo até 

Zurique. Nessa época, Tipos psicológicos já havia sido publicado e estava sendo estudado 

nos círculos psicológicos norte americanos. Nesse livro, Jung reforçará sua teoria pluralista 

da psicologia, por influência do Pragmatism de James. Ele ainda reserva um capítulo, O 

problema dos tipos na filosofia moderna, para apresentar sua interpretação e suas críticas 

sobre a teoria pragmática (Bair, 2003a). 

Jung atendeu um grande número de pacientes americanos, pessoas como Henry 

Murray (1893–1988)34 e Christiana Morgan (1897–1967), normalmente profissionais bem 

                                                           
33 Shandasani (2003) aponta para o fato de que Jung considera a ciência psicológica como um campo mais 
amplo do que a abordagem experimental e positivista defendida em seu tempo. 
34 Henry Murray foi o responsável por desenvolver o teste de apercepção temática (TAT), teste projetivo que 
avalia aspectos da personalidade, foi diretor da Clínica Psicológica de Harvard e um dos responsáveis por 
incluir a disciplina psicológica na universidade (Taylor, 1999).  
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graduados que se encontravam insatisfeitos com suas carreiras. Murray conheceu Jung em 

1925, quando foi a Zurique com a intenção de se consultar e se tornar analista. Jung 

costumava indicar aos seus pacientes que tinham por intenção seguir a carreira de 

terapeutas, que primeiro se formassem em medicina. Já Christiana Morgan começou sua 

análise em 1926, época em que já desenvolvia seus dois principais interesses: artes e 

psicologia. Fez cursos no Art Students League de Nova York e estudou o Tipos 

Psicológicos desde 1923. No entanto, como muitas das mulheres de seu tempo, não 

possuía uma instrução formal além do considerado necessário. Sua maior contribuição à 

Psicologia Analítica foi um conjunto de aproximadamente 44 pinturas, acerca de suas 

fantasias elaboradas em análise e imaginação ativa35. Essas imagens formam o tema do 

Seminário Visions, proferido por Jung de 1930 a 1934 (Taylor, 1999).  

Em 1936, por ocasião do tricentésimo aniversário da Universidade de Harvard, 

Jung recebe o título honorário de doutorado, junto de figuras importantes da psicologia, 

como Pierre Janet e Jean Piaget. Na palestra em Harvard, ele reforça a influência de 

William James na construção de sua Psicologia Analítica. Quando recebeu a homenagem 

em Harvard, Jung já havia se tornado uma personalidade nos Estados Unidos. Bair (2003b) 

afirma que o anúncio da participação do psiquiatra suíço fez com que analistas e pacientes 

viessem de várias partes do país para a cidade de Cambridge, com a intenção de assistirem 

sua palestra e também para marcarem atendimentos clínicos. Um trio de médicas, Esther 

Harding, Eleonor Bertine e Kristine Mann, também aproveitaram a estadia de Jung para 

organizar um ciclo de conferências em Bailey Island, Maine, para estudiosos de sua teoria. 

Essas apresentações fazem parte dos seminários Dream Symbols of the Individuation 

Process de Jung. Posteriormente, o trio de americanas vai a Zurique para continuar seus 

estudos e se tornam colaboradoras da obra analítica.  

Depois da viagem a Harvard, Jung ainda retorna à América em 1937 para uma 

palestra na Universidade de Yale. Essa palestra foi à décima quinta de uma série 

apresentada por diversas personalidades, conhecidas como Terry Lectures. A finalidade 

dessas apresentações era despertar nos estudiosos e no público em geral, a perspectiva 

humanitária fornecida pela religião, à luz da ciência e da filosofia moderna, algo muito 

semelhante às Conferências Gifford, da Escócia, que contaram com a participação de 

William James. A palestra de Jung (1939/2012) sobre psicologia e religião, foi pontuada 

                                                           
35 A imaginação ativa é uma técnica desenvolvida por Jung a partir de seus estudos sobre a alquimia e as 
meditações de Santo Inácio de Loyola, consiste de um fantasiar lúcido, espécie de visualização de imagens 
que tem por objetivo alcançar a mesma linguagem dos sonhos (Franz, 1991). 
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por elementos da alquimia e da tradição religiosa antiga, com vários exemplos de sonhos 

de um de seus pacientes (Taylor, 1999).  

Mary Conover Mellon (1904 – 1946) e seu marido Paul Mellon (1907 – 1999) são 

outros dos americanos que buscaram se aproximar de Jung e contribuíram para a difusão 

de suas obras. Inicialmente, através da Bollingen Fundation36, posteriormente através da 

Bollingen Series, responsável pela publicação das obras completas de Jung em inglês. O 

casal Mellon havia sido apresentado a Jung pelos analistas Ann e Erlo van Waveren37, na 

época de sua viagem a Harvard, por ocasião do tricentenário da universidade. Esse contato 

se estendeu ao longo de décadas. Em 1934, Mary Mellon já havia lido todos os livros de 

Jung disponíveis em inglês, com destaque para o livro Psychology of the Unconscious38, no 

qual o autor suíço contesta a teoria da libido de Freud. Em 1936, o casal participa das 

conferências de Bailey Island. Em 1938 e 1939, participaram de alguns encontros do 

seminário sobre o Zarathustra de Nietzsche, realizados no Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich. O interesse de Mary era reunir todas as obras já publicadas do autor 

suíço, no que viria a se tornar mais tarde a versão em inglês das Obras Completas. No 

entanto, muitas das edições se encontravam em poder de outras editoras como a Kegan 

Paul de Londres (McGuire, 1989).   

No início da segunda guerra mundial, quando a França foi ocupada pelos alemães 

em 1940, os suíços esperavam que em seguida acontecesse o cerco ao seu país. Amigos e 

familiares insistiram para que Jung fugisse para os Estados Unidos, onde possuía muitos 

simpatizantes de seu trabalho. Na época, um oficial do governo de Berna comunicou a 

Jung, por telefone, que na Schwarze Liste de pessoas que deveriam ser presas pelos 

nazistas, se encontrava o seu nome. No entanto, o psiquiatra suíço recusou todas as 

advertências, limitou-se a mudar com a família para a aldeia de Saanen, que se localiza na 

região mais montanhosa do cantão de Berna. Nesse período, Mary e Paul Mellon, 

continuaram seu trabalho de organização das Obras de Jung. Em 1942, Mary estava em 

negociação com e editora da universidade de Yale na tentativa de criar uma marca própria 

                                                           
36 O nome Bollingen presente em Bollingen Press, Bollingen Foundation e Bollingen Series, faz referência a 
um local na Suíça, no cantão de Saint Gallen, onde Jung construiu uma casa de campo. Em 1922 ele havia 
comprado um terreno na região, na extremidade superior do lago de Zurique. A obra inicial era uma torre, 
posteriormente foram construídos outros cômodos anexos. A casa é rodeada de árvores, sem eletricidade e 
linhas telefônicas, era o refugio de férias e finais de semana do autor suíço. O casal Mellon, visitou Jung em 
Bollingen em 1940, surgindo daí a ideia do nome em questão. 
37 Erlo van Waveren (1902 – 1985), era um psicoterapeuta holandês que atuava nos Estados Unidos, sua obra 
mais conhecida é Pilgrimage to the Rebirth (Waveren, 1978/2012). 
38 Psychology of the Unconscious (1916) é a tradução para o inglês de Beatrice M. Hinkle do livro 
Wandlungen und Symbole der Libido de 1912. Na edição para o português recebeu o título de Símbolos da 
Transformação (Jung, 1912/2013). 
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para publicações da Psicologia Analítica, a Bollingen Press. No ano de 1945, após muitas 

discussões, Yale acabou cedendo e oferecendo uma nova ideia a Bollingen Foundation. A 

fundação passou a administrar as publicações de Jung nos Estados Unidos. A sede oficial 

era a cidade de Washington. A primeira tarefa dos Mellon foi nomear um conselho de 

diretores, além de Mary e do marido, participaram Heinrich Zimmer (1890–1943), Edgar 

Wind (1900–1971), Cary F. Baynes, entre outros (Bair, 2003b). 

Ao longo de 25 anos, a Bollingen Foundation publicou mais de 250 livros, não 

somente de Psicologia Analítica, mas de autores dos diversos campos das ciências 

humanas, como Heinrich Zimmer e Joseph John Campbell (1904 – 1987). Além do 

trabalho de edição, também financiou mais de 300 bolsas de estudo. Entre suas atividades, 

se contavam o Prêmio Bollingen de poesia e as Conferências Mellon na National Gallery 

of Art. O escritor Alexis Leger (1887 – 1975), ganhador do Nobel de literatura de 1960, foi 

um dos beneficiados pelas bolsas de estudo da fundação. Marianne Moore (1887 – 1972), 

escritora e poetisa, também obteve uma bolsa de 1949 até o fim do programa de 

financiamento em 1966. Esses são alguns exemplos, entre vários, de estudantes 

beneficiados. Em 1942, Paul Mellon afirmava que o que mais lhe importava era manter e 

divulgar o trabalho Jung, assim como de outros autores representativos, que contribuíram 

de maneira real e imaginativa sobre o homem, sua história e alma. Dentre os temas que se 

tornaram mais importantes para a Fundação estão a educação, a arte e a revivescência da 

religião. Durante algum tempo, a Fundação ainda subsidiou a publicação especializada 

Journal of Analytical Psychology, fundada em 1955. Na década de 1960, Paul Mellon 

dissolveu a Bollingen Foundation, que durante algumas décadas foi um dos centros 

intelectuais dos Estados Unidos. Algum tempo antes, já se formava uma nova linha 

editorial, a Bollingen Series, que cortou os laços com a Yale University Press. Desde 1969 

a Bolligen Series está filiada a Princeton University Press (McGuire, 1989). 

A ligação de Jung com o Novo Mundo durou toda a sua vida, ele acreditava que os 

americanos desfrutavam de uma potencialidade ideal, enquanto a Europa estava há séculos 

atrás da cultura tecnológica norte americana. Como afirma Bair (2003a, p. 225) [...] para 

cada aspecto da vida nos Estados Unidos que inspirava sua ‘admiração entusiástica’, 

havia muitos outros que o faziam ‘ponderar profundamente sobre a evolução social’. No 

entanto, apesar de todas as contradições americanas, [...] tentar compreender tal cultura 

fascinante passaria a ser um de seus marcados interesses até o fim da vida (p. 225).  
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3 - A PSICOLOGIA DA EXPERIÊNCIA RELIGIOSA EM WILLIA M JAMES  

 

Em 1901 e 1902, William James apresentou as Conferências Gifford39 na 

Universidade de Edimburgo, na Escócia. Suas palestras foram posteriormente publicadas 

como The Varieties of Religious Experience (1902). Nessa obra, encontramos o principal 

estudo de James acerca da experiência religiosa, entendida como vivência transformadora, 

capaz de conferir sentido à existência humana. Ferrari (2002) sugere que Varieties, apesar 

de seu sucesso de vendas, é um dos trabalhos menos compreendidos de James, esquecido 

por filósofos interessados somente no Pragmatism (1907) e marginalizado por psicólogos 

que estudam somente The Principles os Psychology (1890). No entanto, Varieties é parte 

de um largo projeto de James de desenvolver uma filosofia e psicologia baseados na 

experiência. Nessa obra vamos encontrar aspectos importantes da psicologia subliminal 

jameseana, incluindo citações aos trabalhos de Frederic Myers. Como aponta Taylor 

(1983), Varieties representa a continuação de estudos psicológicos desenvolvidos nas 

Lowell Lectures. Da mesma forma, encontramos referências à filosofia de Charles Sanders 

Peirce, que foram posteriormente desenvolvidas e adaptadas por James em sua obra 

Pragmatism (1907).  

Para Jordan (1986), nesse trabalho, o pensador americano desenvolveu uma 

fenomenologia da experiência. Em seu estudo, credos, teologias e dogmas são secundários 

diante dos valores noéticos e noemáticos40 da vivência original. De acordo com James 

(1902/2010), a experiência tem contornos subjetivos, somente considerados pelo portador 

da percepção, mas possui, da mesma forma, valores de objetividade, pois representa um 

fato vivencial com efeitos na vida concreta. Sua proposta é de uma ciência da religião, cuja 

base se sustenta na diversidade das possibilidades de se experienciar o sagrado. James 

ressalta que seu ramo de domínio é a psicologia, e é de onde o seu olhar parte para analisar 

o tema. Para o psicólogo, as propensões religiosas do homem devem ser, pelo menos, tão 

importantes quanto qualquer outro fato relativo à sua constituição mental. No inquérito 

                                                           
39 As Conferências Gifford foram estabelecidas por Adam Lord Gifford (1820–1887), senador escocês, com o 
objetivo de fomentar estudos sobre teologia natural nas universidades da Escócia: Edimburgo, Glasgow, St. 
Andrews e Aberdeen. As conferências tiveram início no ano de 1888, além de William James, Hannah 
Arendt (1906–1975), Henry Bergson (1859–1941), John Dewey (1859–1952) Paul Tillich (1886–1965), 
entre muitos outros, foram alguns dos palestrantes das conferências ao longo dos anos 
(http://www.giffordlectures.org/). 
40 Noético e noemático são as formas adjetivadas, respectivamente, de noese e noema. No primeiro caso o 
aspecto subjetivo da vivência, constituído por todos os atos de compreensão que visam a apreender o objeto, 
tais como perceber, lembrar, imaginar, etc. (Abbgnano, 2007, p.713). No segundo caso o aspecto objetivo da 
vivência, ou seja, o objeto considerado pela reflexão em seus diversos modos de ser dado (p.713).  
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psicológico, o que interessa não são as instituições, mas os sentimentos e os impulsos 

religiosos. James (1902/2010) diz se limitar, em seus estudos, a fenômenos subjetivos mais 

desenvolvidos, registrados na literatura produzida por homens inteligentes e 

autoconscientes, em obras de piedade e autobiografias. Alguns entre autores de seu tempo 

e outros de autores antigos que se tonaram clássicos. Além de relatos de pessoas, que 

foram acumulados pelo autor ao longo de seu trabalho na Society for Psychical Research e 

na American Society for Psychical Research. 

Partindo da experiência subjetiva, James (1902/2010) percorre diversos temas 

associados à religiosidade. Inicialmente, seu tópico foi Religion and Neurology, no qual 

destaca seu ponto de vista existencial de análise. O pensador americano não se detêm no 

crente religioso tradicional, que observa as práticas religiosas convencionais de seu país, 

seja esse budista, cristão ou muçulmano. A religião tradicional foi definida por outros, 

comunicada de formas convencionais por rituais, estabelecida pela imitação e preservada 

pelo costume. Seria inútil estudar esta vida religiosa de segunda mão. Em vez disso, ele 

segue o curso da experiência original. Essa experiência surge em indivíduos que não se 

adaptam à vida religiosa ortodoxa, eles experimentam suas vivências em um estado de 

febre aguda. São esses os gênios do aspecto religioso, que frequentemente apresentam 

sintomas de instabilidade nervosa (Ferrari, 2002). 

Talvez mais do que outros tipos de gênio, os líderes religiosos foram objeto de 

experiências psíquicas anormais. Podiam ser exaltados em sua sensibilidade emocional, em 

alguns casos possuiam uma vida interior discordante, outros, ainda, sofriam de melancolia. 

Geralmente propensos a obsessões e ideias fixas. Muitas vezes, entravam em êxtase, 

tinham visões, ouviam vozes e apresentavam todos os tipos de peculiaridades normalmente 

classificadas como patológicas. No entanto, todas essas características patológicas eram 

sua vida e contribuíam para sua autoridade religiosa e influência. O tópico central da 

exposição de James em Religion and Neurology é sua crítica à análise reducionista do 

materialismo médico, limitando todas as experiências a disfunções fisiológicas. O 

materialismo médico define a experiência do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, como 

uma lesão do córtex occipital, e ele como um epiléptico, Santa Teresa D’Ávila (1515–

1582) como histérica, São Francisco de Assis (1182–1226)  como um degenerado, George 

Fox41 em seu apego à verdade espiritual, é considerado portador de algum transtorno 

                                                           
41 George Fox (1624–1691), fundador da seita dos Quakers, propôs uma nova forma de vivenciar o 
cristianismo, baseada na sinceridade e na simplicidade, abolindo qualquer forma de hierarquia clerical 
(James, 1902/2010). 
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mental e a tendência à melancolia de Carlyle42 como efeito de um sintoma depressivo. 

Assim, o médico acha que o seu materialismo possui autoridade para definir o que é a 

experiência espiritual dessas personalidades. A proposta de James é estudar o tema de 

forma mais ampla, adiantando muitos dos debates da psiquiatria atual no estudo dos 

fenômenos anômalos da mente43 (Taylor, 2002). 

Após circunscrever o tema, James (1902/2010) avalia a realidade de elementos não 

tangíveis presentes na experiência religiosa, como na palestra The Reality of the Unseen. 

As atitudes morais e religiosas do homem, se devem aos objetos de sua consciência, para 

aquelas coisas nas quais os indivíduos acreditam que existam, seja real ou idealmente. 

Esses objetos podem estar acessíveis aos nossos sentidos ou apenas serem cogitados pelo 

pensamento. No entanto, em ambos os casos eles podem reagir fortemente sobre os 

homens. James (1902/2010) oferece o exemplo da memória: a memória de um insulto pode 

irritar-nos mais do que no momento em que o insulto foi proferido, ou a vergonha de erros 

do passado, que são sentidos posteriomente, de forma mais aguda do que no momento em 

que esses erros foram cometidos. 

O pensador americano ainda destaca, que na vida dos homens as sensações 

materiais presentes podem ter menos influência sobre o seu comportamento, do que a ideia 

de eventos remotos. Portanto, os objetos mais fortes e representativos da religião da 

maioria dos homens, assim como as divindades que eles adoram, são percebidos como 

ideias. Nesse sentido, a força da religião que determina a atitude predominante do crente é 

exercida, em geral, por intermédio de ideias puras. As autoridades místicas em todas as 

religiões insistem no poder de objetos abstratos. Com relação ao cristianismo, os atributos 

de Deus como a santidade, a justiça, a misericórdia, o caráter absoluto etc., têm sido fontes 

férteis para estimular a meditação dos fiéis cristãos. A religião, portanto, está saturada de 

elementos abstratos: 

Esta determinabilidade absoluta da nossa mente por abstrações é um dos fatos 
cardeais da nossa constituição humana. Polarizando e magnetizando-nos como 
eles fazem, voltamo-nos para eles e com eles, nos os procuramos, seguramos, 
odiamos, abençoamos, como se fossem seres concretos. E eles são seres, seres 
tão reais no reino em que habitam como as coisas variáveis ao sentido estão no 
reino do espaço (James, 1902/2010, p. 58, tradução nossa)44. 

                                                           
42 Thomas Carlyle (1795 – 1881) escritor escocês (James 1902/2010). 
43 Sobre os estudos psiquiátricos de fenômenos anômalos da mente referenciamos o artigo Diretrizes 
metodológicas para investigar estados alterados de consciência e experiências anômalas de Moreira-
Almeida e Lotufo (2003). 
44 This absolute determinability of our mind by abstractions is one of the cardinal facts in our human 
constitution. Polarizing and magnetizing us as they do, we turn towards them and from them, we seek them, 
hold them, hate them, bless them, just as if they were so many concrete beings. And beings they are, beings 
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As experiências de alucinação dão uma noção sobre o tema que James (1902/2010) 

pretende desenvolver. O autor destaca que a alucinação pode surgir de maneira imperfeita, 

não chegando a atingir os sentidos da visão ou da audição, restando somente uma sensação. 

O fenômeno é nomeado de consciência de uma presença e James utiliza como exemplo 

várias dessas experiências para descrever seu objeto de estudo. Também descreve casos de 

alucinações táteis e visuais, com a intenção de provar a existência em nossa organização 

mental, de uma sensação mais difusa e geral do que os nossos sentidos conhecidos (Taylor, 

1996). 

Em seguida, descreve as diversas possibilidades de compreensão do sagrado nas 

palestras The Religion of Healthy-Mindedness e em The Sick Soul. Em duas palestras sobre 

Healthy-Mindedness, James (1902/2010) explora uma variedade de experiência, na qual os 

indivíduos, voluntária ou involuntariamente, se ocupam da busca da felicidade. Essas 

formas religiosas são consideradas ingênuas e de pouca complexidade pelo autor, mas 

possuem efeitos relevantes. Nesse tipo de vivência, nega-se a existencia do mal. James 

afirma que quando a religião produz felicidade, seja física ou outro tipo de contentamento 

abstrato, pode-se supor que o homem afirma a veracidade de sua crença pela felicidade 

alcançada. Se um credo faz o homem sentir-se feliz, ele o adota quase inevitavelmente. 

Uma crença como essa tem de ser verdadeira; portanto, certa ou erradamente, é uma das 

inferências imediatas da lógica religiosa usada pelo homem comum (p. 77)45. Ferrari 

(2002) afirma que os movimentos religiosos avaliados por James como de cura mental, 

Mind-cure Movement, Christian Science, New Thought, entre outros, encontram paralelos 

na atual New Age e suas vertentes. 

Em The Sick Soul, James avalia a experiência de indivíduos que se deparam com o 

problema do mal, da dor e do sofrimento na humanidade. O autor destaca que há 

indivíduos que parecem mais predispostos a ver sempre o lado mais negro das situações e, 

da mesma forma que a postura mental equilibrada, a postura enfermiça possui distintas 

gradações. Enquanto para algumas pessoas o mal significa uma relação de desajustamento 

entre o sujeito e determinadas situações externas, para outros, o mal é algo mais radical e 

geral. Um erro ou vício estaria associado à natureza essencial do indivíduo, que nenhuma 

                                                                                                                                                                                

as real in the realm which they inhabit as the changing things of sense are the realm of space (James, 
1902/2010, p. 58). 
45 If a creed makes a man feel happy, he almost invitably adopts it. Such a belief ought to be true; thefore it is 
true – such, rightly or wrongly, is one of the ‘immediate inferences’ of the religious logic used by ordinary 
men (James, 1902/2010, p. 77). 
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alteração superficial do ambiente e nenhum rearranjo do eu interior vingam curar, o 

remédio proposto é uma experiência impactante e sobrenatural (Taylor, 1996).  

Porém a libertação deve expressar-se de forma tão forte quanto a lamentação, 
para fazer algum efeito e essa parece ser uma razão por que as religiões mais 
grosseiras, revivalísticas, orgiásticas, com operações sobrenaturais, sangue e 
milagres, talvez nunca venham a ser substituídas. Algumas constituições 
precisam muitíssimo delas (James, 1902/2010, p. 151, tradução nossa).46  
 

Para James (1902/2010), a melancolia e o mal deveriam fazer parte do processo 

experiencial. Em níveis normais, acrescentariam conhecimento e profundidade à vida. No 

entanto, em excesso, poderiam paralisar o indivíduo e arrastá-lo a perturbações. As 

religiões mais completas seriam aquelas capazes de coordenar a existência do bem e do 

mal, do sofrimento e da alegria, como o caso do Budismo e do Cristianismo, nos quais  

alegria e entusiasmo são dosados pela melancolia e sobriedade.  

Inspirado por Francis William Newman (1805–1897)47, James (1902/2010) 

distingue dois tipos essenciais de perspectivas religiosas, nomeadas de nascidos uma vez 

(once born) e nascidos duas vezes (twice born). Para os primeiros, a vida seguiria em um 

curso natural, não necessitando de grandes choques para encontrarem seu caminho, a 

religião afirmaria somente o lado positivo e claro da vida. Já para aqueles que se angustiam 

diante das contradições da existência, uma religião extremamente otimista e unilateral não 

serviria, esses sujeitos sob o impacto de grandes contradições necessitam passar por um 

processo unificador, é como se uma crise salutar fosse o prelúdio de uma reunificação 

posterior, uma espécie de segundo nascimento (Taylor, 1996).  

Sobre os processos vivenciados pela personalidade na experiência religiosa James 

(1902/2010) apresenta The Divided Self, And The Process Of Its Unification. Nessa 

palestra o pensador americano retoma as diferenças que procurou estabelecer entre as 

religiões chamadas equilibradas, que procuram somente pelo lado bom da vida e aquelas 

nas quais o sofrimento e o mal fazem parte do processo. James (1902/2010) afirma que na 

constituição normal de todos os indivíduos existe um processo de unificação do eu, as 

características mais contraditórias vivem dentro dos indivíduos, a evolução normal do 

caráter consiste na unificação do eu interior. O interior do homem é um campo de batalha 

                                                           
46 But the deliverance must come in as strong a form as the complaint, if it is to take effect; and that seems a 
reason why the coarser religions, revivalistic, orgiastic, with blood and miracles and supernatural operations, 
may possibly never be displaced. Some constitutions need them too much (James, 1902/2010, p. 151). 
47 Francis William Newman, foi um escritor britânico, a obra do autor utilizado por James (1902/2010) é The 
Soul: its sorrows and its aspirations. 
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para dois eus, que ele sente mortalmente hostis um ao outro, um real e outro ideal (p. 159, 

tradução nossa)48.  

Como afirma Taylor (1996) o processo de unificação do eu pode vir aos poucos ou 

ocorrer de forma súbita. A variedade de possibilidades associadas à sensação de 

unificação, propiciada pela religião, pode surgir de uma alteração dos sentimentos, por 

meio de novas visões intelectuais ou experiências designadas como místicas, mas venha 

como vier a característica destacada é o alivio após um período conturbado. A religião 

seria apenas um modo de atingir essa unidade, o processo de remediar uma deficiência 

interna e reduzir a discórdia interior é um processo psicológico geral, que pode ser 

verificado em qualquer espécie de matéria mental e que não precisa necessariamente 

assumir a forma religiosa. Em alguns indivíduos essa estabilidade ou estímulo novo 

irrompe através de uma espécie de contra-conversão, por exemplo, quando a pessoa se 

liberta de antigos dogmas. 

James (1902/2010) continua com a descrição de diversos casos de comportamentos 

opostos de um mesmo indivíduo em relação à religiosidade, e também em relação a outras 

emoções.  Destaca que todas essas mudanças repentinas devem ser o resultado de funções 

cerebrais especiais, que se desenvolvem subconscientemente até estarem prontas para 

desempenhar um papel controlador, quando irrompem na vida consciente. O pensador 

americano afirma que ao tratar da conversão súbita fará uma explicação mais detalhada do 

que chamou de incubação subconsciente. 

Sobre as especifidades do processo de conversão e santidade, James (1902/2010) 

apresenta Conversion e Saintliness. O pensador americano destaca dois processos de 

conversão, um consciente e voluntário e outro subconsciente e involuntário. Especialmente 

no segundo caso, também conhecido como conversão súbita, três fatores essenciais se 

fazem presentes; pronunciada sensibilidade emocional, tendência a automatismos e 

sugestibilidade do tipo passivo, resultando em uma transformação radical de postura ou de 

crença. Ainda na palestra sobre a conversão, James vai desenvolver elementos importantes 

de sua psicologia, como o conceito de field of consciousness. Através desse conceito o 

pensador americano afirma que o estado mental representa uma onda de consciência ou um 

campo de objetos e ideias presentes no pensamento. Esse campo, por princípio, não é 

delineado de maneira definida e se manifestaria no estado de vigília.  

                                                           
48 The man’s interior is a battle-ground for what he feels to be two deadly hostile selves, onde actual, the 
other ideal (James, 1902/2010, p. 159).  
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Campos mentais se sucederiam uns aos outros, cada um deles com um centro de 

interesse, em torno do qual gravitam objetos dos quais somos menos conscientes até uma 

margem indistinta. Alguns campos são estreitos, outros são amplos. Campos amplos 

representam grandes agregados de ideias. Nesses momentos, o indivíduo tem sua 

capacidade de compreensão expandida e vislumbra relações que são mais advinhadas do 

que vistas, por outro lado em momentos de letargia, doença ou fadiga, os campos mentais 

se estreitam, e o indivíduo se sente encolhido e oprimido. A indeterminação das margens 

do campo representa a possibilidade de variação e de alteração dos mesmos. A conversão, 

ou alteração de perspectivas e crenças, é explicada pela teoria dos campos de consciência. 

Um campo que até o momento ocupava a atenção do sujeito é substituido por outro, com 

mais potencial, ou que se desenvolveu pela via subconsciente, atingindo posteriormente a 

vigília (Taylor, 2009). 

Em Saintliness, James (1902/2010) defende a ideia da santidade como fruto da 

conversão e da vida religiosa. Para o autor, um estudo sobre a santidade seria a avaliação 

do que a humanidade produziu de melhor, em termos de virtudes e sentimentos acima da 

media. Independente das linhas religiosas que se avaliem, segundo James, certos aspectos 

da santidade se repetem, como a renúncia de si mesmo ou ascetismo. Da mesma forma, um 

sentido de alargamento da vida que faz com que se abandonem ansiedades e temores, 

prazer e dor são enfrentados com a mesma serenidade, atitudes descritas como força da 

alma. Segundo o pensador americano, também é característico um afastamento dos 

elementos violentos e sensuais, presentes na natureza humana, atitude definida como 

pureza. A busca por se integrar à comunidade e servir ao semelhante, nomeada de 

caridade, é outra das marcas da santidade em diversas religiões. Para James o estado de 

santidade ultrapassa os mecanismos instintivos de autopreservação e os santos enfrentam 

as situações consideradas repulsivas ou arriscadas, sem nenhuma preocupação pessoal.  

Por fim, as palestras consideradas como a essência de Varieties: Mysticism  e 

Philosophy, nas quais James (1902/2010) apresenta as caracteristicas fundamentais da 

experiência religiosa como uma experiência mística e propõe sua ciência da religião. As 

palestras sobre misticismo são consideradas pelo próprio James como vitais em sua obra, 

recebendo a luz dos outros temas já explanados. O pensador americano inicia sua 

apresentação com uma pergunta: o que leva uma experiência a ser considerada mística? E 

em seguida, questiona quais seriam as suas características. Em sua resposta, ele enumera 

algumas qualidades fundamentais para que uma vivência seja considerada mística. 

Inicialmente sua inefabilidade, definida como tato, sensibilidade ou percepção sutil. James 
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compara essa qualidade ao ouvido apurado para a apreciação do valor de uma sinfonia, ou 

a necessidade de já ter se apaixonado para compreender tal estado. Mais do que uma 

capacidade reflexiva, que expõe em palavras uma vivência, a inefabilidade é uma 

capacidade de compreensão intuitiva. Outra característica enumerada por James é a 

qualidade noética, ou seja, estados de conhecimento direcionados a uma visão interior. 

Conhecimentos que são apreendidos de forma súbita e subjetiva, levando à ampliação da 

consciência. A qualidade noética se manteria mesmo após o término da experiência.  

Os estados descritos são suficientes para a classificação de uma experiência como 

mística, no entanto, o autor ainda acrescenta em sua classificação qualidades acessorias, 

como a transitoriedade da vivência, pois tais estados não são sustentados por muito tempo 

e a passividade, na qual a vontade do ego cede espaço para a manifestação de uma força ou 

personalidade secundária. Esse fenômeno é pronunciado no discurso profético, escrita 

automática e no transe mediúnico. A passividade possui gradações e misturas, em alguns 

casos, a consciência de vigilia pode se afastar por completo e ao retornar tem apenas a 

impressão de uma experiência significativa. Em outros casos, resta uma lembrança nítida 

do conteudo da vivência, do seu sentido e importância. 

Para James (1902/2010) os fenômenos experienciais são compreendidos quando 

colocados em série. Essa é a abordagem que ele utiliza em toda a obra, o que é consolidado 

em sua esposição sobre o misticismo, [...] o método do estudo em série é tão essencial à 

sua interpretação que, se realmente desejamos chegar a algumas conclusões, teremos de 

usá-lo (p. 344, tradução nossa)49. Comparando muitas experiências ao estado de sonhos, 

James começa por descrever vivências de sutis sensações de esclarecimento, em relatos de 

escritores como Charles Kingsley (1819–1875), John Addington Symonds (1840–1893), 

Malwida von Meysenbug (1816–1903), entre outros, até as experiências de místicos como 

Santo Inácio de Loyola, que recomendava exercícios de visualizações de imagens sagradas 

como forma de atingir a divindade, São João da Cruz que, em sua obra Noite Escura da 

Alma, descreve as crises que perpassam o processo de unificação do homem com Deus e 

Santa Teresa D'Ávila, com sua oração da união, visando o mesmo fim integrativo. 

Destacando o trabalho de Richard Maurice Bucke (1837–1902)50, James afirma que 

os fenômenos que ele descreve são da mesma ordem dos que Bucke (1901) classifica como 

consciência cósmica, literalmente consciência do cosmos, uma iluminação intelectual que 

                                                           
49 [...] the method of serial study is so essencial for interpretation that if we really wish to reach conclusions 
we must use it (James, 1902/2010, p. 344).  
50 Richard Maurice Bucke (1837–1902) foi um psiquiatra canadense, a obra utilizada por James em seu 
estudo é Cosmic Consciousness: a study in the evolution of the human mind. 



 56

leva o indivíduo a um novo plano de existência, convicção de imortalidade, júbilo e 

aceleração do senso moral, não uma esperança em um acontecimento futuro, mas uma 

certeza no momento atual. O próprio Dr. Bucke teria vivenciado esse estado, o que o levou 

a estudar o fenômeno. 

Passando das experiências esporádicas para o cultivo metódico de experiências 

místicas, James vai descrever as disciplinas dos iogues hindus, budistas, sufis e místicos 

cristãos. Como aponta Taylor (1999), os conhecimentos ocidentais acerca das práticas 

orientais ainda eram iniciantes no final do século XIX e início do XX, mas James possuía 

referências, algumas relacionadas aos participantes do Parlamento Mundial de Religiões, 

organizado em 1893 na cidade de Chicago. Esse evento foi o primeiro de uma série que 

trouxe diversos representantes de religiões do mundo para apresentar suas doutrinas na 

América. A comitiva hindu contou com a presença do swami Vivekanda (1863–1902), 

participante da ordem de Ramakrishna, sua obra principal Raja Ioga é comentada em 

Varieties. O budismo estava representado por Anagarika Dharmapala (1864–1933) da 

corrente Theravada. O impacto desse evento foi considerável, pois a partir desse momento 

as obras e palestras desses autores passam a ser mais procuradas e estudadas. Ao lado dos 

autores citados, James ainda expõe o pensamento de Al-Ghazzali (1058–1111), do 

sufismo, vertente mística do islamismo, e explora a linguagem mística de Eckhart (1260–

1328), Blavatsky (1831–1891), Bohme, entre outros51. 

Os estados místicos se caracterizam, portanto, pelo fato de a racionalidade ceder 

lugar à emoção e ao sentimento. A partir do exposto, James (1902/2010) retira três 

conclusões acerca dos estados místicos. Inicialmente, que esses estados possuem 

autoridade sobre os indivíduos que os experimentam. Em segundo lugar, tais vivências não 

podem ser impostas sobre aqueles que estão de fora, que não experimentaram por si 

mesmos estados místicos, portanto, esses fenômenos são passíveis de crítica. James 

propõe, ainda, uma divisão entre o misticismo clássico, definido como otimista, e o 

misticismo de tipo inferior ou pessimista. Os manuais de psiquiatria estão repletos de 

referências a delírios místicos, esses casos não se encaixam na classificação proposta por 

James, mas, como o autor afirma, em ambos os casos as vivências provêm de uma região 

subliminal.  

                                                           
51 Diversos são os autores referenciados por James. Nossa intenção foi destacar os mais representativos de 
cada tema relacionado ao misticismo. Sobre Eckhart, James utiliza a referencia do livro Studies in Good and 
evil de J. Royce, Bohme é citado como Jacob Behmen, o trabalho utilizado é Dialogues on the Supersensual 
Life e Blavatsky com The Voice of the Silence. 
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Essa região contém todo o tipo de matéria: ‘serafim e serpente’, habitam ali lado 
a lado. Derivar dali não é credencial infalível. O que deriva precisa ser peneirado 
e testado, sofrer o confronto com o contexto total da experiência, assim como o 
que vem do mundo exterior do sentido. Seu valor deve ser determinado através 
de métodos empíricos, enquanto nós mesmos não somos místicos (James, 
1902/2010, p. 384, tradução nossa)52. 
 

Por fim, James afirma que os estados místicos de consciência quebram com a 

autoridade absoluta da consciência racionalista, demonstrando outro tipo de consciência 

possível. Esses fenômenos abrem a possibilidade de novas ordens de verdade, ao 

oferecerem hipóteses que podem ser analisadas a sério e confrontadas com outras 

experiências da mesma espécie, o que permite trazer à luz maiores esclarecimentos sobre a 

constituição psíquica do homem. 

Em sua palestra sobre filosofia, James (1902/2010) procura demonstrar que o 

intelecto e, por conseguinte, a filosofia, participam da questão religiosa a posteriori, 

avaliando e interpretando a experiência que já se processou. O intelectualismo que James 

pretende desacreditar é aquele que busca construir objetos religiosos com o recurso da 

lógica, a chamada teologia dogmática. James defende o pensamento formulado por Charles 

Sanders Peirce, o princípio do pragmatismo, no qual o pensamento em movimento tem por 

fim a crença. As crenças seriam regras de ação. Para compreender o significado de um 

pensamento precisamos determinar a conduta que ele produz. O que a filosofia poderia 

fazer pela religião, através do abandono da metafísica e da dedução crítica, é transformar-

se em uma ciência da religião, capaz de estabelecer comparações, traçar paralelos entre as 

construções religiosas e propor distinções entre uma superstição e um simbolismo 

significativo. No entanto, assim como as outras ciências, ela precisa se alimentar de fatos, 

de materiais encontrados na experiência subjetiva, não pode se afastar da vida concreta e 

nem trabalhar em um vácuo conceitual. As fórmulas e crenças para possuírem valor de 

verdade necessitariam de uma base sustentada na vivência original. 

Dentre os vários aspectos ressaltados por James (1902/2010) em seu trabalho, 

destacamos alguns pontos para uma análise mais detalhada. A religião é definida como o 

campo do sentimento, dessa forma, delimitamos um estudo sobre a importância da emoção 

na obra jameseana e na vivência religiosa. O pensador americano vai apontar para o caráter 

transformador e motivacional da emoção. Para alguns autores, como Oatley e Djikic 

(2002), em Varieties, James vai ressaltar o aspecto psíquico da emoção, de forma distinta 

                                                           
52 The region contains every kind of matter: ‘seraph and snake’ abide there side by side. To come from 
thence is no infallible credential. What comes must be sifted and tested, and run the gauntlet of confrontation 
with the total context of experience, just like what comes from the outer world of sense. Its value must be 
ascertained by empirical methods, so long as we are not mystics ourselves (James, 1902/2010, p. 384). 
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ao seu estudo presente no The Principles of Psychology. Da mesma forma, em um segundo 

tópico, avaliaremos a importância do subconsciente ou campo subliminar, como meio que 

permite a experiência religiosa. Sobre esse aspecto discutiremos acerca do 

desenvolvimento dos estudos psicológicos de James.  

 

3.1 - O papel da emoção 

 

 Segundo Taylor (1996), as emoções não eram consideradas um tema científico na 

época de William James e o pensador americano desafiou muitos preconceitos de filósofos 

e pesquisadores ao afirmar que a emoção não é um produto cognitivo, mas uma reação 

fisiológica a um evento. Em um período no qual a psicologia buscava se firmar como 

ciência e estava associada às correntes experimentalistas, propor um estudo sobre as 

emoções foi algo extremamente original.  

A emoção ocupa um papel importante na teoria jameseana, sendo discutida, 

inicialmente, no trabalho What is an emotion? (1884). Contrário às afirmações do senso 

comum, James não considerava a emoção uma abstração, mas uma reação corporal diante 

de um fato externo, sua ideia pode ser resumida nas seguintes palavras: Minha tese, pelo 

contrário, é que as mudanças corporais seguem diretamente a percepção do fato 

estimulante, e que o nosso sentimento das mesmas alterações como ocorre é a emoção 

(James, 1884, p. 189 – 190)53. Em The Principles (1890), essa ideia será desenvolvida, o 

autor se refere ao fenômeno através das palavras emotion e feelings, e discute o tema no 

capitulo oito, The Relation of Minds to Other Things, quando afirma que os sentimentos 

são os germes e o ponto de partida para as congnições. Já no capitulo nove, The Stream of 

Thought, ele argumenta em favor de um tom emocional ou sentimental em cada 

pensamento. É interessante notar que James afirma que o pensamento, tema central do 

capítulo, não seria uma entidade isolada no campo da consciência, mas seria matizado por 

sentimentos. James (1890/2013a) descreve uma rede de relações ao redor de cada 

pensamento. Emoções poderiam vincular pensamentos primários da consciência de vigília 

com outros além da margem do campo. As emoções ofereceriam riquezas de significados e 

profundidade a um pensamento, implicados dentro de um esquema de valores do indivíduo 

(Taylor, 1996). 

                                                           
53 My thesis on the contrary is that the bodily changes follow directly the PERCEPTION of the exciting fact, 
and that our feeling of the  same changes as they occur IS the emotion (James, 1884, p.189-190). 
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No entanto, é em The Emotions, capítulo 25 de The Principles, que a teoria das 

emoções será explorada de forma mais abrangente. James (1890/2013b) estabelece uma 

ligação inicial das emoções com os instintos54, destacando que as emoções provocam 

alterações físicas características. A emoção não existiria como uma entidade abstrata, mas 

seria uma reverberação corporal imediata a uma percepção, como uma mudança no padrão 

da respiração, circulação ou outras funções orgânicas. As reações emocionais seriam 

sempre estimuladas por um objeto, exciting object (p. 442), tal como acontece com os 

instintos. A memória e a imaginação também poderiam exercer a função desse objeto 

estimulante. Utilizando como referencial as ideias de Carl Georg Lange (1834–1900), 

Charles Robert Darwin (1809–1882), entre outros, James completa suas explicações com a 

descrição de diversas emoções extremas, nas quais a alterações físicas são visivelmente 

percebidas, como a tristeza, o medo e a raiva.  

Os trabalhos What is an emotion? (1884) e Principles (1890) se tornaram, por 

décadas, referências acerca das emoções. Mesmo aqueles que discordavam das proposições 

de James tinham de recorrer ao seu trabalho e argumentar contra ele. A sua teoria se 

baseva na questão de que o senso comum se equivocava acerca das emoções.  De acordo 

com a ideia defendida, emoção é percepção, um resultado, não um elemento mental.  

Em The Varieties of Religious Experience, James (1902/2010) expõe a experiência 

religiosa em uma via diversa de análise. Em alguns casos, seu relato chega a ser excêntrico, 

mas essa é a sua intenção, despertar o estranhamento, mobilizar emocionalmente aquele 

que entra em contato com o relato, da mesma forma que o sujeito que experimentou a 

vivência mística e religiosa foi mobilizado pela emoção. No trabalho de Oatley e Djikic 

(2002) os autores consideram as contribuições de James significativas para a psicologia das 

emoções e das transformações do eu. Para os autores, James conduz a experiência 

emocional da religião como elemento de estruturação da identidade. Sua questão central 

poderia ser dividida em duas perguntas: Como é possível descobrir a felicidade dentro de si 

mesmo e na relação com os outros? Se a felicidade parece distante, como se pode 

conseguir uma mudança que realizará uma nova identidade? 

Para Oatley e Djikic (2002), ocorrem certas alterações acerca do que o pensador 

americano define como emoção em seu livro The Principles of Psychology e o que ele 

descreve em Varieties. Enquanto no primeiro a emoção é uma reação, mais corporal do que 

                                                           
54 Segundo James (1890/2013b) o instinto é geralmente definido como uma faculdade de agir de tal forma a 
produzir certos fins, sem educação prévia do desempenho. Presentes em enorme escala no reino animal, eles 
funcionam como correlativos a estruturas. Uma aptidão natural que mobiliza certos órgãos do sentido. 
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cognitiva, em Varieties, por mais que a emoção tenha suas demonstrações físicas, ela é 

parte de um intrincado processo psíquico, capaz de mobilizar transformações na 

consciência e, por conseqüência, na identidade do indivíduo. 

Ao reler seu manuscrito de Varieties, James teria afirmado que estava espantando 

com a quantidade de emotividade presente nele. Oatley e Djikic (2002) se perguntam, 

então, se James estava consternado, não somente com o fato de seu livro possuir muita 

emocionalidade, mas também porque alguns aspectos da emoção do senso comum 

reafirmavam-se na obra. O livro descreve, em vários momentos, as propriedades 

motivacionais da emoção na experiência religiosa. Há a descrição da felicidade que 

perimite ao homem amar seu semelhante e evitar o mal do mundo. Também há afirmações 

acerca do mal no homem que mobiliza a sua busca por autotransformação. 

Em 1890, James destacava uma reflexão que considerava reveladora: se nos 

deparamos com uma emoção forte e tentarmos abstrair da consciência todos os sentimentos 

envolvidos, não é deixado nada para trás, nenhum material dos quais as emoções possam 

ser constituídas, somente resta o estado frio e neutro da percepção intelectual. Em Varieties 

há um paralelo de uma experiência de reflexão que, segundo Oatley e Djikic (2002) 

estabelece um desacordo com a proposição inicial. Na segunda experiência proposta por 

James, se fosse possível avaliarmos o mundo, despojados de toda emoção que ele nos 

inspira e tentarmos imaginar como ele existe, puramente por si só, sem acrescentarmos 

julgamentos favoráveis ou desfavoráveis, de esperança ou comentário apreensivo, 

nenhuma porção do universo teria mais importância do que a outra e toda coleção de coisas 

seria sem significado, expressão ou perspectiva. O sentimento de paixão seria o mais 

familiar e extremo exemplo desse fato, pois, nenhum processo pode forçá–lo, e quando ele 

acontece, transforma o valor da criatura amada. Portanto, em sua segunda proposta 

reflexiva, a emoção teria um caráter avaliativo e não seria somente uma reação fisiológica. 

Para a dupla de autores, a primeira proposição estabelece uma relação diferencial 

entre a reação corporal e a percepção intelectual, sendo o primeiro a emoção e o segundo a 

frieza cognitiva. Já no segundo caso, James afirma que seria possível estabelecer uma 

associação entre a emoção e percepção intelectual, incluindo aspectos valorativos e 

sentimentais as avaliações que o homem propõe sobre os outros e sobre o mundo.  

Em 1902, podemos estar quase consternados ao ler que as emoções tenham 
adquirido tais funções importantes. Agora, elas têm propriedades de atenção e 
motivação. Agora o amor se torna destacado, e dá significado para a nossa 
relação com alguma pessoa em particular. Não ouvimos mais sobre "o fato 
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emocionante”. Amor transforma o valor de uma determinada pessoa (Oatley & 
Djikic, 2002, p. 98, tradução nossa)55. 
 

Na atualidade, as emoções são amplamente reconhecidas como os elementos 

principais do campo da psicologia. Emoções seriam estados de prontidão que nos levam a 

uma determinada direção. Para Oatley e Djikic (2002), as emoções dão prioridade para 

ações, são metas antecipadas ou metas precedentes. Em Varieties James dicute duas 

grandes vivências emocionais. A primeira é realizada no que o pensador chama de 

Healthy-Mindedness, por pessoas felizes com elas mesmas e com a sociedade que as 

produziu. As metas espirituais são mantidas no mesmo domínio e na metáfora oferecida 

por James esses indivíduos precisam de um único nascimento.  Para eles os prós e contras 

da vida, possuem uma soma algébrica, que nos cálculos finais induzem sempre a acumular 

prós e eliminar contras. No entanto, há um segundo modo de desenvolvimento, no qual são 

possíveis transformações da identidade. Para as pessoas cujo mal e a miséria do mundo são 

presentes, o bem é sentido de forma mais tênue, e o sofrimento é colocado na direção da 

verdade. Segundo James, as pessoas desse tipo necessitam passar por um segundo 

nascimento, no qual integrem as contradições de sua personalidade. O exemplo mais 

desenvolvido de experiência de renascimento ou de segundo nascimento é a experiência 

emocional da conversão. 

O livro de James foi um dos primeiros a desenvolver as transições da personalidade 

adulta e a necessidade de uma integração do eu, seja através da eliminação das 

contradições ou da articulação entre elas. Essa perspectiva foi seguida por Jung 

(1940/2012) em seu artigo Consciência, Inconsciente e Individuação, por Erikson em 

Identity and The Life Cycle (1959) e Levinson em A conception of Adult Development 

(1986). Em seu livro, James deixa entrever a sua fascinação pela experiência da conversão, 

na qual as pessoas passam a repudiar sua vida anterior e a substituem por algo inteiramente 

novo. Segundo essa perspectiva, o que geraria um segundo nascimento é a experiência 

emocional. Indivíduos que passaram por esse renascimento reconhecem no desespero e na 

angústia as inadequações de seu eu anteiror, e suas emoções tem o potencial motivador de 

promover alterações significativas.  

As ocasiões emocionais, especialmente as violentas, são extremamente eficazes 
em precipitar rearrumações mentais. As maneiras súbitas e explosivas com que o 
amor, o ciúme, a culpa, o medo, o remorso ou a raiva podem apoderar-se de 

                                                           
55 By 1902, we may be almost appalled to read that emotions have acquired such important functions. Now 
they have attentional and motivational properties. Now love makes salient, and gives significance to, our 
relantionship with some particular person. We hear no more about ‘the exciting fact’. Love transforms the 
value of a particular person (Oatley & Djikic, 2002, p. 98). 
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alguém são conhecidas de todos. A esperança, a felicidade, a segurança, a 
determinação, emoções características da conversão, podem ser igualmente 
explosivas. E as emoções que chegam dessa forma explosiva muito raramente 
deixam as coisas quais as encontram (James 1902/2010, p. 185, tradução 
nossa)56. 

 

James utiliza a metáfora de as emoções serem consideradas quentes, quando 

comparadas com as condições cognitivas descritas como neutras ou frias. Em seu trabalho 

anterior elas eram consideradas a partir de sua relação com exciting objects, um fato ou 

objeto externo que estimulava uma reação emocional. A emoção adicionava calor à 

experiência, essa era sua principal função. Nas narrativas autobiográficas que James 

apresenta sobre conversão, as pessoas reconhecem a contradição na sua forma de vida e 

experimentam uma pressão em sua consciência. Ocorre a tribulação, o paradoxo, a 

confusão, acrecentando diversas emoções mobilizadoras ao processso. Finalmente, após o 

sofrimento, se realiza uma nova possibilidade, um renascimento psicológico, como o 

experiementado por Henry Alline (1748–1784)57, de acordo com o relato de James 

(1902/2010, p. 202, tradução nossa): 

Naquele instante de tempo quando eu dei tudo para que ele fizesse comigo o que 
quisesse, e estava disposto que Deus devesse governar sobre mim a seu prazer, 
redimido amor invadiu a minha alma com repetidas escrituras, com tal poder que 
toda a minha alma parecia estar derretida com amor; o fardo da culpa e 
condenação tinham desaparecido, a escuridão foi expulsa, o meu coração 
humilhado e cheio de gratidão, e toda a minha alma, que há poucos minutos 
gemia sob montanhas de morte, e chorava por ajuda a um Deus desconhecido, 
foi agora preenchida com amor imortal, subindo nas asas da fé, livre das cadeias 
da morte e da escuridão [...]58 
 

A grande intensidade emocional é importante e se encontra representada na 

metáfora do segundo nascimento. A conversão é invariavelmente um processo emocional, 

uma alteração de um centro emocional para outro. Para estabelecer uma ideia concreta, 

James oferece a metáfora de um poliedro, uma figura geométrica de muitas faces. O 

psiquismo seria como um poliedro que, no decorrer do desenvolvimento, teria uma de suas 

                                                           
56 Emotional occasions, especially violent ones, are extremely potent in precipitating mental rearrangements. 
The sudden and explosive ways in which Love, jeaslousy, guilt, fear, remorse, o ranger can seize upon one 
are known to everybody. Hope, happiness, security, resolve, emotions characteristic of conversion, can be 
equally esplosive. And emotions that come in this explosive way seldom leave things as they found them 
(James 1902/2010, p. 185).  
57 Henry Alline (1748 – 1784), escritor e religioso americano. 
58 At that instant of time when I gave all up to him to do with me as He pleased, and was willing that God 
should rule over me at his pleasure, redeeming Love broke into my soul with repeated scriptures, with such 
Power that my whole soul seemed to be melted down with love; the burden of guilt and condemnation was 
gone, darkness was expelled, my heart humbled and filled with gratitude, and my whole soul, that was a few 
minutes ago groaning ynder mountains of death, and crying to na Unknown God for help, was now filled 
with immortal love, soaring on the wings of faith, freed from the chains of death and darkness [...] (James, 
1902/2010, p. 202). 
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faces, ou na linguagem de James, seus centros emocionais iluminados. O centro emocional 

destacado ocuparia a vigília do indivíduo e seria o foco de sua atenção.  

Oatley e Djikic (2002) afirmam que o enredo da vida não é composto por um 

cenário em que ocorrem fatos, circunstâncias ou eventos. A trajetória da vida é uma 

sucessão de centros emocionais que constelam aspirações, metas e ações. É a partir dessa 

mobilização que as transformações ocorrem. Em 1907, James escreve o artigo The 

Energies of Men, no qual esse assunto é explorado mais a fundo. Ele argumenta que 

habitualmente as pessoas usam somente uma parte de seu potencial. O que faz a diferança 

entre uma pessoa normal e uma excepcional são os estímulos emocionais não usuais ou 

algumas ideias acerca da necessidade que induzem o indivíduo a um esforço extra da 

vontade. 

Barnard (2002) sugere que as experiências religiosas mais significativas, nomeadas 

de vivências místicas, são sustentadas pela emoção. Em sua análise, as crenças religiosas 

brotam do solo da emoção e emergem das intuições. O autor chega a considerar a 

experiência mística como sinônimo de sentimento (feeling). Essa apreensão espiritual 

imediata e intuitiva não poderia ser apreendida por descrições verbais ou especulações 

teológicas, ela tem que ser experimentada diretamente. James (1902/2010) enfatiza a 

centralidade das experiências místicas na vida religiosa, por mais que a experiência 

religiosa seja entendida como uma construção cultural, linguisticamente estruturada, o 

pensador americano, em sua avaliação, busca retirar certos elementos comuns dos relatos e 

ainda questiona a capacidade do instrumental linguístico de ser fidedigno à vivência 

original. 

 Para Barnard (2002) há uma articulação entre Varieties e The Principles, no qual 

James argumenta acerca do background psicológico e cultural em que as experiências se 

desenvolvem. O contexto é considerado um fator importante, no entanto, a experiência 

também se estrutura em fatores psíquicos em desenvolvimento na consciência e em outros 

campos de consciência em nível subliminar. Essa articulação entre dois parâmetros está 

baseada nas duas formas que o autor compreende o conhecimento. Um conhecimento 

direto (knowledge of acquaintance) e um conhecimento sobre (knowledge about). O 

primeiro é imediato, não descritivo, e não há meios de comunicá-lo a quem não o 

vivenciou emocionalmente. Já o segundo, é conceitual e representativo. 

 Na epistemologia formulada por James em Varieties, o conhecimento direto nos 

fornece informações que são qualitativamente diferentes do conhecimento sobre. O 

primeiro tipo surge quando o nosso conhecimento é limitado pela impressão dos sentidos, 
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ou no caso da religião, quando vivenciamos algo de forma imediata. É inarticulado e 

preverbal. Já o conhecimento sobre analisa, compara, distingue, explora e descreve as 

qualidades de um objeto, sendo articulado e linguisticamente estruturado. Segundo Barnard 

(2002), James enfatiza que os dois tipos de conhecimento, normalmente caminham juntos, 

mas nos relatos de Varieties, a impressão é que na experiência religiosa significativa, 

acontece certa dissociação entre esses saberes, sendo o conhecimento direto e emocional 

anterior, sendo integrado, posteriormente, ao conhecimento sobre.  

 

3.2 - O subconsciente 

 

Para Ellenberger (1970), o período do final do século XIX e o início do século XX 

foi marcado pelo estudo acerca das explorações do inconsciente. Na Inglaterra, Frederic 

Myers pesquisava os fenômenos da escrita automática, na França, Janet se interessava 

pelas manifestações histéricas, na Suíça, Theodore Flournoy avaliava os fenômenos 

incomuns de médiuns e nos Estados Unidos, Morton Prince (1854–1929) pesquisava sobre 

a psicologia do anormal, entre muitos outros autores do período que avaliaram temas 

semelhantes. O interesse de James pelo assunto reunia a influência da psicologia 

experimentalista francesa, os estudos da Society for Psychical Research da Inglaterra, a 

psicopatologia experimental suíça e as pesquisas da School of Abnormal Psychology de 

Boston. A partir desses estudos, para James a personalidade poderia seguir por dois 

caminhos, a trancendência para estados mais amplos de consciência ou a dissociação 

psicopática. O pensador americano admitia, no entanto, que a ideia de um desenvolvimento 

supranormal através da via subliminar era uma hipótese, um programa de pesquisa, mas 

tais fatores já indicavam uma superação da cisão histórica entre ciência e religião, na qual a 

psicologia teria um papel importante a cumprir (Taylor, 1996). 

Para Bjork (1983), James foi o primeiro psicólogo americano experimentalista a 

incorporar o termo inconsciente à sua psicologia. Com relação à teoria freudiana, James 

teria se interessado pela proposta do neurologista de Viena e não, propriamente, por suas 

ideias como um todo. O fenômeno inconsciente o interessava, ou como ele preferia 

chamar, o subliminal. Por mais que os estudiosos da época considerassem a proposta de 

Freud e Breuer uma especulação, para James, essas explorações revelavam o não visível, o 

incomum e os aspectos não controláveis da mente humana. Bjork (1893) afirma, ainda, que 

o pensador americano teria começado a se interessar pelo tema em 1860, quando estava na 

Alemanha e se familiarizava com a literatura e a filosofia de Schiller, Goethe, 
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Schopenhauer e Balzac59, que assumiam a existência de forças inconscientes. Com relação 

aos estudos de Breuer e Freud, segundo Taylor (1983), James utilizou o trabalho Uber den 

Psychischen Mechanismus Hysterischer Phänomene (1893), em suas conferências de 1896 

no Lowell Institute, sobre os estados excepcionais da mente. 

O pensador americano acompanhou uma série de eventos que se iniciaram em 

1880, momento em que Freud se aproximava do círculo de estudos de Charcot em 

Salpêtrière. Nesse mesmo período, Janet trabalhava com pacientes histéricas, publicando 

suas pesquisas na Revue Philosophique. Esses estudos foram, posteriormente, reunidos na 

dissertação de Ph. D. do autor, L’Automatisme Psychologique (1889). O trabalho de Janet 

Etat mental dês histériques (1894) já trazia críticas ao trabalho de Freud e Breuer, entre 

outros. Em resposta às afirmações de Janet, os autores vienenses publicam Studien über 

Hysterie (1895), que possuía uma interpretação dos trabalhos do autor francês (Taylor, 

1983). 

Em The Principles of Psychology, James vai criticar o conceito de inconsciente, 

refutando as 10 provas propostas por Karl R. E. Von Hartman (1842–1906) em sua obra 

Philosophy of the Unconscious. Embora reconhecesse os fenômenos propostos por 

Hartman para a comprovação do inconsciente, James afirmava que, sobre cada um dos 

itens, outras provas seriam possíveis de explicação. Segundo Shandasani (2003), James 

não concordava com uma visão monista da psicologia, centrada na ideia de inconsciente, 

preferia uma abordagem pluralista dos fenômenos. Além disso, a partir de 1880, com a 

proposição de Janet de subconsciente, os psicólogos buscaram formas de diferenciar seus 

conceitos dos temas propostos pelos filósofos que os antecederam e, dessa forma, 

procuram fornecer maior cientificidade às pesquisas, por meio da negação de uma afiliação 

às especulações abstratas. 

Barzun (1983, p. 230, tradução nossa), completa que:  

Para James, as formas auto subliminares formam com a mente consciente um 
espectro contínuo, não camadas distintas com um corredor entre [...] Pois não há 
tal coisa como uma idea inconsciente. Apenas o que é consciente pode ser parte 
da consciência, porém outros sistemas mentais podem e são operados 
simultaneamente com a consciência60.  
 

                                                           
59 Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759–1805), Wolfgang von Goethe (1749–1832), Arthur 
Schopenhauer (1788–1860), Honoré de Balzac (1799–1850). 
60 To James, the subliminal self forms with the conscious mind a continuous spectrum, not distinct layers 
with a corridor between [...] For there is no such thing as an “unconscious idea”. Only what is conscious can 
be part of consciousness but other mental systems can and do operate simultaneously with consciousness 
(Barzun, 1983, p. 230). 
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Assim que surgiram as primeiras publicações de Freud e Breuer, James 

recomendava a seus alunos de medicina que eles deveriam explorar em seus pacientes a 

vida escondida, no intento de estabelecer a conexão perdida entre certas ideas e a 

consciência primária. Apesar de James ter utilizado, em alguns momentos, o termo 

inconsciente, a sua teoria do subliminar é particularmente diferente da proposta freudiana. 

No entanto, o desinteresse de James pelo termo inconsciente, não indicava uma refutação 

ao que o conceito buscava designar, pelo contrário, em Varieties ele destacava a descoberta 

de um campo extramarginal da consciência, como um dos passos mais importantes da 

ciência psicológica. O pensador considerava que os fenômenos apresentados possuíam 

uma consciência de outra espécie, portanto, a ideia é que fossem chamados de subliminares 

ou subconscientes, enquanto funções que tiveram seu desenvolvimento em uma via 

marginal, fora do estado de vigília (Shamdasani, 2003). 

A tese central de James em Varieties se move em torno do tema do subconsciente, 

como um caminho para a manifestação da experiência religiosa ou mística. A religião é 

definida como um conjunto de sentimentos experimentados pelo homem e geradores de 

ações. Segundo Taylor (1996), a base de toda experiência religiosa em James é o 

reconhecimento da natureza dual do homem, a sua ligação com duas esferas, uma 

superficial e outra profunda. Em qualquer uma das duas esferas o homem poderia aprender 

a viver habitualmente. A esfera mais superficial é a das sensações corporais, instintos, 

desejos, dúvidas e interesses menores. A outra esfera, espiritual, seria o largo e profundo 

espaço do subconsciente, de onde partem as criações do homem interno e por meio do 

qual, o que chamamos de milagre, graça e outros fenômenos incompreendidos se 

manifestariam.  

O subconsciente apresentado por James em Varieties contém uma pluralidade de 

eus, espécies de personalidades alternativas e heterogênias, existindo ao mesmo tempo que 

a consciência de vigília, que se manifesta rotineiramente no mundo. Essas personalidades 

subconscientes atuariam de maneiras variadas, encontrando-se expressas de forma mais 

patente tanto nos tipos patológicos quanto nos gênios religiosos. Em vários momentos de 

sua obra James (1902/2010) relata acerca do subconsciente, inicialmente, ele utiliza 

expressões relacionadas ao inconsciente, como cerebração inconsciente (unconscious 

cerebration) para descrever os estados que se processam no momento da conversão 

religiosa. Há, portanto, uma via consciente e voluntária e uma involuntária e inconsciente 
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em que os resultados mentais podem começar a se realizar; e encontramos ambos os 

sentidos exemplificados na história da conversão [...] (p. 192, tradução nossa)61. 

No primeiro tipo, encontramos a edificação peça por peça de um novo conjunto de 

hábitos e formas de expressar a religiosidade. No outro caso, encontramos processos de 

maturação subconsciente, que se manifestam de forma súbita à consciência. James afirma 

que prefere o termo mais vago subconsciente ou subliminal ao termo inconsciente, que no 

restante da obra não é mais utilizado. 

Ao analisar o tema da conversão, James (1902/2010) utiliza referências do 

pesquisador de psicolgia da religião Edwin Diller Starbuck (1866–1947), que afirma que o 

candidato a conversão traz em sua mente um sentimento de inadequação, inacabamento ou 

algum erro do presente que o leva a fazer esforços contínuos na direção de uma superação. 

No caso da conversão súbita, esses esforços devem ativar aliados subconscientes 

(subconscious allies), que vão atuar na reorganização pretendida. Ainda destaca que nas 

experiências desenvolvidas por Binet62, Janet, Breuer, Freud, Prince, entre outros, a 

consciência subliminal revelava-se em pacientes histéricos, demonstrando a existência de 

sistemas inteiros de uma vida interior, em muitos casos, exemplificados por lembranças 

dolorosas, que não desapareceriam, mas que levariam uma vida parasitária, marginalizadas 

do campo da consciência primária e que irromperiam em alguns momentos provocando 

alucinações, convulsões, paralisias, entre outros sintomas. Através da sugestão hipnótica, 

tais estados poderiam se suprimidos e o paciente ficaria imediatamente bom. Myers utliza a 

palavra sintomas automáticos para descrever tais estados e comprovava sua proposta da 

consciência subliminal por esses fenômenos.  

Na conclusão de sua exposição acerca da conversão, James (1902/2010, p. 215, 

tradução nossa) afirma: A descoberta de uma consciência existente para além do campo, 

ou subliminar como o termo do Sr. Myers, lança luz sobre muitos fenômenos da biografia 

religiosa63. A descoberta dessa região revelou peculiaridades insuspeitas da condição 

humana e trouxe luz aos fenômenos religiosos. Se há de fato forças espirituais, a condição 

psicológica para atuarem seria a região subliminar.  

James (1902/2010) ainda elabora o assunto no capítulo acerca do misticismo, 

destacando a experiência mística como um sinônimo da verdadeira experiência religiosa. 

                                                           
61 There is thus a conscious and voluntary way and an involuntary and unconscious way in which mental 
results may get accomplished; and we find both ways exemplified in the history of conversion [...] (James, 
1902/2010, p. 192). 
62 Alfred Binet (1857–1911). 
63 The discovery of a consciousness existing beyond the field, or subliminary as Mr. Myers terms it, casts 
light on many phenomena of religious biography (James, 1902/2010, p. 215). 
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Além das qualidades de inefabilidade, noética, transitoriedade e passividade, que 

determinam a classificação da experiência como mística, esta só se processaria pela 

conexão estabelecida entre a consciência habitual e o campo subliminal. No conjunto de 

todos os relatos individuais apresentados, encontra-se sugerida a proposta da psicologia 

subliminal, ou seja, o estudo acerca da religião teria seus fundamentos através da análise 

transmarginal da consciência (Taylor, 1996). 

Taylor (1996) se refere a um manuscrito chamado Intellect and Feeling in Religion, 

como parte de um curso ministrado por James em 1902. Esse curso revelava o interesse de 

Harvard acerca das relações entre psicologia e religião, principalmente entre os anos de 

1896 e 1902. O curso teria trazido algum esclarecimento acerca do papel do que o 

pensador americano chamou de ciência da religião. Assim como as outras, a nova ciência 

de James procederia através de métodos empíricos, baseados na observação, dedução, 

hipóteses, testes e generalização. À psicologia caberia o papel de provar o valor da 

religião, através de seu estudo da experiência individual, em sua diversidade de 

possibilidades. O campo subliminar seria o mediador necessário, unindo a psicologia à 

religião, pois as duas vertentes admitiriam a atuação de forças aparentemente fora do 

campo da consciência comum sobre a vida dos indivíduos. 

Em um estudo posterior, Does 'Consciousness' Exist? (1904), James vai retomar 

um dos conceitos mais utilizados em sua teoria, o de consciência, afirmando que esta, da 

forma como é compreendida pelo racionalismo, nada tinha feito para resolver os problemas 

fundamentais do dualismo mente e corpo. A consciência é refutada como entidade e o que 

o autor propõe é seu papel de função. Desenvolvendo ideias iniciadas em The Principles, 

James (1904) vai reforçar a interpretação da consciência como um fluxo contínuo de 

pensamentos (the stream of thinking), no qual os pensamentos são tais reais quanto os 

objetos tangíveis. A partir de uma proposta baseada em seu empirismo radical o pensador 

americano vai afirmar:  

Minha tese é que se começarmos com a suposição de que só há uma coisa primal 
ou material no mundo, um material de que tudo é composto, e se nós chamamos 
essas coisas de “experiência pura”, o saber pode ser facilmente explicado como 
um nomeadamente tipo de relação para com o outro no qual porções de 
experiência pura podem entrar. A relação em si é uma parte da experiência pura; 
um de seus “termos” torna-se o assunto ou o portador do conhecimento, o 
conhecedor, o outro se torna o objeto conhecido (James, 1904, p. 478, tradução 
nossa) 64. 

                                                           
64 My thesis is that if we start with the supposition that there is only one primal stuff or material in the world, 
a stuff of which everything is composed, and if we call that stuff 'pure experience,' the knowing can easily be 
explained as a particular sort of relation towards one another into which portions of pure experience may 
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Para James, em Varieties o campo subliminal seria um contínuo com a consciência, 

sua existência se comprovaria pela análise de experiências individuais. Em estudos 

posteriores, como o mencionado de 1904, a sua proposta se volta para a experiência pura, 

como um momento em que não há distinção entre o conhecedor e o que é conhecido. Essas 

relações estariam contidas na experiência e marcariam uma distinção de uma avaliação 

posterior. Sobre a vivência religiosa, numerosos escritores buscaram capturar a essência da 

visão de James. Em um consenso afirma-se que ele defendeu um teísmo naturalista, no 

qual a experiência ocupa um papel central (Taylor, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

enter. The relation itself is a part of pure experience; one if its 'terms' becomes the subject or bearer of the 
knowledge, the knower, the other becomes the object known (James, 1904, p.478). 
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4 - A PSICOLOGIA DA EXPERIÊNCIA RELIGIOSA EM C. G. JUNG 

 

 O problema religioso é uma questão chave para a teoria de C. G. Jung. Uma leitura 

atenta do livro Memórias, Sonhos e Reflexões, assim como da biografia escrita por Bair 

(2003a; 2003b), levam à compreensão de que o tema já ocupava a mente do autor suíço 

desde o período de sua juventude. Especialmente o cristianismo se colocava como um 

enigma, e Jung refletia sobre questões como: a identidade de Jesus; as contradições 

aparentes na figura de Deus, notadamente no que se relaciona ao pressuposto de sua 

suprema bondade, em contraposição à tragédia do mundo; e a escassez de explicações 

acerca de certos mistérios e dogmas, como o da trindade (Jung, 1961/1975).  

 O pai de Jung, Paul Achilles Jung, era um pastor da Igreja Reformada da Suíça, que 

apresentava uma inabilidade para certas questões da fé que frustravam seu filho. Para Jung, 

os sermões de seu pai eram palavras insípidas e vazias, como histórias contadas por 

alguém que nelas não acreditava. Reconhecia que seu pai situava-se em uma contradição 

sobre diversas questões religiosas. Segundo Jung (1961/1975), a falta de uma experiência 

religiosa autêntica que fornecesse uma sustentação para sua fé, deixava seu pai preso à 

teologia, em suas especulações estéreis. Para o autor suíço, o problema religioso não se 

centrava em encontrar explicações racionais acerca da existência de Deus, mas sim sobre o 

fenômeno humano, no significado para a existência encontrado pela via religiosa. 

Eu estava suficientemente informado sobre a teoria do conhecimento para saber 
que é impossível provar a existência de Deus; mas esta se me afigurava tão 
evidente, que não havia necessidade de provas, da mesma forma que não é 
necessário provar a beleza de um alvorecer ou as angústias do mundo noturno 
(Jung, 1961/1975, p. 89). 
 

O interesse pela compreensão do fenômeno religioso para o desenvolvimento 

psíquico leva o autor a pesquisar todas as manifestações religiosas mais importantes, sejam 

elas ocidentais ou orientais, antigas ou modernas. No entanto, o cristianismo se impunha 

como um tema inquietante, reconhecia a sua importância para o mundo ocidental, ao 

mesmo tempo em que percebia a perda de sua autoridade para muitas pessoas, 

principalmente na Europa. No final do século XIX e início do século XX, o 

desenvolvimento científico afirmava-se cada vez mais, ao passo que as instituições 

religiosas se mantinham estagnadas, dogmáticas e ortodoxas. Esse processo levou a 

constatação de muitos indivíduos, principalmente entre as classes mais esclarecidas, de que 

a ciência poderia substituir o lugar da religião. Jung, assim como James, buscou em seus 
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trabalhos demonstrar a necessidade de ambos, fé e ciência, a desempenharem papéis 

distintos na organização humana (Jung, 1961/1975).  

Segundo Innamorati (2013), psicólogo e pesquisador da Università Europea di 

Roma, ao iniciar sua carreira, Jung buscou se adaptar ao status quo, de valorização da 

ciência oficial. É somente a partir da década de 30 do século XX que seus escritos sobre 

religião apresentam uma marcada valorização do tema. No campo da psicologia, somente 

William James teria se dedicado tanto e com tanta propriedade ao assunto. Para o 

pesquisador italiano, quando Jung ainda estava próximo de Freud, as análises sobre a 

religião eram modestas e seguiam o caminho psicanalítico de definição, como uma 

sublimação de forças instintivas e uma atitude infantil de busca de amparo e proteção. 

Apesar da obra Transformações e Símbolos da Libido não ter por foco o tema religioso, 

essas interpretações podem ser percebidas em sua primeira versão de 1912. No entanto, na 

mesma obra, já é possível entrever aspectos diferenciados de análise, o que será perceptível 

em sua reelaboração posterior de 1952, Símbolos da Transformação. 

 Ao se afastar da perspectiva freudiana, Jung apresenta sua avaliação própria do 

tema, a religião enquanto um fenômeno natural da psique, um impulso presente no homem, 

tão legítimo quanto à sexualidade, proposta pela psicanálise como móvel de todas as ações 

humanas. Como afirma Innamorati (2013, p. 205, tradução nossa), [...] o que é o 

fundamental da religião é a sua capacidade de envolver o ser humano em um controle 

completamente independente de consciência65. A religiosidade em Jung, também 

representará um estudo psicológico acerca das relações entre consciente e inconsciente. 

 Em outubro de 1937, Jung foi convidado por representantes da Universidade de 

Yale, nos Estados Unidos, para apresentar as Dwight Harrington Terry Lectures66 daquele 

ano. Jung aceita o pedido e viaja com sua esposa Emma à América. Chegando a Nova 

York, ele dá continuidade às palestras iniciadas em Bailey Island, a convite das médicas 

Harding, Bertine e Mann, estudiosas da psicologia analítica. As palestras em Bailey Island 

ocorreram nos dias 15, 16, 17 de outubro de 1937. Posteriormente, o casal Jung segue para 

                                                           
65 Ciò che invece gli risulta fondamentale della religione è la sua capacità di coinvolgere l'essere umano in 
modo del tutto indipendente dal controllo della conscienza (Innamorati, 2013, p. 205). 
66 As Terry Lectures foram estabelecidas em 1905 por Dwight Harrington Terry com o objetivo de fomentar 
estudos sobre a religião a luz da ciência e da filosofia. As conferências acontecem anualmente até os dias de 
hoje. Os palestrantes têm suas obras publicadas pela Yale University Press. Alguns dos conferencistas ao 
longo do tempo foram: o historiador da medicina Henry Ernest Sigerist (1891–1957), que apresentou as 
conferências de 1939, com o tema de medicina e o bem estar humano, Erich Fromm (1900–1980), em 1949, 
com o tema psicanálise e religião, Paul Ricoeur (1913–2005), em 1961, sobre filosofia e interpretação, entre 
muitos outros (http://terrylecture.yale.edu/). 
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New Haven, onde seriam pronunciadas as Terry Lectures. O autor suíço ainda apresentou 

palestras nos Estados Unidos nos dias 25 e 26 de outubro. 

As conferências em Yale ocorreram nos dias 20, 21 e 22 de outubro. As 

apresentações tinham o título geral de Palestras sobre religião à luz da ciência e da 

filosofia, mas foram abreviadas para Psicologia aplicada à religião (Bair, 2003b, p. 94). 

As três conferências foram compilações de estudos que Jung já havia apresentado 

anteriormente em Tavistock na Inglaterra e em Bailey Island. Na época, seu interesse de 

pesquisa se voltava para a alquimia, e os sonhos descritos em Psicologia e religião, a obra 

que é a transcrição das referidas conferências, também se encontram analisados em 

Psicologia e alquimia (Jung, 1939/2012; Jung 1943/2011).  

Charles Seymour (1885–1963), presidente de Yale, reservou o maior auditório da 

universidade, o Woosley Hall, para as conferências de Jung. O público de cerca de 2.500 

pessoas se manteve constante ao longo dos três dias do evento. O autor suíço retorna à 

Zurique em dezembro de 1937, seguindo, posteriormente, para a India com Fowler 

McCormick67. Na India, Jung receberia homenagens e graus honoríficos nas universidades 

de Allahabad e Benares. As vivências pelas quais passou no Oriente contribuíram com suas 

reflexões posteriores acerca do papel e da importância da religião. Segundo Bair (2003b, p. 

96): 

Seus pensamentos subseqüentes a respeito da religião são especialmente 
reveladores, porque ele filtrou suas experiências pelo prisma do cristianismo, 
concentrando seus pensamentos em torno das questões do bem e do mal. A 
viagem de trem entre destinos internos e pontos turísticos em cidades 
expuseram-no ao simples esmagamento da humanidade, à excruciante pobreza 
do povo e ao extremo desespero de condições [...] Elas lhe deram ampla 
oportunidade de pensar a respeito do problema do mal, até que ponto ele deve ser 
aceito, uma vez que é também uma parte da vontade de Deus. 

  

Em Psicologia e religião, Jung (1939/2012) apresenta sua interpretação psicológica 

do fenômeno religioso. As apresentações em Yale são divididas em três conferências e o 

livro mantém esse formato. A primeira conferência se intitula A autonomia do 

inconsciente, a segunda, Dogma e símbolos naturais, e a terceira, História e psicologia de 

um símbolo natural. 

Em A autonomia do inconsciente, o autor suiço vai, inicialmente, circunscrever seu 

tema de análise e demonstrar como a psicologia e a religião estão relacionadas. Além de 

ser um fenômeno histórico e sociológico, a religião é uma parte importante da vida de 

                                                           
67 Harold Fowler McCormick Jr. filho de Harold Fowler McCormick e Edith Rockefeller, amigo de C. G. 
Jung. A proximidade do autor suíço ao clã McCormick se deve ao fato de muitos dos seus membros terem 
sido atendidos por ele ou por seus alunos. 
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muitos indivíduos. Jung (1939/2012) parte de um ponto de vista empírico para a avaliação 

do tema e para tanto, toma a experiência subjetiva como seu objeto de pesquisa. No 

entanto, o empirismo a que ele se refere ultrapassa o simples acúmulo e classificação dos 

materiais fornecidos pela experiência. A experiência humana original é seu foco, mas ela 

se vincula a uma consideração reflexiva. Para Jung (1939/2012) somente quando a 

experiência se associa a um processo compreensivo é que se torna possível a assimilação 

da mesma. Enquanto ramo da ciência empírica, a psicologia toma a experiência como seu 

material, mas acrescenta a ela sua visão compreensiva.  

De maneira geral, a religião é definida pelo autor como [...] uma acurada e 

conscienciosa observação daquilo que Rudolf Otto acertadamente chamou de ‘numinoso’, 

isto é, uma existência ou um efeito dinâmico não causados por um ato arbitrário (Jung, 

1939/2012, p. 19). O sujeito que vivencia a experiência se coloca sob a influência de um 

efeito que se impõe para além de sua vontade consciente. Esse aspecto utilizado por Jung 

em seu trabalho deve ser destacado, ou seja, certos elementos psíquicos são considerados 

como forças de origem diversa à consciência, provenientes de uma região desconhecida, 

denominada genericamente por inconsciente. Por isso, esses eventos são classificados 

como fenômenos, pois são tão expressivos e independentes como se fossem elementos da 

natureza. 

Jung não se ocupa de uma determinda profissão de fé, mas da experiência numinosa 

original. Esta seria a base sobre a qual todas as religiões se estruturam. No entanto, ela é 

mantida pelo que o autor nomea de pistis, o que poderia ser traduzido como fé ou lealdade, 

a confiança depositada sobre certa experiência de caráter numinoso, e consequentemente a 

mudança despertada na consciência. Poderíamos, portanto, dizer que o termo ‘religião’ 

designa a atitude particular de uma consciência transformada pela experiência do 

numinoso (Jung, 1939/2012, p. 21). A manifestação do numinoso produz uma modificação 

especial na consciência. Após vivenciar seus efeitos, o indivíduo não permanece o mesmo. 

A experiência religiosa produz uma transformação, seja uma amplificação da percepção ou 

uma compreensão nova. A religião é, portanto, uma atitude do espírito humano diante de 

certos fatores dinâmicos de origem inconsciente, independentes do nome a que sejam 

chamados, seja espíritos, anjos, demônios, deuses, ideias ou leis. 

As religiões oficiais e as instituições se fundam sobre experiências originais, o que 

pode ser verificado no cristianismo, que se baseia nas experiências e ensinamentos do 

Cristo, o budismo centrado nas vivências de Buda, o islamismo nas experiências de 

Maomé e até mesmo religiões como o hinduísmo, com sua profusão de deuses, se 
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fundamenta em relatos e histórias de algumas dessas personalidades, como o Bhagavad 

Gita, parte do épico Mahabarata, que descreve as experiências e ensinamentos de Krishna. 

A partir da vivência original se estruturam rituais, que atualizam a experiência pela 

repetição. No entanto, a avaliação psicológica deve se concentrar no aspecto humano do 

problema religioso e não com o que os credos religiosos fizeram com a vivência original. 

Jung (1939/2012) destaca que a experiência religiosa não está restrita a certos 

homens prodígios, mas se manifesta no dia-a-dia, através de pessoas ditas comuns. Ele 

exemplifica essa questão através de relatos de alguns de seus pacientes. Em sua primeira 

conferência, o autor utiliza o material que acumulou em anos de trabalho clínico, com 

neuróticos e psicóticos, para comprovar a realidade da existência psíquica. Ele emprega 

alguns exemplos de seus pacientes para corroborar com sua explicação acerca do tema. Um 

dos casos destacados é o do homem que acreditava ser portador de um carcinoma, apesar 

de todos os exames médicos provarem o contrário. O paciente é definido como um homem 

racional, que reconhecia a natureza fantasiosa de sua doença, mas essa conclusão 

consciente não afastava de sua mente a sensação desagradável da existência da doença.  

Através desse exemplo, Jung (1939/2012, p. 26) argumenta como certos fatores 

inconscientes possuem independência e agem a revelia do ego consciente. O autor nomeia 

esses elementos invasivos de complexos: É como se o complexo fosse um ser autônomo, 

capaz de perturbar as intenções do eu. Na realidade, os complexos se comportam como 

personalidades secundárias ou parciais, dotadas de vida espiritual autônoma. As reações 

físicas e tangíveis do paciente, reflexos de sua desorientação psíquica, geravam efeitos 

reais. Desssa forma, Jung procurava demonstrar uma realidade psíquica, pelos efeitos 

encontrados no plano prático e a relevância dos aspectos psíquicos, em um interacionismo 

psicofísico a repercutir efeitos observáveis. 

Certos complexos só estão separados da consciência porque esta preferiu 
destacar-se deles, mediante repressão. Mas há outros complexos que nunca 
estiveram na consciência e, por isso, nunca foram reprimidos voluntariamente. 
Brotam do inconsciente e invadem a consciência com suas convicções e seus 
impulsos estranhos e imutáveis. O caso de nosso paciente pertence a esta última 
categoria. Apesar de sua cultura e inteligência, transformara-se em vítima de 
algo que o subjulgava e possuía (Jung, 1939/2012, p. 26).  

 

A partir do exemplo, o autor busca demonstrar que o reconhecimento de certos 

fatores dinâmicos, provenientes do inconsciente, geravam no homem moderno uma espécie 

de deisidaimonia68, um temor secreto dos perigos da alma. Em favor de um 

                                                           
68 Segundo Bowden (2008), a desidaimonia é um termo utilizado por filósofos antigos, dos períodos 
helenistico e romano, significando comportamentos e atitudes de caráter supersticioso. 
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desenvolvimento material, a modernidade teria relegado aspectos de importância vital do 

psiquismo. Ao magnífico desenvolvimento cientifico e técnico de nossa época 

correspondeu uma assustadora carência de sabedoria e de introspecção (Jung, 1939/2012, 

p. 29). A atitude religiosa deveria ser resgatada, o religere da experiência religiosa em 

psicologia é definido como uma conexão do indivíduo com ele mesmo, com os demais e 

com a natureza em geral, através de um contato saudável entre consciente e inconsciente. 

Em seguida, Jung passa à análise dos sonhos de um de seus pacientes69. A série 

completa é um conjunto de mais de 400 sonhos, 47 desses se encontram analisados em 

Psicologia e alquimia. Os sonhos apresentam diversos elementos religiosos, que são 

trabalhados, principalmente, nas conferências seguintes. Seus elementos são comparados a 

outros trabalhos que trazem relatos de experiências religiosas, como alguns casos narrados 

por Levy-Bruhl (1857 – 1939) entre os povos primitivos, os trabalhos de Häussermann 

sobre o papel dos sonhos no judaísmo e textos de escritores medievais, como Benedictus 

Pererius, que escreveu um tratado sobre a origem e a função dos sonhos. O relato de Jung 

acerca desses autores tem a intenção de demonstrar como os sonhos sempre foram um 

setor da religião, que somente no período moderno passava a ser material de análise da 

psicologia (Jung, 1943/2011). 

Os fatores inconscientes que o autor apresenta, sejam os sonhos, enquanto frutos de 

uma elaboração inconsciente, possuindo um significado revelador, ou os complexos, a 

atuarem em oposição ao ego, representam que, mesmo diante da tecnologia e da ciência 

moderna, as forças psíquicas do inconsciente continuam em atividade e podem subjulgar o 

homem que menospreza o valor do psíquico (Franz, 1991). 

Em seu estudo sobre religião, ancorado na temática dos sonhos, Jung (1939/2012) 

desenvolverá sua hermenêutica de análise, melhor conhecida como método sintético 

construtivo. De forma distinta da análise freudiana, para o autor suíço, os sonhos não são 

uma fachada por trás da qual se escondem os verdadeiros significados de uma provável 

origem sexual. Jung não considera a imagem onírica um estratagema destinado a enganar o 

sonhador. O sonho já seria sua própria interpretação, ele é tal qual se apresenta, um 

fenômeno natural. 
                                                           
69 Segundo Xavier (2003, p. 42–43): Em 1931, após uma decepção no casamento e concomitante divórcio, 
Pauli [o paciente em questão] entrou em crise e principiou a fumar e a beber inadvertidamente. Por 
recomendação de seu pai, foi à procura de Carl Gustav Jung, psiquiatra de Zurique já bem conhecido 
naquele tempo. Alegando que Pauli teria dificuldades com as mulheres, Jung designou o tratamento a uma 
jovem discípula, Erna Rosenbaum, que deu sequência ao tratamento sob a supervisão de Jung. Em 1934 a 
análise chegava ao seu fim, concluída com sucesso; na sequência Pauli casou-se novamente. Naquele 
período de crise, Pauli trabalhava com sua hipótese do neutrino, a qual deu a conhecer publicamente em 
1933. 
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No caso do paciente em questão, seus sonhos traziam imagens de igrejas, 

sacerdotes e conversas sobre o papel da religião cristã. Por essa razão, Jung definiu que o 

tema central que os sonhos expressavam poderia ser resumido na pergunta: qual o papel da 

religião na vida daquele sujeito? Com relação às características do sonhador, o autor suíço 

afirma se tratar de [...] um intelectual extremamente racionalista, que acabou percebendo 

ser sua atitude espiritual e filosófica totalmente impotente em relação a sua neurose e a 

seus efeitos desmoralizantes. Nada encontrou em toda a sua concepção de mundo que lhe 

proporcionasse um autocrole satisfatório (Jung, 1939/2012, p. 48). Voltava-se para a 

religião de sua infância, na esperança de encontrar ajuda para seus problemas. A série de 

sonhos representa o desenvolvimento de um processo psíquico e, dentro desse conjunto, 

algumas das experiências oníricas são destacadas. A intenção do autor é trabalhar nas 

conferências seguintes esse aspecto de continuidade que, no caso, tem por tema central a 

religião. O conjunto de sonhos seria a própria experiência religiosa do indivíduo. 

Em Dogma e símbolos naturais, a segunda das Terry Lectures apresentadas por 

Jung, encontramos mais detalhes acerca dos sonhos do paciente destacado. A seguir 

apresentamos alguns trechos do sonho mais avaliado do capítulo: 

Chego a uma casa especial, solene: a “Casa da Concentração”. Ao fundo 
distinguem-se muitas velas dispostas de um modo especial, as quatro pontas 
convergindo para o alto. Do lado de fora da porta da casa há um velho parado. 
Pessoas entram e permanecem silenciosas e imóveis a fim de se recolherem 
interiormente. O homem que está à porta diz a respeito dos visitantes da casa: 
“Assim que saírem de lá de dentro estarão puros”. Depois disso eu mesmo entro 
na casa e sou capaz de concentrar-me plenamente. Uma voz diz: É perigoso o 
que fazes. A religião não é um imposto a ser pago para poderes livrar-te da 
imagem da mulher; esta imagem é imprescindível. Ai daqueles que utilizam a 
religião como sucedâneo de um outro aspecto da vida da alma: estão errados e 
serão malditos. A religião não é um sucedâneo, mas deve aliar-se às demais 
atividades da alma como complemento último. Da plenitude da vida é que deves 
engendrar a tua religião; somente então serás bem aventurado!” Ao ouvir esta 
frase dita em voz alta, ouço ao longe uma música: simples acordes de um órgão. 
Algo faz-me lembrar o tema da “Magia do Fogo” de Wagner. Ao sair da casa 
vejo uma montanha em chamas e sinto: “Um fogo que não pode ser extinto é um 
fogo sagrado [...] (Jung, 1943/2011,  p. 210). 

 

Em Psicologia e alquimia, esse sonho também se encontra analisado, mas o foco do 

estudo passa a ser os elementos da psicologia alquímica. Em Psicologia e religião, o 

destaque está sobre a sensação do sonhador, que sublinha que para ele a vivência foi algo 

de extremo significado. Segundo Jung, uma verdadeira experiência religiosa. Cada um dos 

elementos do sonho é analisado junto com o sonhador, que apresenta suas ideias e 

sentimentos acerca da casa solene, da disposição das velas, da voz enigmática, do fogo 

sagrado, etc. Em um trabalho definido como amplificação, Jung acrescenta paralelos 
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desses elementos em referências na história, na mitologia e na filosofia antiga. Na 

conferência, diferentemente de uma análise em consultório, Jung ainda acrescenta os 

elementos que considera importantes ao seu tema: psicologia e religião (Jung, 1943/2011). 

O aspecto de maior relevância é o fenômeno da voz, ao manifestar uma opinião 

contrária a do paciente em estado de vigília. A fala possui um encadeamento racional e 

expressa uma ideia carregada de sentido. Jung acresecenta que o caso em questão não era o 

único do qual ele tinha notícia, o fenômeno de uma voz direta, sem um sujeito que a 

expresse, aparecia em alguns sonhos de seus pacientes, assim como em outros casos de 

estados excepcionais da mente, o que o levava a formular a hipótese de que o inconsciente 

revelava uma inteligência e intencionalidade, muitas vezes superiores à compreensão 

consciente. Este fato observado em um indivíduo incapaz de valorizar a religião de forma 

consciente, dirigia sua análise para a compreensão de um verdadeiro fenômeno religioso 

básico (Franz, 1991). 

O autor avalia que a voz poderia ser fruto de um pensamento do indivíduo, 

produzido fora do estado de vigília. No entanto, destaca que ele só poderia definir um 

pensamento como seu se ocorresse um esforço consciente de sua produção, se algo lhe é 

dado como um presente, ou seja, se a voz oferece um argumento em favor de ideias não 

formuladas pelo sujeito, não seria legítimo supor que ela pertence ao paciente, mas que ela 

possui uma natureza diversa, sendo um verdadeiro fruto do inconsciente, que se revelava 

como uma experiência numinosa. Apesar de sua simplicidade, a experiência religiosa 

original é definida como vida imediata, sangue quente e rubro que pulsa nas veias do 

homem. Para quem busca a verdade, ela é mais persuasiva do que a melhor das tradições 

(Jung, 1939/2012, p. 68). 

Palavras e imagens do referido sonho também servem para que o autor apresente 

muitos de seus conceitos, como o de Anima, o aspecto feminino do inconsciente, sombra; 

conteúdos negligenciados ou não conscientizados da personalidade; e o Si-mesmo, a 

totalidade, representada pela parcela consciente da individualidade em conjunto com a 

região indeterminada do inconsciente. 

Outro aspecto que destacamos é que Jung, assim como James, afirma que a 

experiência religiosa participa de certos aspectos da constituição da personalidade. Para o 

autor suíço, a personalidade humana é formada pela consciência e também por uma ampla 

região indeterminada. Por não possuir limites distintos, o inconsciente, enquanto essa 

segunda dimensão da personalidade, constitui o sujeito, mas não se limita a ele. A 

experiência psicológica me tem mostrado que certos conteúdos provêm de uma psique 



 78

mais ampla [...] Com freqüência, eles encerram uma análise, uma compreensão ou um 

saber de grau superior, que a consciência do indivíduo seria incapaz de produzir (Jung, 

1939/2012, p. 58). 

Porém, a verdadeira experiência religiosa só poderia ser suportada por alguns, 

outros indivíduos necessitariam de anteparos de proteção psíquica. Para esse segundo tipo, 

a experiência numinosa direta poderia cegar em vez de esclarecer. Para esses, os rituais 

exerceriam uma função protetora. Jung afirma que em seu trabalho clínico, encontrou 

muitos sujeitos que se desorganizaram diante de certas experiências imediatas, 

apresentando crises, conflitos e angústias. Nesses casos, o autor indicava que o sujeito se 

harmonizasse com sua fé de origem. Se fosse católico que procurasse se confessar e 

participar de suas liturgias. O protestante, apesar de ter um contexto com menos 

simbolismos, também deveria recorrer às origens. Porém, por não possuir confissões para 

amenizar sua angústia, a ele seria dada uma possibilidade maior de discernimento e 

interiorização.  

Em Historia e psicologia de um símbolo natural, Jung procura frisar que foi através 

de suas investigações psicopatológicas que chegou a investigar os aspectos históricos de 

símbolos, figuras e imagens. Outros sonhos do paciente em questão são detalhados, como o 

de um quadrado que adota a forma de uma praça ou jardim quadrangular com um chafariz 

ao centro, ou o sonho do relógio do universo, descrito pelo paciente como dois círculos 

entrepostos, um horizontal e outro vertical. O círculo que adotava a posição horizontal 

estava dividido em quatro partes e possuía quatro cores diferentes, o vertical somente a cor 

azul. Com seus ponteiros o relógio marcava três diferentes ritmos. O sonho em questão é 

avaliado como a tentativa de integração de diversos sonhos anteriores, que se encontram 

em Psicologia e alquimia (Jung, 1943/2011). 

Nessa apresentação, Jung (1939/2012) busca ressaltar certos símbolos: quadrado, 

círculo, cruz, quaternidade e trindade, todos relacionados pelo paciente com o seu resgate 

da religião. O pensador suíço amplifica a temática, apresentando escritos de autores 

medievais que descrevem visões semelhantes, como os de Guillaume de Digulleville. O 

sonho do relógio do universo provocou uma profunda impressão no paciente, ele o nomeou 

dessa forma. Seu conflito poderia ser resumido como o conflito entre espírito e matéria. O 

significado íntimo da visão nada mais seria do que a união da alma com Deus. Através de 

vários exemplos da filosfia antiga e medieval, Jung demonstra que a quaternidade ou o 

quadrado sempre estiveram associados à matéria, enquanto o círculo representava a 
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pefeição celeste ou o espírito. As visões oníricas representavam a busca do sonhador por 

uma integração entre diferentes necessidades.  

Poderíamos resumir do seguinte modo o que as pessoas narram acerca de suas 
experiências: Elas voltam a si mesmas; puderam aceitar-se; foram capazes de 
reconciliar-se consigo mesmas e assim se reconciliaram também com situações e 
acontecimentos adversos. Trata-se quase sempre, do mesmo fato que outrora se 
expressava nestas palavras: “Fez as pazes com Deus, sacrificou a própria 
vontade, submetendo-se à vontade divina. (Jung, 1939/2012, p. 103). 
 

Nessa conferência, Jung (1939/2012) avalia, de um ponto de vista psicológico, o 

desenvolvimento histórico do homem em geral. Desde o estado primitivo, no qual ele 

projetava todos os seus conteúdos para o meio externo, dotando a natureza de forças 

sobrenaturais, até o recolhimento gradual dessas projeções, que aconteceu com a aquisição 

de maior consciência, em uma fase de des-animação do mundo. Passando pela antiguidade 

clássica que desenvolveu os primeiros traços da filosofia, até a era moderna, com o 

refinamento da ciência. No entanto, na atualidade, uma supervalorização do intelecto, 

como se ele fosse a totalidade da psique, determinava a desconsideração de outros fatores, 

dos quais se incluem a postura religiosa. As neuroses e desordens psíquicas seriam um 

reflexo dessa desvalorização, acarretando prejuízos ao sujeito moderno. 

Jung (1939/2012) afirma que ideias como o homem-deus, a cruz, a concepção 

virginal, a trindade, entre outros, se encontravam com a mesma frequência entre cultos 

pagãos. Portanto, esses elementos não eram atributos exclusivos da cristandade. Enquanto 

fenômenos psíquicos, eles refletem uma atividade espontânea e natural do inconsciente. 

Segundo Innamorati (2013), Jung não defende uma superioridade do cristianismo sobre as 

demais religiões, mas, considera a importância de sua influência para a sociedade 

ocidental. Essa influência deveria ser refletida e analisada, e não, simplesmente, 

descartada, como muitos faziam em seu tempo.  

Dos aspectos concernentes ao cristianismo, a trindade e a quaternidade eram 

elementos que intrigaram o autor. Esses elementos estão presentes de maneira marcante 

nos sonhos analisados em Psicologia e religião, especialmente os da última conferência. O 

simbolismo da trindade, assim como o da quaternidade, amplamente comentados partem 

de um ponto de vista cristão, pela importância que essa expressão religiosa possuía para o 

sonhador. Segundo o autor, a trindade representa a perfeição celeste, na imagem do pai, 

filho e espírito santo. No entanto, o completo desenvolvimento desse símbolo só seria 

possível pelo acréscimo de um quarto elemento: a matéria. Para Jung, a matéria encarna a 

representação do feminino. Especialmente na filosofia antiga, a união entre masculino e 
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feminino era um imagem simbólica, a tão buscada conexão do espírito-matéria dos 

alquimistas (Jung, 1943/2011). 

A quaternidade também coloca em questão o problema do mal, pois este aparece 

em vários textos cristãos e alquímicos como o quarto elemento da religiosidade. Assim 

como James, Jung afirma que a verdadeira religiosidade deve incluir uma confrontação 

com o mal, do reconhecimento de sua existência e de sua participação no desenvolvimento 

da personalidade. Jung (1950/2013, p. 106) ainda destaca que [...] este problema não será 

resolvido nem pela filosofia, nem pela economia de Estado, nem pela política ou pelas 

confissões históricas, mas unicamente a partir do indivíduo [...] O processo psíquico não 

inclui somente momentos bons e agradáveis, pelo contrário, as experiências imediatas 

manifestadas nos sonhos são acompanhadas de angústias, desorientações e contradições. 

Mas é esse sofrimento que deve ser vivenciado, pois ele é parte do procedimento de 

integração da personalidade, da assimilação pelo consciente dos conteúdos inconscientes. 

O desenvolvimento da personalidade, enquanto um crescimento pessoal, exige esse 

esforço, e aqueles que suportam o processo adquirem um tesouro. Nos dizeres do autor 

suíço:  

É indiferente o que pensa o mundo sobre a experiência religiosa: aquele que a 
tem, possui, qual inestimável tesouro, algo que se converteu para ele em fonte da 
vida, de sentido, de beleza, conferindo um novo brilho ao mundo e à 
humanidade. Ele tem pistis e paz (Jung, 1939/2012, p. 130). 
 

Jung (1939/2012, p. 131) conclui que [...] se a experiência religiosa desse gênero 

contribuir para tornar a vida mais bela, mais plena ou mais significativa para nós, como 

para aqueles que amamos – então poderemos dizer com toda a tranqüilidade: Foi graças 

a Deus. 

 

4.1 - A experiência numinosa 

 

Jung (1939/2012) busca na obra de Rudolf Otto, O Sagrado, o termo numinoso para 

explicar a essência da experiência religiosa. Assim como Otto, o psiquiatra suíço procura 

resgatar os aspectos irracionais da experiência, ou seja, as sensações e as emoções 

envolvidas em um estado de consciência que mistura terror e fascínio, assombro e 

reverência. Para tanto, consideramos necessário um retorno a obra de Otto, na busca por 

maiores esclarecimentos referentes ao termo utilizado por Jung.  

Do original em alemão, Das Heilige (1917) ou O Sagrado representa a tentativa do 

teólogo alemão em conciliar os aspectos racionais e irracionais envolvidos na religião, com 
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destaque para os eventos a priori, ou seja, a vivência original, anterior as conceituações 

que se fazem sobre ela. Através de um estudo, que utiliza diversas referências 

etimológicas, ele vai revelar cada um dos sentimentos, emoções e sensações envolvidos no 

numinoso (Xavier, 2006). 

 Partindo dos caracteres racionais, que já foram exaustivamente trabalhados ao 

longo da história da teologia, Otto (1917/2011) destaca as qualidades atribuídas a Deus, 

como vontade, intenção, onipotência, entre outros aspectos fornecidos pelo pensamento e 

que deduzem uma racionalidade da divindade. Esses conceitos permitem a análise da 

perfeição e do caráter absoluto de Deus. Uma religião portadora de tais julgamentos é uma 

religião racional, na qual os conceitos são superiores a simples conhecimentos fornecidos 

pelas cognições da fé. Por racional, o autor entende o que pode ser formulado com clareza, 

compreendido em conceitos e definível. 

No entanto, com muita propriedade, Otto (1917/2011) afirma que esses atributos 

racionais não esgotam a essência do divino. O que ele apresentará em sequência, em uma 

explição na qual se encontram influências da filosofia kantiana, é a experiência religiosa, 

ou a percepção do religioso, como elemento a priori da significação ou conceituação. As 

racionalizações a respeito de tal evento seriam atributos sintéticos, ou seja, eventos a 

posteriori. Assim como o inefável (árreton) da mística, há um momento da experiência 

religiosa que é apreeensível de forma imediata, o irracional, sendo posteriormente 

analisado, explicado e dotado de significado.  

Para Otto (1917/2011) o irracional pode significar muitas coisas, como a realidade, 

frente à razão e ao espírito; o acidental frente o necessário; o psicológico diante do 

transcendente; o a priori, diante do que é reconhecível a posteriori; impulsos e intintos de 

obscuras fontes subconscientes frente à reflexão e planejamentos conscientes. Ele ainda 

pode significar as profundezas psíquicas, sensações místicas da alma, inspiração, 

pressentimento, intuição, forças ocultas, ânsia e o inquietamento dos tempos modernos. No 

entanto, ele se limita a usar o termo no sentido de um evento um tanto singular, que por 

sua profundidade foge à interpretação inteligente (p. 97). Através do termo irracional, o 

autor busca definir o que flutuava de forma oscilante pela via da emoção. 

As explicações racionalistas de base ortodoxa supervalorizam o elemento racional 

[...] ao formular doutrina a ortodoxia não soube fazer justiça ao elemento irracional do 

seu objeto e mantê-lo vivo na experiência religiosa, racionalizando unilateralmente a idéia 

de Deus, numa evidente apercepção errônea dessa experiência (Otto, 1917/2011, p. 35). A 

religião não se esgotaria na conceituação racional, de certa forma, ela até se perderia pelos 
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excessos explicativos. Ele ainda completa que [...] com admirável energia e habilidade se 

fecham os olhos para aquilo que é intrinsecamente peculiar à vivência religiosa, inclusive 

em suas mais primitivas manifestações (p.35). O essencial está concentrado na vivência 

original, esta seria a força da religião.  

A partir da valorização dos aspectos irracionais, Otto (1917/2011) procura delimitar 

um novo termo capaz de expressar suas ideias. Ele desenvolve um estudo das palavras 

mais comumente usadas para relatar a experiência do sagrado, como heilig, do original em 

alemão, traçando suas associações com o termo hebraico qadôsh, o grego hágios e o latino 

sanctus. No entanto, todas essas expressões trazem em si a ideia de uma conceitução 

racional, que não abarca o valor original dessas palavras. Para tanto, ele afirma ser 

necessário a criação de um novo termo para expressar também o irracional da experiência. 

O numinoso é formulado, proveniente do latim numen, ou omen, enquanto uma percepção 

ou impressão do divino, em alguns casos a própria divindade. Provavelmente, nesse termo, 

também se incluem associações ao númeno kantiano, enquanto um objeto de apreensão não 

sensível, a coisa em si, que está além dos limites do conhecimento humano (Abbagnano, 

2007). 

Na tentativa de captar a experiência religiosa, Otto (1917/2011) vai enumerar os 

aspectos envolvidos na vivência numinosa. Inicialmente, um sentimento de dependência é 

destacado. Esse termo retirado de Friedrich Schleiermacher (1768–1834) se refere ao 

reconhecimento do indivíduo que se desvanece diante de uma força que está acima dele. 

Otto, no entanto, vai realizar algumas correções na intenção inicial de Schleiermacher. Em 

primeiro lugar, a dependência sentida na experiência religiosa difere qualitativamente do 

uso comum da palavra. O segundo erro de Schleiermacher seria definir essa sensação de 

dependência como evento primário. Na verdade, a dependência ou sentimento de criatura, 

nas palavras de Otto, é um efeito colateral, uma reação diante do reconhecimento de um 

poder avassalador. Para Otto, o sentimento de criatura é um reflexo, uma autopercepção 

despertada pelo numinoso. Para o autor somente quando se vivencia a presença do nume, 

[...] é que o sentimento de criatura pode surgir como reflexo na psique (Otto, 1917/2011, 

p. 42). Em outros termos, ao reconhecer uma existência externa, objeto numinoso, o 

indivíduo reconhece sua limitação e dependência. O primeiro aspecto ressaltado por Otto é, 

portanto, o sentimento de criatura, enquanto um reflexo da experiência numinosa imediata.  

Nesse ponto, o autor faz referência a William James em sua obra The Varieties of 

Religious Experience, ao valorizar a experiência como peça essencial da religiosidade, em 

seu caráter de objetividade. A passagem citada por Otto é a seguinte:  
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Quanto à origem dos deuses gregos, não precisamos no momento de solicitar um 
parecer. Mas toda a gama dos nossos casos leva a uma conclusão semelhante a 
esta: É como se houvesse na consciência humana um senso de realidade, um 
sentimento de uma presença objetiva, uma percepção do que chamamos de 
‘alguma coisa lá’, mais profunda e mais geral do que qualquer das sensações 
particulares e especiais pelas quais é atestada a realidade segundo a suposição da 
psicologia atual (James, 1902/ 2010, p. 59, tradução nossa)70. 
 

Otto (1917/2011) afirma que James, em sua posição de empirista e pragmatista, 

veda o reconhecimento de fundamentos ideativos no próprio espírito humano. Mas o fato 

principal, o pensador americano teria captado com clareza, sendo realista o suficiente para 

se abster de dar uma explicação. O senso de realidade de uma presença, como um dado 

primeiro e imediato, ou seja, a sensação de um numinoso dado objetivamente, na qual a 

sensação de dependência, ou melhor, o sentimento de criatura é apenas efeito secundário. 

Em outros termos: o sentimento subjetivo de “dependência absoluta” pressupõe uma 

sensação de “superioridade (e inacessibilidade) absoluta” do numinoso (Otto, 1917/2011, 

p. 43). James reconhece o sentimento de autopercepção como um reflexo da experiência 

religiosa imediata, um efeito colateral e subjetivo, de outro sentimento, situado como 

primário, o da existência de um fator objetivo ou como afirma Otto: um objeto fora de mim 

(p.42). 

Em todas as religiões verifica-se uma base emocional, que o autor alemão chama de 

mysterium tremendum. Essa sensação está presente no estado de devoção meditativo, pode 

surgir de forma violenta em delírios, surtos e êxtases. Manifesta-se tanto nos cultos 

organizados como nas religiões naturais. A partir desse ponto, torna-se claro a tentativa de 

Otto de não formular conceitos, mas através de palavras captar as sensações e os 

sentimentos despertados pelo numinoso. De forma geral, o mysterium tremedum abarca 

uma gama de impressões como o tremendum, o avassalador ou majestas, o enérgico e o 

mysterium também designado de totalmente outro (Xavier, 2006). 

O primeiro dos sentimentos associados seria caracterizado pelo aspecto tremendum, 

de origem latina, o termo designa medo, temor e tremor. O autor não se refere ao medo 

comum, mas afirma que o numinoso despertaria uma sensação semelhante ao que em 

hebraico se nomeia como hiq’dîsh, ou seja, algo que é santificado pelo coração, como uma 

valorização de um sentimento intenso. Otto (1917/2011) procura deixar claro que o medo 

comum ou o medo do mundo (weltangst) não foi o gerador da religiosidade no homem. A 
                                                           
70 As regards the origin of the Greek gods, we need not at present seek an opinion. But the whole array of our 
instances leads to a conclusion something like this: It is as if there were in the human consciousness a sense 
of reality, a feeling of objective presence, a perception of what we call ‘something there’, more deep and 
more general than any of the special and particular ‘senses’ by which the current psychology supposes 
existent realities to be originally revealed (James, 1902/2010, p. 59). 
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experiência religiosa acionaria faculdades distintas das funções básicas de sobrevivência e 

defesa, dentre as quais o medo se situa. O temor religioso seria uma função nova no 

espírito humano, que se encontra entre o vivenciar e o valorizar.  

Outro aspecto contido no mysterium tremendum, seria o que o autor nomeia de 

majestas (majestade), o aspecto de poder, domínio e hegemonia. Ao experienciar o 

numinoso o indivíduo reconhece incialmente o absoluto e o transcendente, e como efeito 

secundário, se situa no nada, no reconhecimento de sua pequenez e limitação, como já 

destacamos. O aspecto seguinte é nomeado de enérgico, pois ele é sentido vivamente. 

Paixão, vontade, comoção e excitação, seriam emoções próximas do que o fenômeno 

desperta.  

Trata-se daquele aspecto do nume que, ao ser experimentado, aciona a psique da 
pessoa, nela desperta o zelo [Eifer], ela é tomada de assombrosa tensão e 
dinamismo: na prática ascética, no empenho contra o mundo e a carne, na 
excitação a eclodir a atuação heróica. Essas características constituem aquele 
aspecto irracional da ideia de Deus que sempre foi o mais forte motivo para se 
contestar o Deus filosófico de especulação e definição meramente racionais 
(Otto, 1917/2011, p. 55). 
 

O adjetivo mysterium, talvez seja o mais complexo dos atributos do fator 

mencionado: o espantoso (mirium ou mirable). O lugar de ser psicologicamnte antingido 

por um fenômeno representativo, a sensação de estar em contato com um prodígio. Em sua 

forma esmaecida e corriqueira esse sentimento representa o simples pasmo. O espanto 

genuíno para Otto se encontra exclusivamente no âmbito do sentimento numinoso. O 

totalmente outro como aquilo que foge ao entendimento, no sentido que transcende nossas 

categorias. 

Além das características citadas que geram um amedrontar-se e afastar-se, o 

numinoso traz em si um paradoxo, pois ele também possui um teor qualitativo de fascínio 

(fascinans). Para Otto (1917/2011), há uma curiosa harmonia contrastante entre elementos 

distanciadores e atraentes. O mistério não seria somente maravilhoso (wunderbar), mas um 

prodígio (wundervoll). Ele é, ao mesmo tempo, desconcertante e cativante, arrebatador e 

encantador [...] muitas vezes levando ao delírio e ao inebriamento – o elemento dionisíaco 

entre os efeitos do nume (p. 68). 

O aspecto assombroso caracteriza algo extremo em qualidade, o enigmático, 

melhor traduzido pela palavra alemã ungeheuer, que possui, ao mesmo tempo, um caráter 

de monstruoso. Otto (1917/211) oferece alguns exemplos para que esse aspecto se torne 

compreensível. Em trechos de Wilhelm Meisters Wanderjahre de Goethe, há a 

perplexidade de um personagem diante do assombroso efeito da imensidão da abóboda 
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celeste. Ele também se refere a um exemplo que auxiliaria a compreensão do caráter 

monstruoso do aspecto de assombro: se algo de monstruoso acontece em uma cidade, o 

local adquire um tom terrível para todos aqueles que dela se aproximam, suas luzes se 

tornam mais apagadas, suas belezas mais tristes, como se uma sombra se projetasse 

continuamente sobre o local. 

Outro dos aspectos destacados por Otto (1917/2011) acerca do numinoso é o 

augusto, entendido como uma obrigação íntima despertada pela vivência religiosa, uma 

normatividade para consciência, [...] ele é augusto enquanto valor objetivo em si, a ser 

respeitado. E como esse “augusto” é elemento essencial do numinoso, a religião, 

independente de toda e qualquer esquematização moral, é essencialmente obrigação 

íntima [...] (p. 92). O augusto representa um vínculo da consciência, no qual indíviduo 

curva-se em reconhecimento ao valor da experiência numinosa. 

O tratado de Otto (1917/2011) representa a tentativa de transformar em palavras os 

sentimentos, as sensações e emoções extremas da vivência numinosa. A utilização de 

diversos paralelos busca abarcar todos os possíveis aspectos do numinoso. O que deve ser 

destacado é a percepção imediata de um evento externo e objetivo, que se impõe para além 

da vontade consciente, provocando alterações, como um alargamento da compreensão 

acerca da vida e o reconhecimento da limitação do homem. Apesar de se situar no campo 

da filosofia e teologia, Otto reconhece os diversos efeitos psíquicos associados ao 

numinoso, portanto, torna-se extremamente relevante a utilização do termo por Jung 

(1939/2012), em suas explicações psicológicas do fenômeno religioso. 

Em Jung (1939/2012), o numinoso representa a experiência imediata a se impor 

sobre a vontade consciente. A manifestação de elementos da psique inconsciente, mais 

especificamente do inconsciente coletivo, denominados pelo autor suiço de arquétipos71. 

Esses arquétipos não seriam experienciados diretamente, mas intermediados por imagens, 

as imagens arquetípicas. O indivíduo, nesse caso, é um agente passivo, uma vítima que 

sofre a ação de um processo em atividade. Esse fenômeno provoca modificações na 

consciência e apresenta dois conteúdos principais e contrastantes: um aspecto de medo ou 

                                                           
71 O conceito de arquétipo sofreu sucessivas revisões ao longo das obras de C. G. Jung. No livro Tipos 
Psicológicos, o arquétipo é definido como semelhante ao instinto. Experiências de forte carga emocional que 
continuamente se repetem ao longo da história, como o nascimento, a morte e a passagem da infância à fase 
adulta seriam experiências arquetípicas, como define Jung (1921/2011, p. 390): uma forma simbólica que 
entra em função sempre que não existem ainda conceitos conscientes ou que, por razões internas ou 
externas, sejam elas de todo impossíveis. Os conteúdos do inconsciente coletivo são representados na 
consciência como tendências e concepções manifestas, normalmente são considerados pelo indivíduo como 
determinados pelo objeto - de modo errôneo, em suma - pois nascem da estrutura inconsciente da psique e 
são apenas liberados pelo efeito do objeto. 
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terror e um aspecto de fascínio. Essa definição teria validade para todas as formas de 

experimentar o sagrado, sejam elas presentes nas culturas primitivas ou atuais, cristãs ou 

não cristãs. Uma das características principais do arquétipo é sua numinosidade, que 

determina o impacto e o valor da experiência para o sujeito. A experiência original seria a 

sensação ao mesmo tempo benéfica e estranha da presença do numen (Xavier, 2006). 

Segundo Jaffé (1966/1989), a experiência religiosa para Jung, é essencialmente 

interior, sendo a faculdade de criar imagens religiosas um elemento natural da psique. O 

psiquismo produziria, naturalmente, conteúdos religiosos, o que não significa que as 

representações de Deus e de aspectos sagrados não sejam socialmente organizados. No 

entanto, os fatores sociais são estudados de maneira secundária diante da experiência 

individual. 

Jung (1939/2012) ressalta a importância das imagens como forma de experiência do 

numinoso, os diversos simbolismos das religiões, vivenciados através de rituais, os estados 

alterados de consciência e os sonhos, seriam alguns exemplos dessas manifestações 

imagéticas. Em sua obra Psicologia e religião, o autor busca mostrar como essa 

manifestação de elementos religiosos faz parte de um processo natural da psique humana.  

Em momentos posteriores de seu estudo, Jung (1946/2013) chega a associar o termo 

numen dos latinos ao mana72 melanésio, e este por sua vez à libido73, [...] o emprego do 

termo libido na moderna psicologia médica apresenta um surpreendente parentesco 

espiritual com o mana dos primitivos (p. 184). O mana é entendido como o 

extraordinariamente poderoso, o que gera e movimenta a vida. Nesse sentido, o autor 

associa a vivência numinosa a uma experiência vital.  

 

4.2 - A função transcendente 

 

Jung (1939/2012) incluiu, em Psicologia e religião, as relações estabelecidas entre 

o consciente e o inconsciente, como parte fundamental da experiência do sagrado. O 

inconsciente produziria imagens religiosas espontaneamente, portanto, como já destacado 

anteriormente, o fenômeno religioso é um símbolo natural. Nossa intenção será explorar 

este aspecto psicológico, também presente na vivência religiosa: a relação entre o 

                                                           
72 De acordo com Xavier (2006), o conceito de mana foi proposto pelo antropólogo inglês Robert Marett em 
1914. Jung utiliza esse conceito em vários de seus textos, principalmente ao fazer referência aos povos 
primitivos em suas diversas expressões de culto. 
73 Libido para Jung, diferentemente de Freud, não é uma força de caráter puramente sexual, mas uma energia 
da vida, melhor decrita pelo termo de energia psíquica (Jung, 1928/2012). 
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consciente e o inconsciente. O primeiro entendido como região determinada e o segundo 

abarcando não somente elementos pessoais, mas também [...] traços funcionais herdados 

que constituem a estrutura do espírito humano (Jung, 1958/2013, p. 14). Na relação entre 

esses dois campos diversos se constitui como resultado, de forma quantitativa, a ampliação 

da consciência, em conteúdos, ideias e imagens e, de maneira qualitativa, um 

desenvolvimento da personalidade. A esta relação dialética entre consciente e inconsciente, 

Jung (1958/2013) nomeia de função transcendente. 

Clarke (2000) afirma que a perspectiva holística era essencialmente importante para 

Jung. O ego é compreendido em relação a um campo mais amplo, no qual a personalidade 

consciente teria de lidar com as emergências do inconsciente. A partir de 1916, ele 

estabelece a ligação desses dois campos pelo procedimento da função transcendente. Ele 

pensou em certo tipo de diálogo, realizado, principalmente, através de imagens, em que 

elementos conscientes e inconscientes ultrapassam suas diferenças e hostilidades para, em 

fim, entrarem em um acordo. Esse posicionamento consiste em entrar em contato com o 

irracional, respeitar e dar expressão a impulsos e imagens até então negligenciados ou 

desconhecidos, uma espécie de harmonização que supera a sobredeterminanção do ego 

consciente. Esses seriam, inclusive, os passos do processo de individuação74. 

A função transcendente não se desenvolve sem meta, mas conduz à revelação do 
essencial no homem. No início não passa de um processo natural. Há casos em 
que ela se desenvolve sem que tomemos consciência, sem a nossa contribuição, e 
pode até impor-se à força, contrariando a resistência do indivíduo. O sentido e a 
meta do processo são a realização da personalidade originária, presente no 
germe embrionário, em todos os seus aspectos. É o estabelecimento e o 
desabrochar da totalidade originária, potencial. Os símbolos utilizados pelo 
inconsciente para exprimi-la são os mesmos que a humanidade sempre empregou 
para exprimir a totalidade, a integridade e a perfeição; em geral, esses símbolos 
são formas quaternárias e círculos. Chamei esse processo de processo de 
individuação (Jung, 1934/2012, p. 123) 
 

Jung (1958/2013) afirma que, através de sua experiência no campo da psicologia, 

constatou que raramente consciente e inconsciente estão de acordo em suas tendências. 
                                                           
74 De acordo com Samuels (1986, p. 53), em seu Dicionário Crítico de Análise Junguiana, a individução é 
definida como: Uma pessoa tornar-se si mesma, inteira, indivisível e distinta de outras pessoas ou da 
psicologia coletiva (embora também em relação com estas). Este é o conceito chave da contribuição de Jung 
para as teorias do desenvolvimento da personalidade. Como tal, está inextricavelmente entrelaçada com 
outros, sobretudo SELF, EGO e ARQUÉTIPO, como também com a síntese de elementos CONSCIENTES e 
INCONSCIENTES. Um modo simplificado de expressar o relacionamento dos conceitos mais importantes 
envolvidos seria: o ego está para a INTEGRAÇÃO (vista socialmente como ADAPTAÇÃO) como o Self está 
para a individuação (auto-experiência e auto-realização). Enquanto a consciência aumenta com a análise 
das defesas (por exemplo, PROJEÇÃO da SOMBRA), o processo de individuação é uma 
CIRCUMAMBULAÇÃO do Self como o centro da personalidade que, com isso, vai sendo unificada. Em 
outras palavras, a pessoa se torna consciente no que tange a ela ser tanto um ser humano único como, ao 
mesmo tempo, não mais que um homem ou uma mulher comum. 
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Esse fator não seria acidental, pois cada um dos polos atuaria de forma compensatória e 

complementar em relação ao seu oposto. A reunião de alguns fatores poderia explicar essa 

forma de organização. Primeiramente, os conteúdos do inconsciente possuiriam um valor 

limiar. Em segundo, a consciência, como Freud corretamente avaliou, exerce uma função 

inibidora sobre o material incompatível proveniente do inconsciente. Em terceiro, a 

consciência representa um papel momentâneo de adaptação em comparação ao 

inconsciente, que abrange os conteúdos pessoais e coletivos. Um quarto argumento 

apresentado pelo autor suíço é que o inconsciente possui toda uma combinação de fantasias 

que ainda não ultrapassaram o limiar da consciência, portanto, são totalmente estranhos a 

esta.  

Taylor (2009) afirma que, após a publicação de Transformações e Símbolos da 

Libido (1912) e seu consequente afastamento do movimento psicanalítico, Jung passa a se 

interessar pelo tema do desenvolvimento da personalidade ou segundo seu próprio 

conceito: individuação. O controle do ego de suas funções para ajustar os impulsos 

primitivos às demandas do mundo externo leva, em determinado momento, a um maior 

confronto com o inconsciente. Esse é o início do diálogo entre o ego e o campo psíquico 

indeterminado. Quando devidamente conduzido e suportado, esse contato leva a mudanças 

na personalidade e a um amadurecimento espiritual que perdura por toda a vida. Os 

componentes superiores e inferiores do eu estabelecem um acordo. Quando coeso, esse 

processo produz o que o autor suíço chamou de redução do limiar de consciência, que 

permite conteúdos até então inconscientes a entrar em cena e serem integrados à 

personalidade consciente ou eu. 

No entanto, para Jung (1958/2013), a prática clínica demonstra que o contato entre 

o consciente e o inconsciente não se processa de forma tão simples. Especialmente na 

sociedade comtemporânea, a supervalorização dos elementos racionais impede um contato 

saudável entre esses dois campos do ser humano. Como explica Miller (2004), desde os 

gregos antigos, a sociedade ocidental testemunhou uma valorização do pensamento lógico 

e das atividades técnicas do homem. Pouco a pouco, outros fatores constituintes da 

personalidade humana foram relegados a um plano secundário. A total desvalorização de 

aspectos considerados irracionais encontra seu ápice na filosofia moderna de Descartes 

(1596–1650) e seu cógito, que determina a existência por base no pensamento. Em 

sequência, Auguste Comte (1798–1857) e sua filosofia positivista, buscam afastar o 

pensamento humano da tentativa de encontrar causas para os fenômenos, concentrando-se 

em suas leis objetivas.  
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Muito se tem argumentado em favor dos aspectos racionais, empíricos e científicos, 

como fundamentais para o desenvolvimento humano, pois estes tornaram possível a 

compreensão de certos elementos das leis materiais, da ordem do cosmos e dos processos 

da natureza. Em termos psicológicos, essa marcha em direção à supremacia do pensamento 

significou o surgimento da individualidade, através do desligamento do sujeito de sua 

tribo, da sua comunidade e do mundo. A precisão do pensamento contribuiu sobre a 

relevância da autoconsciência para o ser humano. O desenvolvimento egóico trouxe como 

resultado ideias como autodeterminação, liberdade e singularidade. Para Jung (1958/2013, 

p. 14): 

A natureza determinada e dirigida da consciência é uma aquisição extremamente 
importante que custou à humanidade os mais pesados sacrifícios, mas que por 
seu lado, prestou o mais alto seviço à humanidade. Sem ela a ciência, a técnica e 
a civilização seriam simplemente impossíveis, porque todas elas pressupõem 
persistência, regularidade e intencionalidades fidedignas do processo psíquico. 

 

Para Jung (1958/2013), de maneira geral, a atitude determinada que caracteriza a 

consciência é uma aquisição recente na história do desenvolvimento psíquico da 

humanidade. Os avanços obtidos são incontestáveis. No entanto, o autor suiço argumenta 

contra uma extrema unilateralidade vivenciada pelo homem comtemporâneo, inserido em 

uma sociedade altamente desenvolvida tecnicamente, mas que ainda conhece tão pouco 

acerca de seu próprio funcionamento psíquico. Miller (2004) aponta que esses avanços 

conduziram o homem, da mesma forma, a uma separação da coletividade, uma amnésia 

acerca da participation mystique75, uma desvalorização de perspectivas consideradas 

anticientíficas, como a intuição, o simbolismo, as fantasias e principalmente, a emoção, 

como móvel das ações humanas. 

Em sua experiência clínica, Jung (1958/2013) avalia as relações dialéticas entre 

consciente e inconsciente, que determinam a saúde mental. Os descompassos nessas 

relações psíquicas são representados pelos pacientes neuróticos, nos quais as barreiras 

limiares que separam os dois campos destacados possuem uma maior permeabilidade, 

desestabilizando o sistema e, em psicóticos, cujo fluxo contínuo, proveniente do 

inconsciente, suprime as ações conscientes.   

                                                           
75 A participation mystique é um termo retirado da obra de Lévy-Brühl: Usava-o para se referir a uma forma 
de relacionamento com um objeto (significando “coisa”) em que o sujeito não pode distinguir-se da coisa. 
Apóia-se na noção, que pode prevalecer numa CULTURA, de que a pessoa/tribo e a coisa – por exemplo, um 
objeto ou artefato sagrado – já estão ligados. Quando se entra no estado de participation mystique, essa 
ligação ganha vida. Jung usou o termo partir de 1912 para referir relações entre pessoas em que o sujeito, 
ou parte dele, obtém uma influência sobre o outro, ou vice-versa (Samuels, 1986, p. 70). 
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Por isso a psique do homem civilizado não é mais um sistema autorregulado, 
mas pode ser comparada a um aparelho cujo processo de regulagem automático 
da própria velocidade é tão imperceptível que pode desenvolver sua atividade a 
ponto de danificar-se a si mesma, enquanto, por outro lado, está sujeita às 
interpretações arbitrárias de uma vontade orientada unilateralmente (Jung, 
1958/2013, p. 25). 
 

A estrutura da sociedade moderna, em seu desenvolvimento, especificidade 

profissional e atividades técnicas, exige esse esforço de objetividade consciente. No 

entanto, outros aspectos, como a criatividade, exigem um contato maior com os limiares do 

inconsciente. As barreiras estabelecidas entre consciente e inconsciente, possuem, 

portanto, vantagens e desvantagens. Se, por um lado, estabelecem julgamentos a partir de 

dados do conhecimento empírico, por outro, podem levar a uma posição unilateral, 

excluindo da consciência todo objeto previamente definido como irracional (Jung, 

1972/2001).  

A tensão entre esses opostos aumentaria em consequência de uma unilateralidade 

exagerada e a tendência oposta poderia irromper na consciência. Para o autor suíço, quanto 

mais nos afastamos do inconsciente por um comportamento dirigido, maiores serão as 

chances do surgimento de uma contraposição, que pode trazer consequências 

desagradáveis. A função transcendente, ao contrário, estabeleceria, pelo contato ajustado 

entre consciente e inconsciente, a passagem de conteúdos de um campo ao outro. Neste 

ponto, Jung (1958/2013) destaca o papel fundamental do terapeuta como intermediário 

desse processo. Sua hermêutica, ou método sintético construtivo teria por finalidade a 

condução orientada das mensagens inconscientes ao consciente. A terapêutica construtiva 

pressupõe percepções que estão presentes, potencialmente no paciente, portanto, o papel do 

clínico seria o de facilitador dessas compreensões, tornando-as conscientes. Se o terapeuta 

ignora essas potencialidades, ele não pode ajudar o paciente a desenvolvê-las. 

O tratamento constutivo de Jung, consiste na questão do significado e da finalidade, 

as manifestações inconscientes fornecem uma compreensão sobre o processo nomeado de 

função transcendente. O método baseia-se em contemplar o símbolo, isto é, as imagens 

oníricas ou as fantasias, não de forma semiótica, ou seja, como sinal de processos 

instintivos elementares, mas de forma simbólica, no verdadeiro sentido da palavra, [...] 

entendendo-se “símbolo” como o termo que melhor traduz um fato complexo e ainda não 

claramente apreendido pela consciência (Jung, 1958/2013, p. 20). 

Os sonhos, portanto, adquirem um papel de importância na psicologia analítica, 

especialmente em referência à função transcendente, pois eles são os produtos do 

inconsciente direcionados à consciência, cumprindo a tarefa de acrescentar a esta última os 
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elementos necessários ao seu desenvolvimento. Enquanto verdadeiro intermediário do 

processo transcendente, [...] o sonho é por assim dizer, um produto puro do inconsciente 

(Jung, 1958/2013, p. 22). A sua interpretação pelo método construtivo permite uma 

ampliação de significados, ao mesmo tempo em que a imagem central ou imagens 

concernentes aos sonhos não são desfeitas, mas preservadas. Sobre as objeções acerca da 

relevância do sonho e de sua interpretação, Jung (1958/2013, p. 22) acrescenta: 

Pode-se objetar dizendo que o tratamento do sonho é feito na base da sugestão. 
Mas quanto a isto esquece-se inteiramente que uma sugestão jamais poderá ser 
aceita sem uma disponibilidade correspondente, ou, se for aceita, depois de 
alguma insistência não demorará a se dissipar. Uma sugestão aceita por longo 
tempo pressupõe sempre uma forte disponibilidade psicológica suscitada pela 
própria sugestão. 
 

As fantasias espontâneas são outros elementos que propciariam a função 

transcendente. Alguns indivíduos poderiam expressar seus conteúdos inconscientes através 

de uma voz interior, outros, através de expressão plástica pelas mãos, como a escultura ou 

desenho, alguns, ainda expressariam através de movimentos. Não menos importante, 

apesar de menos frequente, é a escrita automática, que permite a manifestação de 

expressões inconscientes. O campo das artes talvez seja o que permite uma maior gama de 

meios expressivos inconscientes e muitos foram os estudiosos do assunto que 

reconheceram o papel de funções psíquicas na criatividade. Argan (1970/2002), por 

exemplo, pesquisador e crítico de arte, destaca as contribuições fundamentais de Jung no 

reconhecimento da região psíquica indeterminada do inconsciente, não somente como um 

local de memórias perdidas, mas como a fonte de impulsos criativos.  

O autor suíço acrescenta que os elementos inconscientes apresentariam 

características de forma e conteúdo. No processo de desenvolvimento psíquico, os 

indivíduos, para além de sua vontade dirigida, poderiam se fixar em um ou outro desses 

dois aspectos. Haveria, portanto, duas principais tendências a serem assumidas diante da 

diversidade dos conteúdos inconscientes. O primeiro diz respeito ao que Jung (1958/2013) 

nomeou de princípio da formulação criativa e o segundo princípio da compreensão. Os 

dois princípios se complementariam na formação da função transcendente. Na recepção 

dos elementos inconscientes, se há um predominio do princípio da formulação criativa, os 

materiais obtidos aumentam em quantidade e variedade, resultando em uma condensação 

de símbolos esteriotipados, com predomínio de motivos estéticos. Se, ao contrário, a 

direção se verifica pelo princípio de compreensão, o sentido assume a preocupação central 

do sujeito, em detrimento da questão estética.  A supervalorização do sentido pode 
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ocasionar uma excessiva interpretação intelectual, que perde de vista o caráter simbólico 

do fenômeno.  

Para o autor suíço, os dois princípios se completam na regulação da percepção de 

forma e conteúdo dos aspectos inconscientes. A formulação estética necessita de uma 

interpretação de seu significado, assim como o sentido do material necessita da forma 

estética. Quando portadores de um mesmo potencial, os opostos produzem uma situação 

equilibradora. A confrontação entre essas posições gera uma tensão carregada de energia 

que produz algo vivo, um novo nível de ser ou uma nova situação. A função transcendente 

aparece como uma das propriedades características dos opostos aproximados (Jung, 

1958/2013, p. 36). 

Clarke (2000) afirma que Jung estabeleceu um modelo que conceitua duas direções 

opostas e complementares do fenômeno humano. O primeiro era em direção a um 

microcosmo interior da psique, a relação dinâmica entre processos conscientes e 

inconscientes, uma dialética definida como função transcendente. Esse diálogo, cujo 

objetivo é o autoconhecimento, significa um caminho doloroso, de chegar a um acordo 

com aspectos até então difusos e escondidos. O segundo movimento, complementar e 

interligado ao primeiro, é em direção a um macrocosmo cultural, histórico e simbólico. 

Seus estudos acerca do gnosticismo, da alquimia medieval, textos filosóficos e do seu 

fascínio pelas religiões do ocidente e oriente. Jung demonstrava uma preocupação e 

sensibilidade com os processos passados que moldam o presente. Diante das necessidades 

espirituais urgentes do nosso tempo, para o autor suíço, só poderia ocorrer um resultado 

satisfatório através da transformação e reavivamento da consciência moderna pelo diálogo 

com mitos e tradições passadas.  

Em relação ao aspecto religioso, para Clarke (2000), através de seu pensamento 

hermenêutico, Jung considerava que a vitalidade das religiões se verifica pela sua 

capacidade de dialogar com o passado, atualizando mitos e símbolos no presente. Nas duas 

direções, interna e externa, o notável no autor suíço era sua prontidão para enfrentar o 

estranho, o que pode ser verificado em sua escolha pela psiquiatria, seu interesse pelos 

fenômenos psíquicos, seu trabalho compreensivo com neuróticos e psicóticos, e seu 

esforço contínuo por esclarecer as tradições do ocidente e do oriente.   
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5 – OS EFEITOS DE THE VARIETIES OF RELIGIOUS EXPERIENCE SOBRE A 

OBRA DE C. G. JUNG  

 

The Varieties of Religious Experience (1902) foi uma obra que definiu todo o 

percurso posterior dos estudos sobre religião. Apesar de já existirem trabalhos anteriores 

sobre o tema, como o tratado escrito por Stanley Hall sobre treinamento moral e religioso 

em crianças e adolescentes, no início de 1880, é com James que se inicia um estudo 

sistemático e variado do assunto, tendo por foco a experiência humana. Seu trabalho 

influenciou diversos autores renomados na área de psicologia da religião, como James 

Henry Leuba (1867–1946) e Edwin Diller Starbuck (1866-1947) da School of Religious 

Psychology da Universidade de Clark. Como afirma Paiva (1989, p. 25), a obra de William 

James se destacou sobre vários aspectos [...] não só pelo impacto duradouro que exerceu 

no campo da psicologia da religião, mas sobretudo pela sensibilidade ao polimorfismo do 

psicológico e do religioso. 

Inicialmente propostas para o período de 1899 a 1900, as Gifford Lectures tiveram 

que ser adiadas devido a problemas de saúde de James. Nesse período em que ele ficou 

impedido de trabalhar, o pensador americano se dedicou a leituras, entre os trabalhos 

consultados estão a obra de seu amigo T. Flournoy, From India to the Planet Mars, que 

tinha acabado de ser lançada na época, e o livro de J. Royce (1855 -1916), The World and 

the Individual. Após o descanso, James retorna ao trabalho em fevereiro de 1900, com o 

objetivo de desenvolver seu estudo sobre as variedades da experiência religiosa. Em 25 de 

janeiro de 1901, ele já tinha levantado material suficiente para 10 horas de palestras. As 

primeiras apresentações em Edimburgo ocorreram a partir no dia 16 de maio de 1901 

(Richardson, 2006). 

Após a apresentação e publicação de Varieties, James recebeu uma quantidade 

enorme de cartas. Sua obra sobre religião provocou um impacto maior em leitores, críticos 

e colegas, do que qualquer um de seus trabalhos anteriores. As pessoas escreviam 

elogiando o valor do livro, objetando pontos de vista e propondo os mais diversos 

questionamentos. Especialmente os religosos se entusiasmaram na recepção de Varieties. 

De acordo com Allen (1967), os clérigos protestantes afirmavam que o livro reforçava sua 

crença em Deus e na imortalidade, a imprensa católica se posicionava de forma amigável, 

os unitaristas, universalistas e demais participantes de grupos religiosos, como a Christian 

Science, afirmavam ter encontrado na obra incentivo para suas crenças individuais. A tese 

central do livro, que James teria indicado em seus manuscritos, é que existe uma parcela do 
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homem que se identifica com o eterno. Essa é a crença essencial das religiões, no ocidente 

e no oriente. No entanto, a experiência desse fato fundamental se manifesta somente em 

períodos particulares. A vivência religiosa seria sempre um fator emocional, direcionado 

por uma dimensão mais profunda através do senso de uma ordem invisível. 

Segundo Allen (1967), a recepção da obra deixou James admirado. A Harvard 

School of Theology pediu a ele duas palestras sobre o tema em 1902. No período, o 

pensador americano manteve uma correpondência com diversos autores, entre eles F. C. S. 

Schiller, T. Flournoy, H. Münsterberg, entre outros. Para o primeiro, James afirmou que o 

livro se tratava de fatos e não de filosofia. Ele havia proposto que o assunto seria abordado 

em duas etapas, a primeira descritiva e a segunda de análise do material. A parte de análise 

detalhada não teria sido escrita, apesar de, a partir de sua palestra XVI, intitulada 

Mysticism, e as palestras XVIII, Philosophy, e XX, Conclusions, terem assumido esse 

papel de elaboração das descrições anteriores. Ele argumenta como a vivência religiosa é 

intelectualizada pelo homem, reduzindo o farto material emocional e sensível a abstrações. 

A ênfase do autor, portanto, se concentra sobre a força dinâmica da religião a partir da 

experiência (James, 1920b). 

Em todo o livro há a defesa da variedade, pela utilização de uma profusão de 

exemplos. Os casos relatados vão desde intuições que os indivíduos experimentam até 

visões e vozes supostamente provenientes de um mundo espiritual. A verdade da 

experiência seria provada pelo seu valor pragmático. Se isto funcionava e quais eram os 

resultados, era matéria mais da especulação científica do que do conhecimento essencial. 

Sobre essas afirmações, a participação de James em pesquisas psíquicas havia demonstrado 

que os benefícios da religião não podiam ser negados, mesmo que a ciência ainda não 

tivesse provas suficientes acerca dos fenômenos religiosos. 

Da mesma forma, suas descrições sobre indivíduos que classificou como healthy-

minded e sick-soul, demonstravam as diferentes possibilidades de se experimentar o 

sagrado, e ao nomear as vivências dos indivíduos como, once-born e twice-born, ele 

evidenciou a participação da experiência religiosa no desenvolvimento da personalidade e 

ainda, levantou hipóteses acerca da participação da mesma sobre os processos de saúde e 

doença mental:  

James não estava certo (embora ele não pensasse que isso fosse impossível 
também), mas ele concordava que a doença mental e sintomas neuróticos 
poderiam ser causados por um sentimento ou convicção. Aqui encontramos todas 
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as observações e conclusões de James como fisiologista, neurologista e 
psicólogo da religião juntas (Allen, 1967, p. 433, tradução nossa)76. 
 

Para Ferrari (2002), Varieties representa, ainda, um elemento importante do largo 

projeto de James de formular uma ciência da mente, com o desenvolvimento de 

importantes aspectos de sua psicologia subliminal, uma continuidade de diversos temas, já 

abordados em suas Lowell Lectures de 1896 sobre estados excepcionais da mente. As 

Lowell Lectures haviam sido iniciadas na celebrada era da Boston School of Abnormal 

Psychology. Apesar dessas palestras não terem sido publicadas por James, muitos capítulos 

de Varieties contêm ideias desenvolvidas inicialmente nos estudos do autor em 1896. 

Taylor (1983) demonstrou como esse trabalho forma uma ponte entre a psicologia do 

conhecimento presente em The Principles of Pscychology, a primazia emocional da 

experiência mística em Varieties, atingindo até mesmo os trabalhos posteriores de James 

como Pragamatism e seu desenvolvimento do empirismo radical, no entendimento da 

experiência humana e em suas implicações na ideia de consciência. 

Nas obras de Jung, Varieties é o segundo livro de James mais utilizado em suas 

referências77, ficando atrás somente de Pragmatism (1907). As edições utilizadas pelo 

autor suíço são a primeira de 1902 e a trigésima de 1919, as duas em sua versão original 

em inglês. Jung apreende dois aspectos principais referentes à obra, o primeiro diz respeito 

à valorização da religião. A partir da experiência original, a vivência do sagrado é definida 

como inerente ao ser humano, para além das instituições organizadas. O segundo aspecto 

diz respeito à psicologia subliminar de James, ou seja, às relações que são estabelecidas 

entre a consciência de vigília e uma região subconsciente mais ampla e complexa. A 

experiência religiosa, nesse sentido, participaria de certos processos integradores da 

personalidade. 

Os dois aspectos se encontram indissociados, no entanto, ao longo dos trabalhos do 

autor suíço notamos que a ênfase se concentra em um ou outro dos elementos destacados. 

O primeiro está elaborado, principalmente, em Psicologia e religião. O segundo se 

encontra disperso em diversas obras de Jung. Destacamos alguns desses trabalhos nos 

quais o autor suíço desenvolveu seu projeto de psicologia utilizando como referência a 

obra Varieties, como O eu e o inconsciente (1928), Determinantes psciológicas do 

comportamento humano (1936), O arquétipo como referência especial ao conceito de 
                                                           
76 James was not sure (though he did not think this impossible either), but he quite agreed that mental 
sickness and neurotic symptoms could be caused by such a feeling or conviction. Here we find all of James’s 
observations and conclusions as a physiologist, neurologist and psychologist of religion merging (Allen, 
1967, p. 433). 
77 Utilizamos como base para essa afirmação as Obras Completas de C. G. Jung, editadas pela editora Vozes. 
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anima (1936), A fenomenologia do espírito no conto de fadas (1945), Considerações 

teóricas sobre a natureza do psiquico (1946) e A psicologia profunda (1948).  

Em Psicologia e religião, apesar de não referenciar diretamente a obra Varieties78, 

Jung assume uma postura muito semelhante a do pensador americano em suas Gifford 

Lectures, a valorização da religião pela experiência humana original. As Terry Lectures 

apresentadas por Jung em 1937 possuíam um objetivo similar às palestras de James em 

Edimburgo, ou seja, o estudo da religião natural à luz da ciência psicológica. É provável 

que as palestras de Jung em Yale tenham sofrido a influência do encontro entre os autores 

em 1909, como afirma Jung (1972/2002, p. 138) em suas Cartas: Estava interessado 

também na parapsicologia, e minhas discussões com William James giravam 

principalmente em torno deste assunto e da psicologia da experiência religiosa. 

Outro ponto a ser destacado é a perspectiva em que James e Jung se situam para 

apresentar o seu tema de discussão. Jung (1939/2012, p. 17) afirma: [...] considero minha 

tarefa mostrar o que a psicologia, ou melhor, o ramo da psicologia médica que 

represento, tem a ver com a religião ou pode dizer sobre a mesma. E ainda acrescenta sua 

postura prática de avaliação dos fenômenos [...] sou apenas um empírico e, como tal, me 

mantenho fiel ao ponto de vista fenomenológico (p.17). James (1902/2010, p. 12, tradução 

nossa) da mesma forma, afirma: E eu não sou um teólogo, nem um erudito na história do 

religioso, nem um antropólogo. Psicologia é o único ramo da aprendizagem em que eu sou 

versado particularmente79. E define seu objeto de estudo como [...] os sentimentos, atos e 

experiências de homens individuais na sua solidão, na medida em que se apreendem em 

relação a tudo o que eles podem considerar o divino80 (p.36).  

A partir desses pontos fundamentais de similaridade, a saber, o olhar da psicologia 

sobre a religião e a valorização da experiência como objeto de estudo, cada um dos 

pensadores apresenta o tema com suas particularidades. James com sua diversidade de 

relatos e referências bibliográficas das mais diferentes culturas, com um destaque 

acentuado sobre autores americanos e ingleses ligados a religião ou a uma postura 

considerada religiosa, como Ralph Waldo Emerson (1803–1882), Henry Alline, George 

Fox, Thomas Carlyle, entre muitos outros. O pensador ainda inclui nesse conjunto, alguns 

eventos pesquisados pela Society for Psychical Research e pela American Society for 

                                                           
78 A bibliografia de William James utilizada por Jung em Psicologia e religião é Pragmatism (1907).  
79 I am neither a theologian, nor a scholar learned in the history of religious, nor an anthropologist. 
Psychology is the only branch of learning in which I am particularly versed (James, 1902/2010, p. 12). 
80 [...] the feelings, acts, and experiences of individual men in their solicitude, so far as they apprehend 
themselves to stand in relation to whatever they may consider the divine (James, 1902/2010, p. 36). 
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Psychical Research. Jung, por sua vez, utiliza seus conhecimentos clínicos para abordar o 

tema religioso, a experiência original é destacada em diversos casos de seus pacientes, 

tendo por foco os sonhos de caráter numinoso. Da mesma forma, acrescenta a essas 

referências citações de autores antigos e modernos, dos campos da religião, filosofia e 

antropologia.  

Segundo Jaffé (1966/1989), Jung em seus trabalhos argumenta em favor da 

supremacia da experiência interior. Essa exposição seria direcionada ao homem moderno 

em sua angústia espiritual, no sentimento de estar perdido frente a um mundo destituído de 

sentido, em seus anseios irrealizados e na sua ilusória sensação de bem estar frente a um 

vazio existencial. Em vez da fé que se perdeu, Jung pede a ele uma nova e intensa 

participação na vida religiosa; porque a experiência interior, o encontro com os 

conteúdos do inconsciente, é, em função do que foi dito, uma experiência religiosa (p.57). 

O cerne da psicologia religiosa em Jung ou, nas palavras do autor, o mysterium magnum, 

se localiza na própria psique humana. 

Jung, no entanto, deixa claro que há perigos no processo de apreensão da 

experiência religiosa. As imagens, vozes e demais conteúdos provenientes de uma fonte 

inapreensível atingem a consciência confrontando posturas cristalizadas, desafiando 

conceitos e levando os indivíduos a reflexões conflituosas. A experiência numinosa faz 

parte de um processo contínuo, mesmo quando assimilada pela consciência, garantindo um 

crescimento espiritual e um desenvolvimento da personalidade. Não há paz permanente.  

[...] mesmo para aqueles cuja vida foi enriquecida pelo encontro com o 
inconsciente, é apenas um breve intervalo entre o conflito resolvido e o conflito 
que virá, entre respostas e perguntas que nos lançam no tumulto e no sofrimento, 
até que novos vislumbres ou a própria transformação tragam nova solução, e o 
interior e exterior em oposição se reconciliem novamente. A experiência do 
significado, que é, finalmente, aquilo com que se ocupa a vida, não é, de nenhum 
modo, equivalente ao não-sofrimento; no entanto, a elasticidade da consciência 
que se dá conta de si e se transforma a si mesma pode nos fortalecer contra os 
perigos do irracional e do racional, contra o mundo interior e exterior (Jaffé, 
1966/1989, p. 59). 
 

A confrontação do ego consciente com os elementos numinosos do inconsciente é 

uma experiência arquetípica tão antiga quanto à própria humanidade. É a vivência 

primordial do divino como mysterium tremendum e do significado apreendido como 

desenvolvimento pessoal. Esse é um processo contínuo que, na atualidade, tem sido 

negligenciado em favor de um imediatismo e utilitarismo. As imagens manifestadas em 

sonhos, fantasias e demais expressões inconscientes, para o autor suíço, representam 

expressões da vitalidade psíquica, elementos participantes de importantes processos de 
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regulação da saúde mental, portanto, não poderiam ser simplesmente descartados (Jaffé, 

1966/1989). 

Franz (1991) destaca que, ao confrontar problemas como a neurose e a psicose, 

Jung buscou a compreensão das mensagens inconscientes. A princípio seu foco estava 

sobre os instintos de natureza sexual, apoiando-se nas afirmações de Freud de auxiliar as 

pessoas a voltarem-se para as questões pulsionais e, com isso, se tornarem mais sãs. No 

entanto, nessa busca, ele também encontrou a religião, como algo instintivo e natural, [...] 

porque o homem singelo é homem religioso. Portanto terá que voltar para o homem 

interior, natural e imediato, e a uma atitude religiosa, porque não podemos ter nenhuma 

destas coisas sem a outra (p.75). 

Para Barreto (2012), Jung compreendia a religião como um sistema 

psicoterapêutico, em que a supressão da experiência religiosa acarretaria o surgimento de 

neuroses. A experiência religiosa em C. G. Jung se moveria entre o crer e o saber. A 

ruptura com a tradição religiosa seria um grave problema enfrentado pelos indivíduos 

inseridos na sociedade moderna. Não poderia haver um simples retorno à fé simples, 

anterior ao período da ruptura. A cisão entre a fé e a razão se manifestaria em todos os 

setores da vida moderna. Em relação à psicoterapia, especialmente a de base inconsciente, 

encontraríamos duas tentativas de resposta para essa ruptura.  

Na primeira tentativa admite-se a perda irreversível do elemento religioso, na outra, 

parte-se em busca de um processo de ressignificação da experiência. No primeiro aspecto, 

temos a psicanálise freudiana, no segundo, a perspectiva analítica de C. G. Jung. Enquanto 

Freud vê na religião uma neurose, que só pode ser superada pelo esclarecimento da 

consciência. Jung vê na religiosidade um impulso universal, uma força de origem 

inconsciente (Barreto, 2012)81.  

Para Jung, em conexão com sua metodologia construtiva, a significação da 

experiência religiosa teria que ser prospectiva e não regressiva. Necessitaria unir saber e 

crer, pois, para o homem moderno, a religião também deveria passar pela experiência. 

Saber para Jung significa experimentar por si mesmo. O saber está intrinsecamente 

associado à vivência, sendo a experiência a validação de um conhecimento, uma 

perspectiva eminentemente pragmática, com aspectos claros de influência em William 

James.  

                                                           
81 Para maiores esclarecimentos sobre as concepções de Freud acerca da religião, e suas diferenças com a 
perspectiva de C. G. Jung, destacamos o artigo O estranho sentimento oceânico de Walter Melo, presente na 
Revista Tempo Brasileiro, edição 187, Psicanálise e seus Arredores. 
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O pragmatismo médico de Jung se associa à tradição grega de cura ou terapia pela 

palavra na qual a pistis ou confiança se integra ao saber. No entanto, Barreto (2012) aponta 

que a tentativa de Jung de associar a validade da religiosidade à experiência subjetiva não 

explicaria a questão do transcendente. A experiência não seria suficiente para resolver o 

problema da verdade ou ilusão da religiosidade. A grande questão seria como pensar o 

transcendente, a partir das limitações do indivíduo. Para Barreto, Jung não teria entrado em 

acordo filosófico com o problema do transcendentalismo absoluto. Como não é possível 

retornar a avaliação da religião ao nível do primitivo, no qual a experiência é validada 

somente por seu impacto emocional, Jung desenvolve a categoria de símbolo como 

fundamental para a compreensão da experiência religiosa.  

 Apesar das análises coerentes de Barreto (2012), consideramos que Jung 

compartilhava com os pesquisadores de seu tempo de uma busca pelo reconhecimento da 

cientificidade de suas pesquisas. O estudo da experiência religiosa tinha como base o 

elemento prático da vivência. O pesquisador suíço, através de um posicionamento empírico 

se colocava no patamar de um cientista, enquanto que a especulação metafísica o definiria 

como filósofo.  

No entanto, a questão transcendente não teria sido esquecida, considerados a 

esposição acerca da religião em Jung fundamentada no empirismo de James, mas também, 

com referências marcantes no trabalho teológico de Otto. Ao incluir o termo numinoso na 

descrição das experiências, Jung acrescenta os aspectos objetivos de uma existência 

dinâmica, para além da subjetividade.  

 O outro aspecto apreendido por Jung acerca da obra Varieties se encontra em vários 

trabalhos. Sob o ponto de vista do projeto de psicologia, em O eu e o inconsciente (1928), 

notadamente, no capítulo A função inconsciente, Jung (1928/2013) discute sobre o 

processo de individuação como meta do desenvolvimento da personalidade. Individuação 

significa tornar-se um ser único, na medida em que por “individualidade” entendermos 

nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também nos 

tornarmos o nosso próprio si-mesmo (p. 63). A individuação significaria a ligação entre o 

ego consciente e o si-mesmo, enquanto uma totalidade que também abarca aspectos 

inconscientes. O autor completa que individuação pode ser traduzida por tornar-se si-

mesmo (Verselbstung) ou a realização do si-mesmo (Selbstverwirklichung). É importante 

traçar uma distinção entre individuação e individualismo. O individualismo representa a 

ênfase em particularidades em detrimento das obrigações coletivas. A individuação, ao 

contrário, significa a realização de qualidades coletivas no indivíduo. 
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Há um aparente paradoxo no referido processo, que se desfaz através de uma 

análise mais detalhada. O autor suíço utiliza um exemplo: assim como todas as faces 

humanas possuem dois olhos, um nariz, uma boca e outros fatores comuns a espécie, em 

cada indivíduo esses elementos se apresentam como únicos. Da mesma forma, na 

individuação os elementos coletivos são especificados nas particularidades aprimoradas do 

sujeito. Dessa forma, se desfazem as expressões personalísticas artificiais criadas como 

simulacro da verdade. A individuação não representa a emulação de qualidades, o assumir 

um ar oficial ou desempenhar seu papel na sociedade (p. 64), mas a irrupção de fatores 

inconscientes com força sugestiva, que levam o indivíduo a abrir mão de superficialidades 

e se tornar tal qual é. O processo a que Jung (1928/2013) se refere, também se encontra na 

experiência religiosa original, especialmente nos casos de conversão. Neste ponto, ele 

referencia o copioso material reunido por William James em Varieties, no qual, os fatores 

externos predispõem às mudanças, mas o impulso interno, que se desenvolve a parte da 

consciência de vigília, determina a transformação do sujeito, de forma aparentemente 

repentina. 

O momento da irrupção pode, entretanto, ser repentino, de maneira que a 
consciência é como que inundada instantaneamente por conteúdos estranhos e 
inesperados. Os leigos e os que são atingidos pelo fenômeno assim poderão 
julgar, mas não o perito, que sabe não existirem transformações repentinas (Jung, 
1928/2013, p. 65). 

 

O grande problema proposto é saber em que consistem os processos inconscientes e 

como se formam. No entanto, Jung (1928/2013) argumenta que o especialista trabalha com 

os produtos inconscientes, sejam eles opiniões, afetos, sonhos ou fantasias. Através desses 

materiais, torna-se possível uma avaliação acerca do desenvolvimento do processo 

inconsciente, mas a verdadeira natureza de tais estados permanece inapreensível, sendo 

difícil ultrapassar o nível hipotético. O que se verifica é a atividade constante dos 

processos inconscientes que, quando alcançam certo grau de maturação atingem a 

consciência, propiciando a assimilação de seus conteúdos e por consequência um 

desenvolvimento da personalidade. De acordo com esta definição, o si-mesmo é uma 

instância que engloba o eu consciente. Abarca não só a psique consciente, como a 

inconsciente, sendo, portanto, por assim dizer, uma personalidade que também somos 

(p.67). 

As passagens da obra de James a que Jung se refere, provavelmente, se encontram 

nas duas palestras intituladas Conversion do pensador americano. Inicialmente, James 

(1902/2010) estabelece um exame pormenorizado dos elementos participantes do processo 
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de conversão. Ele explica que o homem possui diversos grupos e sistemas internos 

formados por metas, ideias e objetivos, agregados por associação. Cada um desses 

conjuntos possui certa independência em relação aos outros. Quando um grupo assume o 

centro de interesse do indivíduo todos os outros podem ser excluídos do campo mental. 

Nas alterações comuns de caráter essa modificação de centros de interesse ocorre, mas 

como cada um desses conjuntos de ideias é rapidamente substituído por outro, não se 

costuma chamar esses momentos de transformações, porém, sempre que um objetivo 

cresce, de tal maneira, que expulsa definitivamente seus rivais da vida do indivíduo, é 

possível chamar o fenômeno de transformação da atitude. 

No desenvolvimento da vida, há uma constante mudança dos interesses dos 

indivíduos e, por consequência, uma mudança dos sistemas de ideias que ocupam o centro 

da atenção. O que provoca essas mudanças é a oscilação dos interesses emocionais, pois é 

a emoção que coloca em movimento os centros dinâmicos da consciência de vigília ou da 

região subliminar. Para James (1902/2010), assim como para Jung (1928/2013), explicar 

através dos conhecimentos psicológicos o porquê de metas periféricas passarem a ser 

centrais é algo de dificil execução. O autor recorre ao seu conhecimento esperimental no 

campo do hipnotismo, especificamente, na compreensão da dimensão subliminar, ou seja, 

além de uma consciência de vigília, outros campos de consciência existiriam, com 

agregados de ideias e metas, quando mobilizados por algum impacto emocional externo ou 

pelo desenvolvimento natural desses processos poderiam ocorrer mudanças nos centros de 

interesse dos indivíduos. No caso da conversão, o interesse se direciona para a vida 

religiosa. Essas mudanças ou transformações teriam um papel importante no 

desenvolvimento da personalidade, unificando posicionamentos ambivalentes dos sujeitos. 

A mente é um sistema de ideias, cada qual com o estímulo que desperta, e com 
tendências impulsivas e inibidoras, que mutuamente contrastam ou se reforçam. 
A coleção de ideias se altera por subtração ou adição no curso da experiência, e 
as tendências se alteram à medida que o organismo envelhece. Um sistema 
mental pode ser minado ou enfraquecido por essa alteração intersticial como 
acontece com um edifício e, no entanto, mantem-se de pé por força do hábito. 
Mas uma nova percepção, um repentino choque emocional ou uma alteração 
orgânica fará cair, de uma vez só toda a fábrica; e aí o centro de gravidade 
afunda numa atitude mais estável, pois as novas ideias que alcançam o centro da 
rearrumação parecem agora trancadas ali, e a nova estrutura continua permanente 
(James, 1902/2010, p. 184, tradução nossa)82. 

                                                           
82 A mind is a sytem of ideas, each with the excitement it arouses, and with tendencies impulsive and 
inhibitive, which mutually check or reinforce one another. The collection of ideas alters by subtraction or by 
addition in the course of experience, and the tendencies alter as the organism gets more aged. A mental 
system may be underminded or weakened by this interstitial alteration just as a building is, and yet for a time 
keep upright by dead habit. But a new perception, a sudden emotional shock, or an occasion which lays bare 
the organic alteration, will make the whole fabric fall together; and then the centre of gravity sinks into an 
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Em Determinantes psicológicas do comportamento humano (1936), a palestra 

apresentada pelo autor suíço durante o tricentésimo aniversário da universidade de 

Harvard, Jung desenvolve alguns de seus temas mais importantes, como a relação entre 

consciente e inconsciente; os complexos como fatores autônomos e dinâmicos do 

inconsciente; os arquétipos, elementos estruturais do inconsciente coletivo, e sua influência 

em diversos setores da vida humana, em especial, a religião; e as funções pensamento, 

sentimento, sensação e intuição, partes da teoria tipológica do autor.  

A princípio, Jung (1936/2013) busca explicar sobre as intrincadas relações entre o 

psicológico e o biológico. Embora a psicologia reclame, com razão, a autonomia de seu 

campo de pesquisa, ela deve reconhecer uma extensa correpondência de seus fatos com os 

dados da biologia (p. 60). A unidade psicofísica determinou que no início da psicologia 

muitos autores utilizassem a teoria dos instintos e da fisiologia. Jung concentra grande 

parte de sua apresentação na descrição dos instintos. Os diversos tipos de instintos, que 

constituem a base do comportamento humano, são considerados como fatores 

extrapsíquicos, que seriam assimilados por uma estrutura psíquica complexa, a que Jung 

nomeia de psiquificação83. 

Os instintos são explicados através de uma separação estabelecida pelo autor entre 

grupos principais, a saber: fome, sexualidade, atividade, reflexão e criatividade. No 

referido trabalho, a importância das obras de James é ressaltada de maneira geral. Sobre o 

pensador americano, Jung (1936/2013, p. 71) afirma: Foi seu espírito largo e abrangente 

que me descerrou até o incomensurável os horizontes da psicologia humana. Poderíamos 

traçar paralelos entre a importância atribuída aos instintos por Jung com a obra The 

Principles of Psychology, especialmente o capitulo XXIV, Instinct, no qual o pensador 

americano avalia a importância dos instintos na constituição humana, destacando temas 

como: o homem como portador de maior quantidade de instintos em sua classe, reflexos 

instintivos, a transitoriedade dos mesmos e certas especificidades, como a combatividade, 

imitação, entre muitos outros fatores. Em relação à Varieties, podemos notar uma 

importância tangencial, na qual sua presença surge em certos momentos, por exemplo, 

                                                                                                                                                                                

attitude more stable, for the new ideas that reach the centre in the rearrangement seem now to be locked 
there, and the new structure remains permanent (James, 1902/2010, p. 184). 
83 Uma dissertação sobre o conceito de psiquificação está sendo desenvolvida pelo mestrando do programa 
PPGPSI da UFSJ, Victor de Freitas Henriques, com o título: Considerações acerca do conceito de 
psiquificação na obra de Carl Gustav Jung, sob orientação do professor Dr. Walter Melo.  
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quando o autor suíço afirma que: Qualquer que seja a natureza da psique, ela é dotada de 

extraordinária capacidade de variação e transformação (p. 61). Destacando, 

posteriormente a importância da compreensão do psíquico como variável, devido à 

pluralidade de modos de ser do homem e tomando como base para sua análise a 

importância da experiência. 

Vamos encontrar um apontamento mais objetivo de Varieties em O arquétipo como 

referência especial ao conceito de anima (1936), no qual Jung (1936/2012) desenvolve as 

diretrizes de sua psicologia analítica e argumenta em favor de uma psicologia 

experimental. A psicologia é um campo de experiência e não uma teoria filosófica (p. 63), 

como provou Wundt e Fechner em sua revolução metodológica. No entanto, o autor suíço 

ressalta que o materialismo do final do século XIX, foi incapaz de valorizar alguns 

importantes estudos de casos experimentais do fenômeno anímico, como o efetuado pelo 

pensador da escola romântica Justinus Kerner, com sua obra The Seeress of Prevorst 

(1829). 

Jung (1936/2012) aponta que, mesmo Freud, um eminente empírico, em 

determinado momento de seu trabalho, inverte a ordem e acopla a teoria ao seu método de 

investigação, como se o fenômeno psíquico, para ter algum valor, tivesse que ser analisado 

sob um prisma específico. A proposta de Jung no referido trabalho, é de uma ciência 

psicológica baseada na experiência, assim como propõe James. A teoria seria incluída, 

posteriormente, na análise fenomenológica. A excessiva valorização de uma conceituação 

estrutural transforma, segundo o autor suíço, a teoria das neuroses de Freud, em um 

conjunto destituído de uma fenomenologia geral. Na superação desse modelo, Jung assume 

como referência a descrição biográfica do fenômeno anímico, representado pelo trabalho 

de T. Flournoy, From India to the Planet Mars e a obra The Varieties of Religious 

Experience, de James, em sua valorização de um conjunto de exemplos descritivos para 

uma posterior formulação compreensiva acerca do psíquico, tanto em seu caráter normal, 

quanto no patológico. 

Devo a esses dois investigadores ter compreendido a natureza do distúrbio 
psíquico no âmbito da alma humana em seu todo. Eu próprio conduzi durante 
vários anos um trabalho experimental, no entanto, através de minha ocupação 
intensa com neuroses e psicoses fui levado a reconhecer que por mais desejável 
que seja a avaliação quantitativa é impossível prescindir do método descritivo 
qualitativo. A psicologia médica reconheceu que os fatos decisivos são 
extremamente complexos e só podem ser apreendidos através da descrição 
casuística. Este método, porém, exige que se esteja livre de pressupostos 
teóricos. Toda ciência natural é descritiva quando não pode mais proceder 
experimentalmente, sem, no entanto, deixar de ser científica. Mas uma ciência 
experimental torna-se inviável quando delimita seu campo de trabalho segundo 
conceitos teóricos. A alma não termina lá onde termina um pressuposto 
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fisiológico ou de outra natureza. Em outras palavras, em cada caso singular, 
cientificamente observado, devemos levar em consideração o fenômeno anímico 
em sua totalidade (Jung, 1936/2012, p. 64 – 65). 
 

Jung (1936/2013) delimita essa elaboração inicial para em sequência apresentar seu 

conceito de anima, afirmando que não partia de uma suposição metafísica, como o 

acusavam, mas de uma constatação experimental. Através de seus numerosos casos 

clínicos e de seus estudos de tradições de povos primitivos, da mitologia, de religiões 

comparadas e da história da literatura, ele teria acumulado material suficiente para 

demonstrar a existência de uma parcela feminina no inconsciente do homem. Para a teoria 

analítica, a união consciente e inconsciente representaria uma totalidade, se na consciência 

se manifesta um aspecto personalístico masculino, seu oposto natural, o feminino seria um 

elemento inconsciente. Nos seus relacionamentos, o homem projetaria essa imagem 

primordial em suas parceiras, inicialmente ancorada na imagem parental da mãe. Da 

mesma forma, a mulher, apresentaria um elemento masculino inconsciente, o animus. A 

sizígia, ou união de opostos, seria algo presente na história da humanidade. O arquétipo 

feminino do inconsciente, ou anima, seria um elemento primário da fenomenologia do 

psíquico (Franz, 1988). 

Em A fenomenomenologia do espírito nos contos de fada (1945), vamos encontrar 

outras elaborações de Jung sobre seu projeto de psicologia. Para o autor suíço, o objeto de 

estudo da psicologia é o fenômeno natural, dinâmico e mutável da psique humana, em sua 

forma e conteúdo. A psicologia, contudo, enfrenta grandes dificuldades em sua proposta de 

se firmar como ciência, pois o observador ou experimentador partilha das peculiaridades 

do seu objeto. Nesse sentido, a proposta da psicologia seria uma descrição e ordem dos 

acontecimentos para um posterior estabelecimento de leis do comportamento. No entanto, 

a questão do conteúdo, ou de determinar a substância da psique, seria algo de que não 

dispomos na atualidade. Shamdasani (2003) afirma que William James reconheceu as 

limitações enfrentadas pela psicologia já em seu surgimento, quando o pensador americano 

destaca que sequer existia o menor vislumbre de clareza e introvisão acerca dos 

componentes e forças reais abrangidos pelo termo psicologia. 

Para Jung (1945/2012, p. 207): A questão da substância da coisa observada só é 

possível na ciência da natureza onde existe um ponto de Arquimedes externo. Para a 

psique falta um tal ponto de apoio porque só a psique pode observar a psique. Para o autor 

suíço o comportamento psíquico seria observado nas interações entre consciente e 

inconsciente, em seus mecanismos saudáveis e patológicos. Sua afirmação acerca do 
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desconhecimento atual da substância do psíquico retrata a situação pendente do problema 

mente e corpo ou psíquico e fisico. Esse ponto de vista, entretanto, não exclui as diferentes 

tentativas de se interpretar os fenômenos, cada qual com seu conjunto de hipóteses acerca 

da natureza da psique. 

Segundo Jung (1945/2012), uma das primeiras interpretações acerca do psíquico foi 

como espírito. A palavra alemã Geist talvez seja a que melhor representa a multiplicidade 

de significados atribuídos ao espírito em seu âmbito e aplicação. Pensa-se em espírito 

como substância imaterial, cujo nível absoluto seria Deus. Outros aplicam essa palavra ao 

princípio de uma atividade superior. Segundo o autor suíço: Em Wundt o espírito é “o ser 

interior, independentemente de qulaquer conexão com um ser superior” (p. 208). Outros 

acrescentariam que o espírito seria a representação de certas faculdades superiores, como a 

razão e o pensamento, frente às atividades afetivas, associadas à alma. Para esses 

pensadores, o espírito seria um conjunto de atividades racionais direcionadas a um ideal, 

como a vontade e a memória. Alguns utilizam a palavra para se refenciar a uma forma de 

atividade, como, por exemplo, promover a educação segundo o espírito de Pestalozzi. O 

espírito pode ainda ser compreendido objetivamente, como fantasma ou imago. As 

diversas possibilidades e aplicações da palavra espírito revelariam alguma parcela de 

verdade acerca da natureza do psíquico. 

Essa percepção teria sido apreendida por William James em sua obra Varieties. Os 

relatos de caso não cumpririam apenas o papel de exemplificar as variedades de 

possibilidades de se experimentar o sagrado, mas também demonstrariam as diversas 

qualidades do psíquico, assim como o Geist, em sua pluralidade de utilizações: 

Esta quantidade de sentidos e nuanças de significados da palvra Geist (espírito) 
dificulta, por um lado, para o psicólogo, a delimitação conceitual de seu objeto, 
e, por outro, facilita sua tarefa de descrever seu objeto, uma vez que os múltiplos 
aspectos fornecem um quadro concreto do fenômeno. Trata-se de um complexo 
funcional, que originariamente era sentido, em nível primitivo, como uma 
presença invisível, a modo de um sopro. William James descreveu este 
fenômeno primordial em suas Varieties of Religious Experiences. Um exemplo 
bem conhecido por todos é o milagre do vento de Pentecostes. Para a experiência 
primitiva, a personificação da presença invisível, como aparição de um fantasma 
ou demônio é muito conatural a eles. A alma ou espírito dos falecidos é o mesmo 
que a atividade psíquica dos vivos; é a sua continuação. A idéia de que a psique é 
um espírito está implícita nisso (Jung, 1945/2012, p. 210). 
 

Em Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico (1946), Jung afirma que a 

passagem da antiguidade clássica para a idade moderna seria representada pelo surgimento 

da ciência psicológica. Para o autor, se pudermos falar de uma história da psicologia no 

século XVII, esta ainda se encontraria atrelada às doutrinas que buscavam enumerar os 
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princípios referentes à alma. Esta posição é totalmente alheia ao ponto de vista moderno, 

porque hoje somos de opinião que, além de qualquer certeza subjetiva, precisamos ainda 

da experiência objetiva para fundamentar uma opinião que se pretenda ser científica 

(Jung, 1946/2013, p. 104). O ponto de vista puramente empírico, porém, encontra 

dificuldades de se estabelecer, a concepção primitiva e subjetivista da alma, como dado 

imediato da experiência, se encontra, ainda hoje, enraizada nas mais diversas concepções. 

A consequência disto é que as pessoas ainda se sentem inclinadas a acreditar na validade 

de opiniões subjetivas. Isto se deve menos a um soberano desconhecimento das diferenças, 

do que propriamente à tácita suposição de que todos os indivíduos são iguais entre si (p. 

105). 

Os primeiros esboços de uma psicologia empírica teriam aparecido com o filósofo 

do século XVII, Christian Wolff (1679 -1754), que reconhecia a necessidade de fornecer 

uma nova base à psicologia, pois se tornava claro que nenhuma filosofia teria validade 

universal para justificar a diversidade dos indivíduos. Nas questões de princípios se 

propunha uma grande quantidade de enunciados de valor subjetivo, foi necessário o 

abandono dos pressupostos filosóficos e a adoção da experiência. Para Jung (1946/2013), a 

partir dessa mudança, a psicologia se tornou uma ciência natural. Esse processo é gradual e 

lento, e ainda não está completamente encerrado. 

Um representante dessa transformação foi Wundt, que teve papel determinante no 

processo de emancipação da psicologia. Para Shamdasani (2003) a psicologia se torna 

ciência pela utilização da experimentação, como traço distintivo de uma ciência natural. 

Wilhelm Wundt e William James, com suas concepções diametralmente opostas, no século 

XIX, seriam os precursores dessa transformação metodológica. Wundt, especificamente, 

teria proposto dois métodos relativos às ciências naturais: a experimentação e a 

observação. A primeira deveria ser usada em todos os momentos possíveis e a segunda, em 

objetos naturais relativamente constantes. 

A psicologia, entretanto, ao lidar com processos em lugar de objetos 
permanentes, só poderia contar com observações exatas mediante o recurso da 
observação experimental. Somente com a experimentação os processos psíquicos 
poderiam ser iniciados e interrompidos quando desejado. No caso da psicologia 
individual, não existiam objetos permanentes; assim, não era possível a 
observação. Contudo, existiam sem dúvida os produtos mentais, como as 
linguagens, as ideias mitológicas, os costumes e a criação de comunidades, que 
podiam ser observadas. Ele denominou esse ramo da psicologia de 
etnopsicologia (Völkerpsychologie). Em seu mapa da hierarquia das ciências, a 
psicologia era colocada como ciência suplementar em relação à ciência natural, e 
como ciência fundamental em relação às ciências mentais, e também como 
ciência empírica preparatória em relação à filosofia (Shamdasani, 2003, p. 46). 
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James, por outro lado, começou reconstruindo os conflitos relativos ao uso da 

introspecção na psicologia. Ele concordava com a opinião geral de que a introspecção era 

um método defectível, mas concluía que suas dificuldades eram as mesmas de que outros 

métodos de observação. A salvaguarda da introspecção seria a formulação de um consenso 

sobre um determinado objeto. Para Shamdasani (2003), o trabalho de James The Principles 

of Psychology é justificadamente aclamado um dos mais completos tratados sobre 

psicologia. Especialmente o capítulo The Methods and the Snares of Psychology, no qual o 

pensador americano aborda as principais inconsistências às quais os psicólogos estariam 

sujeitos, já que reportavam tanto fatos subjetivos quanto objetivos. Em Varieities, James 

destaca o caráter, tanto subjetivo quanto objetivo, da experiência. O primeiro como fator 

inicialmente apreciável somente ao sujeito da vivência e o segundo verificado pelas 

consequências da experiência na vida concreta, portanto, elementos passíveis de 

verificação e avaliação. 

Jung (1946/2013) ressalta a importância dos trabalhos experimentais de Wundt e 

James. Em relação ao psicólogo alemão, ele aponta o descrédito do mesmo diante da 

hipótese do inconsciente. Um representante da escola de Wundt opina que “um estado 

psíquico não pode ser considerado psíquico, a não ser que tenha alcançado pelo menos o 

limiar da consciência” (p. 108). Este pressuposto determina que somente a consciência é 

psíquica, ou seja, não há inconsciente. Esses argumentos são confrontados pelo autor, 

diante da importância atribuída em sua teoria à região psíquica indeterminada do 

inconsciente. Para Jung, o apontamento de James em Varieties, acerca da descoberta de 

uma psique inconsciente, vai ao encontro de sua proposta psicológica, como fator que 

revolucionou a psicologia da mesma forma que a descoberta da radioatividade inovou as 

noções da física. 

Não posso deixar de pensar que o passo mais importante neste sentido ocorreu na 
psicologia desde a época em que fui estudante nesta ciência, é a descoberta, 
ocorrida pela primeira vez em 1886, de que, em certas matérias pelo menos, há 
não somente a consciência do campo ordinário com seu centro e sua margem 
habituais, mas também sob a forma de recordações, pensamentos e sentimentos, 
situados à margem e fora dos limites da consciência em geral, mas que devem 
ser classificados ainda como fatos conscientes de certa espécie, capazes de 
revelar sua presença por sinais inequívocos. Considero este passo à frente como 
o mais importante, porque, ao contrário dos outros progressos da Psicologia, esta 
descoberta no revelou uma peculiaridade inteiramente insuspeita da constituição 
da natureza humana. Nenhum avanço da Psicologia pode apresentar um título tão 
importante como este (James, 1902/2010, p. 215, tradução nossa)84.  

                                                           
84 I cannot but think that the most important step forward that has occured in psychology since I have been a 
student of science is the discovery, first made in 1886, that, in certain subjects at least, there is not only the 
consciousness of the ordinary field, with its usual usual centre and margin, but na addition thereto in the 
shape of set of memories, thoughts, and feelings which are extra-marginal and outside of the primary 
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Jung (1946/2013) atribui à descoberta a que James se refere a F. W. H. Myers que, 

em 1886 refere-se ao conceito de subliminal consciousness. O conceito de subconsciência 

exerce efeito significativo sobre o que Jung compreende como inconsciente, sua teoria se 

aproxima mais da abordagem jameseana, ao considerar o inconsciente como possuidor de 

certo tipo de consciência, com características como percepção, pensamento, sentimento, 

volição e intenção, exatamente como se um indivíduo estivesse presente. Os casos de dupla 

personalidade e automatismos ambulatórios, estudados por James e Janet, seriam os 

melhores exemplos do que Jung se refere. Tais descobertas parecem demonstrar que o 

inconsciente é, de fato, uma “subconsciência” (p. 133). O autor suíço, no entanto, 

completa que os fenômenos inconscientes possuem certas diferenciações dos da 

consciência, os complexos afetivos, por exemplo, não se corrigem ou se alteram no 

inconsciente como na consciência. Apresentam-se como compulsões ou obsessões de 

caráter automático, que só podem ser corrigidos quando tornados conscientes. Este é um 

dos principais fundamentos do processo terapêutico. Tais complexos, dependendo de sua 

distância do limiar da consciência, ainda possuem certo caráter de numinosidade, que 

representa o afastamento do nível determinante da vontade, transportando o sujeito para 

um estado de arrebatamento e submissão. 

Em A psicologia profunda (1948), Jung apresenta as principais ideias concernentes 

a uma psicologia de base no inconsciente. Psicologia profunda é uma expressão 

inicialmente proposta dentro do contexto da psicologia clínica de Eugen Bleuler. O 

inconsciente, como já explicitado, fazia parte do vocabulário da filosofia, como nas petites 

perceptions de Libniz, na vontade não consciente de Schopenhauer, no eterno inconsciente 

de Schelling, no inconsciente como absoluto de Hartman etc. Um marco da proposta teria 

sido a psicologia experimental do século XIX, com as contribuições de Myers e James 

acerca da defesa de uma psique inconsciente. Jung (1948/2012) valoriza o ponto de vista 

inaugurado pelos pensadores experimentalistas. No entanto, seu foco em A psicologia 

profunda repousa, principalmente, no trabalho de clínicos como Freud e Adler, para em 

sequência, apresentar sua própria elaboração. 

                                                                                                                                                                                

consciousness altogether, but must be classed as conscious facts of some sort, able to reveal their presence by 
unmistakable signs. I call this the most important step forward because, unlike the other advances which 
psychology has made, this Discovery has revealed to us na entirely unsuspected peculiarity in the constitution 
of human nature. No other step forward which psychology has made can proffer any such claim as this 
(James, 1902/2010, p. 215). 
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A psicologia de Jung está baseada nas relações dialéticas estabelecidas entre 

consciente e inconsciente. Em substituição à teoria proposta por Freud dos conflitos entre 

desejo e as imposições da realidade, o pensador suíço introduziu a ideia de 

desenvolvimento da personalidade, asseverando que os conteúdos do inconsciente não 

eram formados apenas por desejos reprimidos, mas, principalmente, de partes da 

personalidade até o momento pouco desenvolvidas e que insistiam por uma integração no 

todo individual. Nessa nova proposta, o inconsciente seria constituído por uma camada 

superficial ou pessoal e por outra camada, mais profunda, de aspectos coletivos. No 

primeiro se encontram as aquisições individuais e percepções subliminares. Enquanto que 

no inconsciente coletivo manifestam-se as compensações da vida individual e as mudanças 

dominantes no curso dos séculos. As afirmações de Jung acerca do inconsciente coletivo 

encontraram respaldo e aplicação entre pesquisadores como Richard Wilhelm (1873–

1930), Heinrich Zimmer (1890–1943), Karl Kerényi (1897–1973), Hugo Rahner (1900–

1968), Erich Neumann (1905–1960), entre outros. 

A partir de seu estudo sobre The Varieties of Religious Experience, Jung 

desenvolveu uma ampla revisão do seu conceito de inconsciente. Para Jung, o inconsciente 

era o psíquico incógnito. Os conteúdos dessa região indeterminada para se tornarem 

conscientes, não poderiam ser totalmente diferentes dos conteúdos psíquicos conhecidos. 

Nas afirmações de Jung, havia uma correspondência com diversos temas de James, entre 

eles, o da existência de um campo transmarginal.  Shamdasani (2003) inclui a psicologia 

junguiana, mais no contexto das psicologias subliminares e experimentais, como as 

concebidas por Janet, Myers e James, do que em propostas pós-psicanalíticas.  

 

5.1 - A relevância da experiência religiosa 

  

William James em seu trabalho Varieties propõe uma forma de psicologia dinâmica 

baseada na experiência interna, essa proposta surge da reunião de relatos que demonstrava 

que o processo de autorrealização é também uma busca por integração. As pessoas relatam 

diferentes aspectos de si mesmas, como se cada aspecto formasse uma personalidade 

diferente. O processo de reunificação de diferentes partes da personalidade, na experiência 

religiosa, também é um processo terapêutico. James argumenta que o foco central da 

vivência religiosa não se encontra na história das igrejas, na organização clerical ou nos 

textos sagrados, mas na experiência individual. Ele não desvaloriza a importância das 

diferentes tradições, mas somente afirma que, se quisermos compreender a experiência 
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religiosa do ponto de vista da psicologia, o indivíduo é a condição primária para tal tarefa 

(Taylor, 1997). 

Teólogos e devotos concentram suas práticas no seguimento de tradições 

específicas. No início de suas palestras em Edimburgo, James afirma que ele poderia até 

mesmo utilizar referências presentes em livros, mas que seu interesse principal era os 

documentos vivos da experiência humana. Nesse contexto, a exploração ativa do 

subconsciente era a porta de entrada para as transformações despertadas pelos estados 

místicos, enquanto ápice da vivência religiosa. Com essa afirmação ele quis dizer que sua 

intenção estava voltada para os processos interiores de autodescoberta. Ao efetuar essa 

exploração, ele se depara com uma variedade de aspectos presentes em um mesmo 

indivíduo, compondo várias parcelas dispersas de uma mesma personalidade ou, até 

mesmo, personalidades dispersas em um mesmo indivíduo (James, 1902/2010). 

James (1902/2010) formulou um modelo simples e importante de entendimento da 

consciência, a partir de suas pesquisas e experiências. A consciência é um campo com um 

centro e uma margem. Na maior parte do tempo o indivíduo se ocupa com o que se 

encontra no centro que, ao mesmo tempo, é preenchido por uma série de percepções, 

visões, sons, sabores e outras sensações da realidade material. O que está na margem, na 

verdade, controla o significado. Pensamentos e objetivos se encontram no centro, mas 

sentimentos e intuições mantêm os pensamentos unidos e fornecem a intensidade aos 

mesmos. As percepções marginais levam os indivíduos em direção às experiências dos 

estados subconscientes. Nesses estados interiores, torna-se possível as mais profundas 

transformações do estado de vigília.  

James (1902/2010) enfatiza que a natureza dos estados de consciência mais 

elevados são os estados místicos. Esses estados possuem qualidade noética, pois carregam 

um senso de conhecimento, conseguindo atingir as regiões mais profundas e distantes de 

consciência. Experiências místicas são inefáveis, transcendem a linguagem racional, por 

mais que façamos um esforço por descrevê-las, torna-se difícil, sendo necessário o uso de 

um conjunto de expressões emocionais. São transitórios, pois acontecem em determinados 

momentos ou, até mesmo, algumas horas, não podendo ser sustentados além disso. Porém, 

seus efeitos integradores, de aspectos da personalidade, permanecem por toda a vida. Os 

indivíduos que experimentam tais estados os recebem com passividade, a sensação é de 

estar sob a influência de um poder maior. Por mais que as práticas religiosas voluntárias 

sejam executadas, em várias formas de disciplina tradicional, essas práticas apenas 
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oferecem as condições para o acontecimento de tais estados, pois a sua manifestação 

depende de causas não controláveis (Taylor, 2002). 

James defende que as verdades acerca das transformações efetuadas pela 

experiência religiosa se encontram nos resultados pragmáticos. Ele argumenta que o 

significado das vivências internas, para serem reais, diante das exigências da racionalidade, 

devem se expressar na prática da vida externa. De acordo com James, em sua filosofia 

pragmática, os credos são testados pelas suas consequências, em que verdade e 

comportamento estão diretamente correlacionados. A psicologia da experiência interior é 

aquela que reconhece os efeitos transformadores de estados místicos de consciência, em 

outras palavras, deve sempre provar a si mesma seu efeito na melhoria da qualidade 

moral e estética da consciência desperta do dia a dia (Taylor, 1997, p. 117, tradução 

nossa)85.  

Para Taylor (1997), as vivências reportadas por James, representam uma parte do 

processo total por que passa a individualidade. As experiências relatadas descrevem um 

momento particular, pois James não transmitiu a sucessão de acontecimentos que 

envolvem o desenvolvimento da personalidade ao longo de toda a vida. A sua importância 

é destacar o processo transformador fundamental, mas que se repete continuamente. Cada 

parcela da personalidade integrada, leva, também, à reflexão da existência de muitas outras 

partes, conscientes em certa medida, que se encontram além da margem. 

Eu acredito que o modo pragmático de considerar a religião é o mais profundo. 
Dá-lhe corpo, assim como lhe dá alma, fá-lo reinvindicar para si, como tudo o 
que é real precisa reinvindicar, algum reino característico de fatos. O que são os 
fatos mais caracteristicamente divinos, independentemente do influxo real de 
energia no estado de fé e no de oração, não sei. Mas a supercrença à qual estou 
pronto para aventurar-me pessoalmente é que eles existem. Toda a corrente da 
minha educação tende a persuadir-me de que o mundo da nossa consciência 
presente é apenas um dentre os inúmeros mundos de consciência que existem, e 
que esses outros mundos devem conter experiências providas também de um 
significado para a nossa vida; e que embora tais experiências deste mundo sejam 
discretas, em certos pontos se tornam contínuas, energias mais elevadas filtram-
se em nós (James, 1902/2010, p. 463, tradução nossa)86. 
 

                                                           
85 A psychology of inner experience that acknowledges the transforming effects of mystical states of 
consciousness, in other words, must always prove itself by its effect on improving the moral and aesthetic 
quality of everyday waking consciousness (Taylor, 1997, p. 117). 
86 I believe the pragmatic way of taking religion to be the deeper way. It gives it body as well as soul, it 
makes it claim, as everything real must claim, some characteristic realm of fact as its very own. What the 
more characteristically divine facts are, apart from the actual inflow of energy in the faith – state and the 
prayer state, I know not. But the over-belief on which I am ready to make my personal venture is that they 
exist. The whole drift of my education goes to persuade me that the world of our prsent consciousness is only 
one out of many worlds of consciousness that exist, and that those other worlds must contain experiences 
which have a meaning for our life also; and that although in the main their experiences and those of this 
world keep discrete, yet the two become continous at certain points, and higher energies filter in (James, 
1902/2010, p. 463). 
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De um ponto de vista mais generalista, os aspectos individuais de dissociação 

integrados na experiência religiosa refletem uma cisão do pensamento coletivo. Para 

Moore (1966), William James é um pensador que desenvolveu seu trabalho no centro desse 

conflito, nascido em um período no qual o supernaturalismo, ou seja, as ideias religiosas, 

ainda vicejavam nos Estados Unidos de maneira marcante, ao mesmo tempo em que novas 

teorias biologicistas, como as de Darwin, se expandiam. James teria conseguido dar 

expressão a essa dissociação experimentada pelo homem moderno. Seu trabalho sobre 

religião segue um padrão que é acompanhado em outras obras como Pragmatism, na qual 

James estabelece dicotomias, para, em seguida, oferecer suas conclusões. Os conflitos 

entre as personalidades descritas como healthy-minded e sick-soul, podem ser comparados 

as dicotomias filosóficas entre pensadores tender minded e tough minded. Moore (1966) 

afima, que o conflito subjacente a esses apontamentos se encontrava entre as explicações 

da ciência e as da religião. 

James teria se ocupado de dois argumentos essenciais presentes na religiosidade e 

confrontados pelo biologicismo, o primeiro é descrito como argumento do projeto (design) 

e o segundo o da causa primeira (first cause argument). No argumento de projeto, se 

evidencia uma intencionalidade racional e invisível presente no desenvolvimento dos seres 

naturais e na associação dos diferentes elementos da natureza. Por exemplo, os olhos são 

formados para captar certas frequências de luminosidade, pois no mundo há emissão de 

luminosidades diversas, ou as diferentes estruturações dos corpos dos animais para a 

execução de tarefas específicas, por exemplo, um animal tem músculos mais fortes para 

correr e caçar, o outro, capacidades de camuflagem para se proteger etc. O argumento 

seguinte, da causa primeira, determina que, se logicamente tudo tem uma causa, e 

retrocedermos ao infinito, chegaremos a uma causa primeira, cuja especulação metafísca 

afirma ser Deus. 

Com o advento da teoria darwinista, baseada na variação aleatória ou mutação, e no 

processo de seleção natural, a primeira afirmativa religiosa, da forma como era construída, 

estaria desqualificada. A segunda seria um argumento lógico de difícil compreensão, pois 

uma causa sem causa permaneceria como um mistério, maior que a capacidade de 

entendimento humano. Para James, haveria uma tentativa de reconciliação desses 

diferentes posicionamentos através da experiência humana do sagrado. O homem teria um 

papel ativo no mundo, sendo coparticipante da criação. O mundo não estaria completo em 

seu desenvolvimento, estando em constante estado de processo. Haveria uma parcela de 

divino no homem, que poderia levar à suposição de um divino transcendente. É um 
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universo aberto; o que irá tornar-se não está determinado. Pode ficar melhor ou pode 

piorar. Qual resultado prevalece pode depender do que o homem e Deus, trabalhando 

juntos, são capazes de realizar (Moore, 1966, p. 25–26, tradução nossa)87. 

Em relação a Jung, a religião é uma função psíquica natural do homem. Sua 

descrição do fenômeno religioso utiliza a pressuposição da existência dos arquétipos como 

organizadores da experiência. Essa afirmação provocou muitas discussões nos círculos 

religiosos. Os teólogos se dividiam em opinião, alguns pensavam ter encontrado no autor 

suíço um aliado contra o ateísmo, outros criticavam o seu pretenso psicologismo acerca das 

realidades religiosas. Enquanto Freud era abertamente um ateísta, considerando a religião 

uma ilusão, resultado de um pensamento angustiado em busca de segurança, Jung, afirma 

que a religião é uma projeção arquetípica que, incialmente foi experimentada a nível 

individual, através de imagens arquetípicas. Essas afirmações deixavam uma incerteza com 

relação à realidade transcendente e objetiva da divindade (Ellenberger, 1970). 

Teólogos como Frischknecht de Basel acusavam Jung de defender uma variedade 

de ateísmo. Outros como Shär de Berna afirmavam que todos os interessados ou 

envolvidos com a religião deveriam consultar o trabalho do autor suíço. O teólogo 

Rochedieu traçou paralelos entre as ideias de Jung acerca da naturalidade do fenômeno 

religioso, com os processos terapêuticos que se desenvolvem em um atendimento clínico, 

demonstrando que a própria transferência seria parte de uma manifestação religiosa. Nesse 

sentido, religião e psicoterapia seriam processos de promoção da saúde mental. Paul 

Tillich, afirmou que a doutrina dos arquétipos foi uma grande ajuda para a teologia 

protestante, principalmente, em relação aos estudos da simbologia religiosa. O contato de 

Jung com religiosos ainda se estendeu a uma farta correspondência com pastores 

protestantes, como Fritz Pfäfflin, Hans Wegmann, entre outros e sacerdotes católicos como 

Victor Francis White (1902–1960) e Raymond Hostie (Jung, 1972/2001; Jung, 1972/2002; 

Jung, 1973/2003). 

Para Innamorati (2013), a religião para Jung representa uma necessidade humana. 

Apesar das acusações manifestadas contra a psicologia analitica de que esta se formataria 

como um sistema místico, os estudos sobre a experiência religiosa participaram do 

processo de compreensão do psiquiatra suíço acerca do inconsciente coletivo. O 

reconhecimento social dos estudos religiosos de Jung surge, principalmente, em 1937 com 

                                                           
87 It is an open universe; what it will become is not determined. It may get better or it may get worse. Which 
outcome prevails may depend upon waht man and God working together are able to accomplish (Moore, 
1966, p. 25–26).  
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o convite da Universidade de Yale para que ele apresente as Terry Lectures daquele 

período. A exemplo de James, ele recorre a vivência individual, no entanto, acrescenta sua 

experiência clínica baseada nas mensagens inconscientes manifestadas em sonhos. Da 

mesma forma, seu estudo das expressões oníricas de Wolfgang Pauli, assim como suas 

pesquisas no campo da alquimia, contibuíram para que ele se voltasse para a problemática 

do cristianismo. 

O fundamental da religião, para o autor, é sua função extrarracional, sua força se 

concentra na capacidade de envolver o ser humano de forma totalmente independente da 

consciência. A religião é uma função que conecta o indivíduo com as regiões mais 

profundas da psique, é a possibilidade de o ser humano entrar em contato com aspectos do 

inconsciente coletivo, cujos arquétipos representam as unidades estruturais. É a integração 

da personalidade em um nível mais amplo, através da assimilação de parcelas 

inconscientes (Innamorati, 2013). 

Para Jung (1957/2013), o mesmo tipo de conflito descrito por James é resumido na 

atualidade entre a cisão que surge a partir da era moderna entre fé e saber. A cisão entre fé 

e saber é um sintoma da cisão da consciência que caracteriza o estado de perturbação 

espiritual da época moderna (p. 117). Para o autor suíço, as instituições religiosas são as 

portadoras das convicções tradicionais e de caráter coletivo. Para a maioria dos indivíduos, 

elas representam apenas locais de conveniência e de uma fé irrefletida e, mesmo esta fé, 

desaparece tão logo se busque um pensamento mais profundo. O que sustentaria a religião 

seria a experiência interior, como fator primário. Para tanto, seria necessário uma abertura 

para tais processos. Para o autor suíço, a fé é um fenômeno secundário, que depende de um 

elemento anterior que atinja o sujeito. A pistis ou confiança seria a sustenção do 

significado da experiência, a nível posteriori. Quando interpretada, a vivência religiosa 

produz sentido, e é esta carga simbólica de significados que tem sido esquecida em favor 

de uma interpretação literal: 

[...] se compreendermos, por exemplo, a ressureição de Cristo de maneira 
simbólica e não literal, obteremos interpretações diversas que não entram em 
choque com o saber nem prejudicam o sentido da afirmação. A objeção de que 
uma compreensão simbólica poderia destruir a esperança dos cristãos na 
imortalidade [...] é infundada, uma vez que a humanidade, bem antes do 
cristianismo, já acreditava numa vida depois da morte e, assim não precisava do 
acontecimento pascal para garantir essa esperança (Jung, 1957/2013, p. 28–29).  

 

Jung defende a ideia de que o exagero da literalidade aumenta o conflito entre crer 

e saber, e leva muitos indivíduos ao completo abandono da religião. Como fenômeno 

emocional, a religiosidade é parte das necessidades humanas, assim como a razão 
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representa a busca por esclarecimento. A excessiva ortodoxia das religiões tradicionais, 

unida ao extremo intelectualismo do período moderno, representa tal estado do problema 

religioso. A solução, para Jung, é o resgate da experiência individual. O pensador afirma: É 

espantoso que o homem, causador, descobridor e veículo de tantos desenvolvimentos, 

autor de todos os julgamentos e decisões e planejador do futuro, tenha feito de si mesmo 

uma quantité négligeable (Jung, 1957/2013, p. 31). 

A separação de sua natureza instintiva leva o homem civilizado ao conflito entre 

espírito e físico, fé e saber, ou seja, a cisão de sua própria natureza que, em um dado 

momento, se torna patológica, uma vez que a consciência não negligencia sua própria 

condição instintiva sem o retorno dos prejuízos causados. A cisão da personalidade só 

poderia ser superada pelo estabelecimento da relação dialética entre consciente e 

inconsciente, que permite o surgimento de uma fé verdadeira pela experiência religiosa 

espontânea.  

Mas isso não implica que aquilio que se chama inconsciente venha a ser idêntico 
a Deus ou ocupar o lugar de Deus. O inconsciente é somente o meio do qual 
parece brotar a experiência religiosa. Tentar responder qual seria a causa mais 
remota desta experiência fugiria às possibilidades do conhecimento humano, 
pois o conhecimento de Deus é um problema transcendental (Jung, 1957/2013, p. 
55).  

 

 Para Jung, como para James, a religião representa uma atitude que considera 

cuidadosamente sentimentos, ideias e eventos. Nesse processo, que é estruturado na 

experiência original, a fé é a manutenção da confiança diante da vivência. Há por trás de 

todas as religiões [...] algumas experiências que se sedimentaram em ritos e 

representações cúlticas no decorrer de séculos ou milênios (Jung, 1972/2001, p. 204). A 

religiosidade é um diálogo entre a região psíquica determinada ou consciente e a região 

sublimiar, ou nas palavras de Jung: o inconsciente. A vivência religiosa é um processo 

terapêutico, pois estabelece ocasião para a integração de aspectos da personalidade. 

Segundo o autor suíço (p. 149): [...] a religião deveria existir para curar os sofrimentos 

psíquicos. Sempre defendi essa ideia, mesmo no campo médico. Os efeitos integradores são 

definitivos, no entanto, o procedimento é contínuo, cada experiência de sentido desperta 

novas perguntas e, por conseqüência, a mobilização de novos conteúdos inconscientes. 
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5.2 - O projeto de psicologia 

 

O estudo acerca da experiência religiosa, tanto em C. G. Jung quanto em William 

James, não é apenas a valorização de um importante aspecto da individualidade, com o 

respectivo desenvolvimento da personalidade e a valorização desta experiência humana 

fundamental, mas no trabalho dos dois autores, esses estudos contribuem para o 

desenvolvimento de suas teorias. Através das pesquisas sobre a experiência mística em 

Varieties, James desenvolve aspectos importantes de sua psicologia dinâmica. Para Taylor 

(2002) esses estudos comprovam que o interesse de James pelo seu projeto de psicologia 

continuava vivo e atuante em 1902. 

James sempre se manteve imerso em suas concepções dinâmicas acerca da 

consciência, seja estudando os processos envolvidos na psicopatologia experimental, seja 

no trabalho com alguns pacientes ou em seus diversos escritos, que possuíam 

demonstrações, que auxiliaram o moderno campo das teorias da personalidade. Ele 

também teve participação ativa no incentivo à atuação de um grande número de 

psicoterapeutas. O pensador americano foi o primeiro intérprete da psciologia experimental 

francesa do subconsciente na América, apresentando as ideias de seu maior expoente, 

Pierre Janet. Ele introduziu o trabalho de Breuer e Freud sobre histeria entre seus pares e 

foi uma influência marcante na teoria tipológica da personalidade de Jung. Propôs uma 

direção totalmente nova para a psicologia baseada na metafísica de seu empirismo radical. 

Ainda no contexto de suas influências terapêuticas, Bill Wilson (1895–1971), cofundador 

do grupo Alcoólicos Anônimos com Robert Smith (1879–1950), afirmava que seus doze 

passos de tratamento foram formulados após sua leitura de Varieties (Taylor, 1997). 

Para Taylor (2002), muito do esquecimento da importância de James no campo da 

psicologia se deve a seus primeiros intérpretes como Ralph Barton Perry (1876–1957), que 

buscou integrar as teorias de James nas tradições humanistas da filosofia ocidental, 

negligenciando a psicologia do pensador americano, presente em sua psicopatologia, sua 

pesquisa psíquica e na experiência religiosa. A maioria dos pesquisadores após Perry não 

recorria a documentos primários, partindo de comentadores, reciclando velhas conclusões 

ou buscando inspiração em trabalhos de James mais acessíveis. Outro fator, que poderia ter 

contribuído com essa situação foi a sombra lançada por Freud, considerado errôneamente o 

descobridor do inconsciente, sobre outros pesquisadores da psicologia profunda. Como 

aponta Ellenberger (1970), o período do final do século XIX foi marcado por muitos 

experimentalistas que propunham explicações para os fenômenos psíquicos a partir de 
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noções similares ao conceito de inconsciente. Outros motivos para o esquecimento das 

pesquisas de James no campo psicológico se devem ao fechamento de filósofos e 

psicólogos em suas escolas e abordagens, e a um convencionalismo acerca dos 

pressupostos considerados científicos:  

[...] os filósofos são geralmente comprometidos com uma exploração do mundo 
da cognição, e não com o mundo do inconsciente, nem eles geralmente entendem 
que o centro de gravidade de James encontra-se mais perto dos fenomenologistas 
existenciais do que dos lógicos. Psicólogos acadêmicos, por sua vez, são 
geralmente muito apegados aos pressupostos da ciência reducionista para 
reconhecer a realidade do inconsciente, preferindo hoje limitar-se em grande 
parte ao domínio do behaviorismo cognitivo, a teoria da atribuição social e a 
ciência do cérebro (Taylor, 2002, p. 14, tradução nossa)88. 

 

Os intérpertes de James que buscaram avaliar sua psicologia o definiram como 

funcionalista e se confundiam acerca das afirmações de James enquanto participante de 

uma psicologia dinâmica. Consideravam-no próximo das teorias defendidas pela 

Universidade de Chicago e sua escola de filosofia, na qual participavam personalidades 

como John Dewey e George Herbert Mead (1863 – 1931). Através de James e Dewey, o 

funcionalismo em psicologia é igualado ao pragmatismo em filosofia. Na verdade, como 

afirma Taylor (2002), o maior expoente do funcionalismo americano seria James Rowland 

Angel (1869 – 1949), aluno de William James, e não o próprio James. A utilização do 

termo funcionalismo pelo pensador americano se referia às relações estabelecidas entre a 

personalidade consciente e o mundo externo, um aspecto de sua proposta psicológica, que 

não restinge suas elaborações acerca de outros campos de consciência. O funcionalismo 

em James tem seu ponto essencial na experiência de estados internos da consciência a se 

manifestarem em atos exteriores (Richardson, 2006).  

Segundo Taylor (2002), alguns traços do que seria conhecido posteriormente como 

funcionalismo já estariam presentes no trabalho Great men, great thoughts, and the 

environment, quando James (1880) se reporta as leis de variação e seleção que estão em 

andamento na mente do gênio, que aplica os produtos de suas analogias em vias criativas. 

Em seus estudos acerca do esforço da histérica por recobrar sua sanidade mental, tentando 

estabelecer contato com o mundo externo através de seus sintomas (Taylor, 1983). E em 

suas investigações acerca do transe mediúnico, como contato com um suposto mundo 

                                                           
88 [...] philosophers are generally committed to an exploration of world of cognition, not the world of the 
unconscious, nor do they generally understand that James's centre of gravity lies closer to the existential 
phenomenologists than to the logicians. academic psychologists, meanwhile, are generally too wedded to the 
assumptions of reductionist science to acknowledge the reality of the unconscious, preferring today to 
confine themselves largely to the domain of cognitive behaviourism, social attribution theory, and brain 
science (Taylor, 2002, p. 14). 
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imaterial, intermediado pelo subconsciente. Sua psicologia funcional também se 

encontraria na supremacia da experiência emocional como reportado em Varieties (James, 

1902/2010). 

Segundo essa linha de pensamento, o funcionalismo de James concorda com sua 

psicologia dinâmica do subconsciente. O diálogo entre filosofia, psicologia e religião em 

James forma um conhecimento complexo e transcultural. A sua proposta em Varieties seria 

o que de mais substancial a psicologia poderia oferecer à ciência da religião. Ele também 

definiu que os psicólogos deveriam ter por objeto a experiência, auxiliados pelo método 

científico e não, utilizar os métodos das ciências naturais para definir a psicologia, o que 

restringiria seu objetivo simplesmente ao que pode ser quantificado (Taylor, 2002). 

Em relação à psicologia de C. G. Jung, Shamdasani (2003) traça uma distinção 

entre os objetivos do projeto do autor suíço. Jung teria uma proposta clínica, baseada em 

seu método psicoterapêutico, descrita como psicologia analítica e um estudo acerca de seus 

interesses culturais, chamado de psicologia complexa. Nos dois casos, encontraríamos uma 

influência de James e uma contribuição de seus estudos sobre religião. Segundo 

Ellenberger (1970), os novos conceitos da psicologia analítica são definidos com a 

publicação de Tipos Psicológicos (1921). O material presente na obra foi desenvolvido em 

todo o trabalho posterior de Jung, em seus numerosos livros e artigos. Tipos psicológicos é 

fortemente influenciado por William James. Como aponta Shamdasani (2003), o 

pragmatismo, o pluralismno e a tipologia desenvolvidos pelo pensador americano foram 

expostos de maneira mais extensa por Jung em sua obra de 1921. Esses aspectos 

determinaram todo seu trabalho subsequente, como, por exemplo, A prática da 

Psicoterapia, obra de respaldo clínico, na qual vamos encontrar elementos de apropriação 

do método pragmático, sem que Jung referencie diretamente William James (Pereira, 

2010). 

Para Ellenberger (1970), a psicologia de Jung possui uma complexidade de difícil 

resumo, mas é possível enumerar alguns temas mais relevantes como: a energia psíquica; o 

inconsciente pessoal e coletivo, este último em sua referência aos arquétipos; a estrutura da 

psique humana; a individuação; os sonhos; e os conceitos próprios do autor suíço sobre a 

neurose e a psicose. Em relação ao inconsciente, e ao inconsciente coletivo, vamos 

encontrar aspectos importantes estudados por Jung acerca da religião, que contribuíram 

para a construção de sua teoria. Suas pesquisas sobre sua prima Helene Preiswerk, a jovem 

nomeada de S. W. em seu trabalho de conclusão do curso de medicina, que ele 

acompanhou em sessões espíritas, foram determinantes para sua teoria dos complexos. As 
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diferentes personalidades manifestadas por Helene durante seus transes mediúnicos são 

caracterizadas como psiques parciais e autônomas, portadoras de vontade, opinião, 

pensamento e sentimento, muitas vezes, diversos da consciência de vigília.  

Jung não atribuía somente um caráter regressivo para o inconsciente pessoal, como 

Freud, mas também um desenvolvimento prospectivo. No caso da jovem médium, entre as 

personalidades manifestadas, o psiquiatra suíço afirmou ter encontrado uma personalidade 

futura, que procurava se impor como uma próxima etapa do desenvolvimento pessoal da 

jovem, seus experimentos posteriores com o teste de associação de palavras provaram as 

variedades possíveis de associações ideoafetivas ou complexos, como manifestações 

inconscientes. Duas características pareciam ser marcantes sobre o tema: sua autonomia e a 

tendência a assumir a forma de uma personalidade. Esses elementos foram verificados em 

sonhos, nos fenômenos espíritas, na possessão e nas personalidades múltiplas. 

Em Jung (1912/2013), o inconsciente apresenta algumas peculiaridades, como seu 

desenvolvimento autônomo, seu posicionamento compensatório em relação à consciência e 

a existência de um substrato mais profundo estruturado em formas primordiais e 

universais. As experiências religiosas seriam marcadas também por manifestações 

arquetípicas, com seu caráter numinoso a se imporem sobre a vontade do indivíduo. Nessas 

experiências, o arquétipo forneceria a forma, enquanto o indivíduo preencheria a mesma 

com a variedade de suas emoções e sensações, proporcionadas pela experiência individual. 

A ideia dos arquétipos surgiu, em Jung, durante o tratamento de um esquizofrênico, há 

muitos anos internado no Hospital Burghölzli. Em suas alucinações, o paciente dizia 

perceber um falo no sol, seu movimento produziria os ventos. O doente era acompanhado 

por um dos alunos de Jung, o Dr. Honegger. Nesse mesmo período, Jung teve acesso a um 

livro inédito de história da religião, escrito por Albrecht Dieterich (1866–1908). O livro em 

questão continha a descrição detalhada de uma liturgia mitraica, encontrada há pouco 

tempo em um papiro grego. O documento mencionva a crença em um tubo no sol que 

produziria os ventos. O paciente em questão não teria como ter qualquer acesso ao texto da 

recente descoberta (Bair, 2003a).  

Para Jung (1912/2013), a explicação para esse fato seria a existência de símbolos 

universais que se manifestariam na religião, nos mitos e nos delírios dos psicóticos. 

Coincidências desse tipo não seriam raras e foram recolhidas em outros casos 

acompanhados pelo psiquiatra suíço. Os arquétipos seriam universais e inacessíveis, sua 

percepção se daria através de imagens arquetípicas. Jung fazia questão de ser reconhecido 
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como empírico e a cada uma de suas ideias, de aparência abstrata e metafísica, ele 

procurava apresentar uma diversidade de exemplos. 

Os arquétipos seriam centros de energia psíquica, possuiriam numinosidade, como 

descreve Otto (1917/2011), uma espécie de qualidade de vida, manifestados em situações 

críticas, seja através de um evento externo seja por uma causa interna. Um exemplo de 

manifestação arquetípica, segundo Ellenberger (1970), se encontra na descrição de William 

James do terremoto acontecido na cidade de São Francisco no ano de 1906. Ele estava 

deitado e se levantou de sua cama, quando reconheceu imediatamente que algo iria 

acontecer em seguida, não sentiu medo, pelo contrário, o mais puro bem estar. 

Este é um quadro maravilhoso de como um homem experimenta o surgimento de 
uma imagem arquetípica. No caso de William James o arquétipo foi projetado 
sob o impacto de um evento exterior. Mais frequentemente arquétipos se 
manifestam em conjunto com acontecimentos da vida mais íntima. Arquétipos 
podem aparecer nos sonhos; eles também podem ser provocados pela utilização 
de imaginação ativa ou desenhos espontâneos (Ellenberger, 1970, p. 706, 
tradução nossa)89. 
 

O projeto de psicologia desenvolvido por James, assim como por Jung foi 

influenciado pela pesquisa da psicologia da experiência religiosa. Em James vamos 

encontrar influências de suas pesquisas psíquicas sobre sua teoria da personalidade, assim 

como seu estudo em Varieties determina seu pensamento sobre as relações entre as 

diferentes consciências, presentes em estado de vigilia e em estado subliminar. Em Jung, 

em sua proposta analítica e complexa, encontramos a influência da experiência religiosa, 

no que o autor compreende como inconsciente individual e inconsciente coletivo e na sua 

dialética com a consciência. Os dois autores devem ser compreendidos como participantes 

de uma psicologia dinâmica, seja através do termo subconsciente, ou através do nome 

inconsciente, James e Jung reconhecem que a individualidade é mais ampla do que se 

apresenta em sua superfície (Shamdasani, 2003). 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
89 This is a wonderful picture of how a man experiences the emergence of an archetypal image. In William 
James’s case the archetype was projected under the impact of an exterior event. More frequently archetypes 
are manifested in conjunction with events of one's innermost life. Archetypes may appear in dreams; they 
may also be elicited by the use of forced imagination or spontaneous drawings (Ellenberger, 1970, p. 706). 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta pesquisa, procuramos demonstrar a importância da teoria de William 

James para a construção da psicologia analítica. Por meio de uma perspectiva 

compreensiva, estabelecemos um diálogo entre as obras de Jung e as de James, tendo como 

ponto de referência, para essa conversação hermenêutica, a psicologia da experiência 

religiosa. Ao longo de suas obras, Jung destaca a importância de James, de maneira 

pessoal, a partir de um incentivo às suas pesquisas, e teoricamente, abrindo portas para 

uma compreensão mais ampla da psicologia. Tanto Taylor (2009) quanto Shamdasani 

(2003) atestam a ligação entre a teoria do pensador americano e a psicologia do autor 

suíço. Assim como Ellenberger (1970), reconhecidamente um dos principais estudiosos da 

psicologia dinâmica, traça alguns paralelos entre as obras dos dois autores. 

Através da pesquisa de suas Obras Completas, notamos que Jung avaliou 

importantes aspectos da teoria jameseana, como pesquisa psíquica e psicopatológica, 

pragmatismo, tipologia, pluralismo, teoria das emoções e experiência religiosa. Do 

conjunto de efeitos da obra de James sobre a psicologia analítica de Jung, o elemento 

religioso se destaca. Através de seus estudos sobre religião, o pensador americano 

desenvolveu importantes elementos de sua psicologia subliminal. As impressões de James 

sobre as experiências religiosas, alguns meses antes de sua morte, reforçam sua posição de 

que o subconsciente estava envolvido nesses processos, o que levava ao conhecimento de 

que sentimentos, pensamentos e imagens não se encontravam em sua totalidade na 

consciência de vigília (Taylor, 1999).  

Em relação aos diálogos entre Jung e James, o evento de 1909 na Universidade de 

Clark representa um marco histórico. A partir do encontro entre os dois autores, se inicia o 

processo de formação do que seria posteriormente conhecido como psicologia analítica. Os 

interesses de pesquisa do psiquiatra suíço não encontravam ressonância junto a Freud. Ao 

encontrar suporte teórico e apoio pessoal em William James, Jung vislumbra a 

possibilidade de traçar seu próprio caminho. A importância de Freud para Jung é inegável, 

sendo o autor vienense referenciado objetivamente em suas Obras Completas, 

especialmente nos trabalhos reunidos no volume Freud e a psicanálise. No entanto, 

compreender os efeitos teóricos de outros autores representativos, torna-se fundamental 

para a apreensão da teoria analítica (Jung, 1930/2012). 

Após seu afastamento do círculo freudiano, Jung encontra nas teorias do pensador 

americano, referências para o desenvolvimento de seu próprio projeto psicológico. Como 
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afirma Shamdasani (2003, p. 72): [...] Jung recorreu à tipologia de James na tentativa de 

entender os conflitos teóricos da psicanálise. No entanto, as menções ao trabalho do 

pensador americano não estão extensamente desenvolvidas, elas somente são indicadas, 

como caminhos a serem percorridos e paralelos teóricos a serem desenvolvidos e 

aprofundados.  

Nosso trabalho foi o de contribuir com alguns aspectos da dialética teórica entre 

James e Jung. A psicologia da experiência religiosa foi a intercessão escolhida, devido a 

dois motivos principais: primeiramente, o tema de diálogos em Clark estabelecido entre os 

dois autores foi a relevância da vivência religiosa; e, segundo, o estudo acerca da 

religiosidade participa da construção teórica dos dois pensadores. Nesses estudos, a 

psicologia é o norteador de temas relevantes, como os aspectos significativos da emoção e 

a questão do subconsciente em James, e, em Jung, sua conceituação acerca das relações 

entre inconsciente coletivo, inconsciente pessoal e consciência. 

Por mais que participassem de contextos distintos, James na América e Jung no 

quadro da psicologia européia, ambos se situavam em um período histórico de transição, 

no qual, a psicologia procurava se estabelecer como ciência, novos movimentos religiosos 

despertavam e a ciência positivista se impunha como força. Nesse sentido, os dois autores 

se encontravam em busca do estabelecimento de uma ciência diferenciada, que 

compreendesse a individualidade em seu sentido mais amplo. Ellenberger (1970) destaca a 

importância do movimento religioso espiritualista para a nascente teoria psicológica do 

século XIX. Apesar da existência de pesquisas sobre estados alterados de consciência em 

décadas anteriores, é somente a partir da segunda metade dos anos 1800 que o movimento 

se expande pelos Estados Unidos e pela Europa. A partir desse período, um número maior 

de cientistas passou a se interessar pelos fenômenos apresentados pelos médiuns. Esses 

estudos, por mais controversos que possam parecer, trouxeram importantes contribuições 

para a teoria do inconsciente. A escrita automática e a manifestação do transe, introduzidos 

pelos seus adeptos, foram utilizados pelos pesquisadores como ferramentas de exploração 

do inconsciente.  

Desde seu período de estudante de medicina, Jung esteve interessado pela literatura 

espiritualista, tendo pesquisado diversos autores. Segundo seu parecer, teóricos como 

Kerner, Zöllner e Crookes foram os primeiros a relatarem fenômenos psíquicos objetivos 

(Jung, 1961/1975). Em sua análise, o autor suíço afirma que muitos dos acontecimentos 

relacionados pelo espiritismo poderiam ser explicados pela existência de percepções 

inconscientes. Com esta hipótese não se pretende explicar todos os fenômenos espíritas, 
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mas no máximo uma certa categoria deles (Jung, 1905/2012, p. 346). Destacando ainda 

que: nosso inconsciente possui poderes de percepção e reconstrução muito mais sutis do 

que a consciência [...] (p. 346). James, de forma análoga, esteve envolvido com pesquisas 

sobre estados excepcionais da mente na América e na Europa, sendo participante ativo da 

Society for Psychical Research e da American Society for Psychical Research, estudos dos 

quais se encontram desenvolvidos elementos de sua psicologia.  

Os dois autores concordavam sobre a importância do fator religioso para a psique. 

A religiosidade também é destacada em seu aspecto terapêutico, em sua relação com os 

mecanismos de saúde e doença, ao oferecer sentido ao sofrimento e alívio às aflições da 

existência. As experiências relatadas por James e Jung possuem caráter eminentemente 

interior. Apesar de possuírem elementos de objetividade, a repercutirem em efeitos 

sensíveis na vida prática, a ênfase dos pesquisadores se concentra sobre o conjunto de 

sentimentos e emoções subjetivas, despertados pelo contato com o sagrado. É nessa 

vivência interna que se concentra o interesse da psicologia da experiência religiosa, e em 

seus desdobramentos, como as transformações da personalidade.  

Em relação a James, Taylor (1997) também aponta para uma ligação entre o 

pensador americano e as perspectivas religiosas encontradas em Emanuel Swedenborg e 

Ralph Waldo Emerson. Esses dois autores, que poderiam ser descritos como expoentes de 

um transcendentalismo, possuíam sua base teórica em um tipo de psicologia intuitiva. O 

ambiente familiar de James estava saturado dessas influências, o que teria contribuído para 

que, tanto o pensador americano quanto seu irmão, o romancista Henry James Jr. (1843–

1916) filtrassem essas ideias em seus trabalhos: um em direção à ciência e o outro em 

direção à literatura. James ainda seria herdeiro de uma folk psychology, um conjunto de 

conhecimentos tradicionais acerca de experiências interiores, que possuíam uma destacada 

importância na história do conhecimento na América. 

Jung, por outro lado, cresceu sob a influência do cristianismo protestante, 

representado por seu pai, Paul Jung, e o interesse pelo espiritualismo e as tradições 

ocultistas, por parte de sua mãe, Emile Preiswerk. Esses dois elementos acompanharam o 

desenvolvimento do autor suíço. Além dessas interferências, Jung apresentava um ávido 

interesse pela filosofia, autores como Kant, Schopenhauer e Nietzsche, que se 

posicionaram diante do problema religioso. Durante sua carreira como clínico e 

pesquisador, ele também direcionou sua atenção para as visões de religiosos, alucinações 

de doentes mentais, mitos e as tradições herméticas da alquimia. Essas pesquisas 

contribuíam com o campo de estudo do simbolismo e ofereceram uma compreensão acerca 
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das estruturas do inconsciente. Todos esses elementos se encontram desenvolvidos na 

psicologia de Jung e demonstram a importância do fator religioso para a compreensão de 

sua teoria (Taylor, 1997; Bair, 2003a). 

De um ponto de vista metodológico, também encontramos paralelos entre a 

fenomenologia de James e a hermenêutica de Jung. Segundo Jordan (1986), em seu estudo 

acerca da religião, James estabelece uma ordem primária entre a origem psicológica da 

experiência e o seu valor. A axiologia jameseana não estaria explícita, mas o pensador 

lançaria ideias que, durante sua exposição, seriam desenvolvidas, especialmente em seu 

caráter de sentido. A vivência religiosa é valorizada em sua capacidade de fornecer 

aspectos valorativos à existência, e esta seria a sua verdade. Tal como acontece com o 

valor moral, o valor da experiência religiosa se torna real, é feito verdade por opção do 

crente ou vontade de acreditar (p. 120, tradução nossa)90.  

Em The Will to Believe, James (1896/2013) afirma o valor da religiosidade pela 

experiência e estabelece uma argumentação na defesa de uma ação da vontade envolvida 

em todas as crenças: a pessoa crê porque assim decidiu. As convicções de um homem 

determinam seu modo de ser. De um ponto de vista empírico, não importa de onde essas 

crenças partam, mas, sim, para onde elas levam o indivíduo. A experimentação, nesse 

contexto, não é um simples vivenciar, mas a base para a construção de sentidos. Como 

afirma o pensador americano: Vivo, de fato, de acordo com a fé prática de que devemos 

seguir experimentando e refletindo sobre nossa experiência, pois só assim nossas opiniões 

podem se tornar mais verdadeiras [...] (p. 14, tradução nossa)91. Tendo como referência 

essencial o fenômeno da consciência, o que importa para James é assumir uma convicção, 

seja a favor ou contra a religiosidade. No entanto, o cético é avaliado, de modo geral, como 

aquele que, para evitar o erro, não se arrisca na busca da verdade. Não é, então o intelecto 

contra todas as paixões, é apenas o intelecto com uma paixão estabelecendo sua lei (p. 27, 

tradução nossa)92. E, da mesma forma que o religioso, o irreligioso estaria defendendo com 

entusiasmo um posicionamento pessoal e não uma verdade geral. 

Brockmeier (2002) afirma que a fenomenologia de James se baseia na tentativa de 

compreender a experiência do inefável, consentindo em deixar a linguagem e a cultura em 

um plano secundário para destacar os estados da mente. James considera a vivência a partir 

                                                           
89 As with moral value, the value of religious experience becomes real, is made true by the believer's choice 
or will to believe (Jordan, 1986, p.120). 
90 I live, to be sure, by the practical faith that we must go on experiencing and thinking over our experience, 
for only thus can our opinions grow more true (James, 1896/2013, p. 14). 
91 It is not intellect against all passions, then; it is only intellect with one passion laying dow its Law (James, 
1896/2013, p. 27). 
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de uma construção de sentido, o que o aproximaria de uma tradição alemã das ciências do 

espírito (Geisteswissenschaft), nas quais o que importa é um saber ontológico. 

Já em relação ao trabalho de Jung, Smythe e Baydala (2012) afirmam que a 

hermenêutica é um importante aspecto da obra do autor suíço, no entanto, da mesma forma 

que outros elementos de sua teoria, o tema se encontra disperso em suas Obras Completas. 

O assunto é referenciado, mas não plenamente explicitado. Para a dupla de autores, a 

hermenêutica junguiana surge, principalmente, em suas teorizações acerca da noção de 

arquétipo, como uma forma não conceitual de pano de fundo do entendimento. Em 

Apêndice a estrutura do inconsciente, Jung (1916/2011b) define a sua compreensão dos 

fenômenos psíquicos, como os sonhos e a fantasia, através de uma postura hermenêutica, 

pois esta seria a única forma de tratamento autêntica para esses conteúdos, e não apenas 

uma visão semiótica, que esquadrinha sintomas. 

No entanto, não há referências mais detalhadas aos filósofos da hermenêutica nas 

obras do pensador suíço. Somente Heidegger, filósofo que possui conexões com esta 

corrente interpretativa, é mencionado no trabalho Aion (1950). Em uma carta a Henry 

Corbin, Jung (1972/2002) faz menção a Schleiermacher como seu ancestral espiritual, 

afirmando: o espírito aberto, esotérico e individual de Schleiermacher faz parte da 

atmosfera intelectual de minha família [...] (p. 286).  

Segundo Mattoon (2013), a hermenêutica de Jung se desenvolveu em torno de sua 

análise de sonhos, em seu trabalho de interpretação dos símbolos oníricos. A essência de 

sua hermenêutica consistiria em traçar paralelos entre os símbolos originais e outras fontes 

de conhecimento. Esse procedimento enriqueceria o fenômeno, tornando-o mais complexo. 

A interpretação assume um caráter tanto pessoal quanto interpessoal. 

A hermenêutica junguiana é melhor descrita em Tipos psicológicos, no qual o 

pensador suíço afirma que sua metodologia construtiva, referenciada como hermenêutica 

em outros momentos, é uma oposição ao método redutivo, que busca as causas dos 

fenômenos. Essa proposta é utilizada na elaboração dos produtos inconscientes. Esses 

elementos, entendidos como símbolos, algumas vezes, demonstram a antecipação de um 

processo psíquico em desenvolvimento, uma função prospectiva. A intenção do método 

construtivo é, pois, estabelecer um sentido do produto inconsciente em vista da atitude 

futura do sujeito (Jung, 1921/2011, p. 441). 

Em seu trabalho acerca da experiência religiosa, notamos elementos da mesma 

metodologia de tratamento dos fenômenos. Inicialmente, o autor busca esclarecer sobre a 

importância da vivência religiosa, para, em seguida, utilizar sonhos como exemplos de 
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experiências numinosas, estabelecendo paralelos entre os símbolos manifestos com o 

trabalho de outros autores, antigos e modernos. Smythe e Baydala (2012) incluem Jung em 

uma tradição alemã de Geisteswissenschaften, as ciências humanistas do final do século 

XIX, que possuíam um caráter de discussão interdisciplinar, com limites indistintos entre 

seus diferentes ramos de conhecimento. Brockmeier (2002), como já vimos, possui o 

mesmo pensamento em relação a William James.  

Para além dos diálogos estabelecidos entre Jung e James, dentre os autores 

referenciados, destacamos o trabalho de Theodore Flournoy. Ao estudar as diferentes 

personalidades manifestadas por Hélène Smith, com pensamentos e sentimentos diversos 

da consciência de vigília, o pesquisador de Genebra abre espaço para a compreensão do 

psiquismo como um campo plural, com agregados de ideias subconscientes de certa 

independência. Jung (1928/2013) utilizará essa proposta para sua teoria dos complexos. Da 

mesma forma, Flournoy destaca a existência de processos psíquicos prospectivos. Jung 

(1914/2013) avaliará a existência de duas possibilidades de análise dos fenômenos 

psíquicos: o método analítico redutivo, no qual se tem a necessidade de um estudo causal, 

que busca as origens de transtornos e neuroses; e o método construtivo, no qual se tem um 

caminho futuro a ser percorrido pelo indivíduo. A partir dessas avaliações, destacamos a 

necessidade de maiores estudos acerca da relação entre os trabalhos de Jung e Flournoy. 

Através de nossa pesquisa, também consideramos relevante o estabelecimento de 

maiores estudos acerca da relação entre a obra Pragmatism (1907) de James e o trabalho 

de Jung. Em Varieties, James (1902/2010) inicia o desenvolvimento de sua proposta 

filosófica no capítulo Philosophy, destacando o trabalho de Charles Sanders Pierce como o 

primeiro a propor uma nova perspectiva para a condução do pensamento. Para Pierce, o 

pragmatismo seria uma teoria dos significados, um método de esclarecimento muito 

próximo da lógica, no qual as crenças seriam regras de ação. Para conhecermos o 

significado de um pensamento, teríamos que verificar a conduta que este pensamento está 

apto a produzir. Esse posicionamento será desenvolvido no trabalho de James de 1907, no 

qual, também se encontram referências à questão religiosa. Segundo Shamdasani (2012b), 

Jung, a partir de 1912, vai estudar exaustivamente este trabalho de James, buscando 

encontrar novos suportes teóricos, diante de sua insatisfação com o método psicanalítico. 

Diferentemente de Freud, que se recusava a qualquer vinculação com a filosofia, Jung 

buscava deixar claro a necessidade de uma fundamentação teórica e filosófica para a 

construção de seu pensamento. Da mesma forma que James, sua psicologia possui 

elementos filosóficos, sem, contudo, se afastar do campo empírico.  
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Da vasta gama de fatores que poderiam conectar o trabalho de Jung ao de James, 

ressaltamos o pragmatismo como tema relevante de maiores estudos. Em nossas 

considerações finais, buscamos destacar algumas informações acerca dessa perspectiva 

filosófica, como forma de delinear desdobramentos futuros de pesquisa.  

Em Pragmatism, James (1907/2014) buscou desenvolver a proposta iniciada no 

contexto da Sociedade Metafísica de Cambridge. Através de seu trabalho, o pragmatismo 

se tornaria muito mais amplo, sendo um método de aplicação de conceitos e uma teoria 

genética da verdade. No primeiro caso, temos a avaliação de concepções filosóficas pelos 

seus resultados práticos. No segundo caso, o valor de uma verdade está associado à 

capacidade de uma premissa de se adaptar ao arcabouço teórico já existente.  

 O ponto inicial destacado pelo filósofo americano é que a história da filosofia é, na 

verdade, uma colisão de temperamentos humanos. As diferentes posturas filosóficas 

representariam a visão de mundo pessoal de um pensador, adaptando a realidade. O 

temperamento seria a base das diferentes ideologias. Em filosofia, duas posturas opostas 

estariam em constante discussão: racionalistas e empiristas. Os racionalistas são 

intelectualistas, de tendência idealista e otimista, monistas, por buscarem a unidade que 

representaria todas as coisas, religiosos, defensores do livre arbítrio humano e dogmáticos 

em seus posicionamentos. Já os empiristas, seriam sensacionalistas, materialistas e 

pessimistas, partindo da observação das partes para a compreensão do todo, poderiam ser 

definidos como pluralistas, irreligiosos, fatalistas e céticos, sendo, no entanto, abertos nas 

suas discussões. Há uma rivalidade entre esses dois tipos, que disputam a primazia da 

verdade (James, 1907/1989). 

Empirismo e racionalismo, ciência e religião, pluralismo e monismo, como 

conciliar posturas tão antagônicas que disputam por espaço? Para James (1907/1967), seria 

necessário uma filosofia que estabelecesse alguma conexão com a vida, mas também que 

exercitasse as capacidades intelectuais de abstração, um sistema que pudesse satisfazer as 

diferentes necessidades humanas, para a análise de fatos, exemplificada pela ciência, como 

pelo cultivo de valores humanos, como prega a religião. O que o pensador americano 

oferece como solução é o pragmatismo, entendido como método que busca interpretar cada 

noção, conceito ou teoria, traçando as suas consequências práticas. O pragmatismo seria 

capaz de pôr fim as contendas filosóficas pelo simples fato de buscar as consequências 

empíricas das ideias. 

 Em seu outro aspecto, de teoria genética da verdade, o pragmatismo se ocupa do 

surgimento e desenvolvimento de novas ideias. Filósofos como Dewey e Schiller seriam os 
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que mais se ocuparam dessa questão: a análise da função de uma verdade. Os indivíduos 

possuiriam seu conjunto de crenças, sejam elas científicas ou não. A partir desse conjunto 

de ideias, cada homem orientaria as suas ações práticas. No entanto, se nesse caminho 

surgem contradições, ou se, em um momento de reflexão, o indivíduo descobre que algo já 

não funciona como antes, ou ainda, se novos fatos surgem e são incompatíveis com as 

concepções até então seguidas, há uma perturbação íntima. O indivíduo em questão 

necessita reformular sua opinião e, nesse processo, não há o abandono total das concepções 

seguidas, busca-se o mínimo de modificação possível. Se algumas ideias novas surgem, 

elas são incorporadas ao conjunto existente e se tornam intermediárias entre as concepções 

já estabelecidas e a nova experiência da realidade. 

 Portanto, uma nova ideia é definida como verdadeira, na medida em que permite ao 

indivíduo assimilar uma nova experiência e se integrar ao conjunto de concepções já 

existentes. A verdade possui relação com seu contexto e tem a função de intermediar o 

indivíduo e a experiência. James (1907/1989) afirma que o pragmatismo alarga o campo da 

procura, não se fixa somente nos sentidos externos, nem se une a uma lógica abstrata, mas 

está disposto a tomar a tudo como objeto de análise, verificando as consequências de todas 

as teorias.  

 O pragmatismo encontra ressonâncias no trabalho de C. G. Jung, especialmente em 

sua obra Tipos psicológicos. No capítulo O problema dos tipos na filosofia moderna, o 

autor suíço busca apresentar uma das propostas do livro de James: os temperamentos 

humanos como a base sobre a qual os diferentes sistemas filosóficos se sustentam. Jung 

(1921/2011), da mesma forma que o pensador americano, estabelece uma caracterização 

dos dois temperamentos básicos. O racionalista (tender minded) seguidor de princípios 

abstratos e eternos, e o empírico (tough minded), dedicado aos fatos externos. Analisando a 

teoria de James, Flournoy (1917/2013) concorda com Jung, destacando duas formas 

distintas de orientação do pensar, uma mais substancial e resistente, definida como thick ou 

tough e outra mais fina e tênue, definida como thin ou soft. O filósofo de Genebra afirma 

que o racionalista possui um pensamento eminentemente abstrato, que se orienta pela 

lógica e a dialética, algo muito comum entre os filósofos. Enquanto o empírico nutriria o 

seu pensamento pelos elementos positivos da existência concreta.  

 Enquanto o racionalista retira a força da ideia original que explica a realidade, o 

que Jung (1921/2011) define, em sua visão psicológica, como de origem inconsciente, o 

empírico, por um mecanismo de projeção, busca na realidade exterior os elementos 

necessários para a construção de suas teorias. Esse temperamento se interessa pelo objeto, 
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em seu movimento de extroversão da libido, a sua força é determinada pelo concretismo. 

Concordando com a perspectiva que determina que o espírito do homem é uma tabula 

rasa, as ideias seriam epifenômenos dados a posteriori. No entanto, o caminho oposto 

também é possível, quando se define certas categorias do pensar como dadas a priori. Para 

Jung (1921/2011), o que Kant definiu em termos do pensar lógico, também seria válido 

para o psíquico. Nesse sentido, o psiquismo não seria uma tabula rasa, mas possuiria um 

sistema funcional que ordenaria as experiências, conduzindo os indivíduos a certas 

conclusões e juízos. 

Na conclusão do capítulo, Jung (1921/2011, p. 333) destaca a coerência do método 

pragmático, mas apresenta, da mesma forma, suas críticas. Os opostos deveriam ser vistos 

como elementos necessários de coordenação. Como afirma Pereira (2010), apesar das 

críticas, o posicionamento de Jung sobre o pragmatismo é favorável, com destaque para Os 

objetivos da psicoterapia (1929), no qual o método pragmático é claramente definido. A 

obra Pragmatism é o trabalho mais referenciado por Jung, destacamos, portanto, a 

necessidade de maiores pesquisas sobre o tema. 
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