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termo inconsciente coletivo tem sido amplamente 

difundido, embora poucos tenham conhecimento 

mais aprofundado a respeito do que significa. 

Há até mesmo alguns mal-entendidos em torno 

dessa ideia, bem como questionamentos importantes sobre 

seu alcance. Em duplo sentido, podemos dizer que há "mitos" 

sobre o inconsciente coletivo ou suprapessoal. A denominação 

foi dada pelo psiquiatra suíço Carl Custav Jung (1875-1961), 

criador da psicologia analítica. Ele procurou diferenciar esta 

instância do psiquismo do que nomeou de inconsciente pes

soal - este último próximo do inconsciente tal como Freud 

o pensava. O inconsciente pessoal abrigaria essencialmente 

conteúdos migrados da consciência, que a deixaram por efeito 

da repressão ou de esquecimento. 

Em linhas gerais, a partir de seu trabalho e de suas pes

quisas, Jung postulou a ideia de que certas temáticas funda

mentais se fazem presentes em diferentes contextos, épocas e 

localizações geográficas. Mais tarde, tais conteúdos, chamados 

arquétipos, assumem formas expressivas diversas e tocam em 

pontos profundos e essenciais do psiquismo, sem que antes 

tenham feito passagem pela consciência. Istoé, não dependem 

de nossa história pessoal, individual, para habitar a psique 

inconsciente. O inconsciente coletivo, camada mais profunda 

da psique constituída por material herdado, comum a todos 

os seres humanos, seria composto por inúmeros arquétipos. 
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Como Jung teria chegado a essa ideia? Há ao menos três 

aspectos subjacentes ao conceito: o filosófico, o biológico e o 

psicológico. Desde sua adolescência Jung era leitor de obras 

filosóficas, e algumas delas povoam explicitamente seus pensa

mentos até o fim de sua vida. São os casos das ideias de Platão 

(427-347 a.C), de Santo Agostinho (354-430), de Emanuel Kant 

(1724-1804) e de Arthur Schopenhauer (1788-1860). 

As ideias platônicas precedem a experiência individual. 

Para Jung, o movimento psíquico em direção à realização do 

potencial do caráter individual implicaria justamente nos liber

tarmos das preocupações e das limitações demasiadamente 

pessoais da consciência, a fim de se desenvolver perspectivas 

mais objetivas e transcendentes (entendamos objetivo aqui em 

oposição ao subjetivo ou pessoal). Em Kant, o psiquiatra en

contraria uma "forma" perceptiva a priori, esquema onde todos 

os dados sensoriais poderiam ser organizados em categorias 

fundamentais e inatas. A filosofia de Schopenhauer apresenta 

características essenciais do ser humano, como vontade e 

ideia (representação), os fenômenos e o "numinoso", "coisas" 

no seu estado primordial. Segundo a filósofa Marilyn Nagy, o 

desejo emanado do arquétipo, em Jung, se aproxima muito da 

noção de vontade proposta por Schopenhauer. 

Mas Jung precisava se diferenciar desses filósofos, retirando 

a ideia de arquétipo do plano racional e puramente concei

tuai. Na psiquiatria moderna, Jung foi o primeiro a sugerir a 

existência de uma origem psicológica para a esquizofrenia. O 

florescer deste conceito se dá em sua prática diária, no Hospital 

de Burghólzli, na Suíça, atendendo pacientes diagnosticados 

como psicóticos. J ung foi se dando conta de que certas imagens 

configuravam padrões, às vezes sem origem na percepção, 

memória ou experiência consciente. Estas imagens pareciam 

refletir modos universais de experiência e comportamento 

humano. Num primeiro momento, em 1912, ele adotou o 

termo imagens primordiais. Em texto de 1917, Jung escreve 

que o inconsciente coletivo se expressava pelos dominantes. 

E, finalmente, em 1919, introduz o conhecido termo arquétipo. 

Estava lançada a teoria junguiana dos arquétipos: há uma 

camada - a mais profunda - do inconsciente na qual habitam 

nossas potencialidades fundamentais. Jung as pensa como 

sedimentações da experiência vivida e revivida entre os ho

mens ao longo das gerações. Na continuidade da espécie, 

herdaríamos essas formas sem conteúdo específico, inatas e 

ligadas a grandes temáticas. Morte, renascimento, entrada na 

vida adulta, maternidade/paternidade, por exemplo, seriam 

dominantes que foram com o passar do tempo compondo 

este inconsciente comum à espécie humana. Jung entendia o 

inconsciente coletivo e seus arquétipos não como conteúdos 

imagéticos herdados, mas como formas ou potências que 

conferem energia psíquica a uma experiência psicológica da 

vida do indivíduo. 
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ditada. Evidentemente os biólogos não admitem 

que características adquiridas no contato com o 

ambiente sejam herdadas. Não há como sustentar 

biológica ou geneticamente a transmissão dos 

arquétipos. Inicialmente, Jung especulava sobre a 

localização cerebral dos arquétipos - algo que ele 

mesmo foi retirando em suas revisões posteriores. 

Como aponta o analista junguiano Andrew 

Samuels, psicólogos não acreditam que imagens 

mentais ou outros conteúdos possam ser trans

mitidos deste modo. Entretanto, é sensato argu

mentar que forma e padrão sejam herdados - mas 

não conteúdos. O arquétipo, tal como definido por 

Jung, satisfaria este critério, sendo um conceito 

puramente formal, uma espécie de arcabouço a 

ser preenchido por imagens, ideias, temas etc, ao 

longo da vida do indivíduo. Portanto, o que herda

mos seria a forma ou padrão arquetípico, sendo o 

conteúdo variável e submetido às transformações 

ambientais e históricas. 

A relação do inconsciente coletivo com os 

quadros psicopatológicos é fundamental nas 

afirmações de Jung desde o início de sua teoria. 

Segundo ele, sucumbirá "influência fascinante dos 

arquétipos" seria uma ameaça à consciência. No 

caso de uma predisposição psicótica, as figuras 

arquetípicas podem escapar ao controle da cons

ciência, gerando fenômenos de possessão. Esta 

autonomia e brutalidade não estariam presentes 

da mesma forma na neurose; contudo, os arquéti

pos não deixam de influenciar a consciência nesta 

situação. No caso de pacientes neuróticos, se a 

análise penetra nas profundezas dos fenômenos 

da consciência, revela as mesmas figuras arquetí

picas que avivam os delírios psicóticos. 

FANTASIA É REALIDADE 
Para Jung, a psique cria poderosas ideias que 

se tornam realidades para nós: são as fantasias. 

Como aponta James Hillman, o autor mais im

portante da psicologia analítica depois do próprio 

Jung, há uma inversão da tradicional teoria de que 

a realidade é externa, e que as imagens são marcas 

impressas a partir do exterior, ou que fantasias são 

sensações distorcidas ou realidades substitutivas. 

Para Jung, fantasia é realidade, confere convicção 

instintiva a toda e qualquer área da experiência 

que acreditamos ser real. Assim, as imagens são 

a única realidade que apreendemos diretamente, 

sendo a expressão primária da mente e da sua 

energia. O arquétipo - equivalente psíquico do 
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instinto - seria, então, o princípio que organiza 

as imagens, provendo à realidade psíquica seus 

padrões específicos e formas habituais. 

Jung organizou os arquétipos em entidades 

distintas, tendo observado uma tendência do 

inconsciente a se personificar. Seriam propen

sões que conferem estrutura e densidade à vida 

humana, ou ainda "categorias da imaginação". 

O arquétipo é uma capacidade que transforma a 

vida corpórea em vida humana. As transformações 

qualitativas da fantasia representam transforma

ções dos arquétipos que regem a personalidade 

e são sua natureza básica. 

Há inúmeras produções culturais, antigas 

ou contemporâneas, que podem ser interpre

tadas com base em arquétipos do inconsciente 

coletivo. O filme Cisne Negro, dirigido por Darren 

Aronofsky, seria um exemplo clássico e simples 

dessa atuação dos arquétipos persona e sombra. 

Em linhas gerais, Jung nomeia de persona a 

capacidade de imitação com fins de adaptação 

social, que vemos atuar desde a infância, como 

uma máscara que nos confere identidade e acei

tação no mundo. No caso de Nina, a personagem 

principal do filme, interpretada por Natalie Port-

man, associam-se a tal estrutura características 

como meiguice, perfeição e humildade ligadas 

à figura do cisne branco. Contudo, à máscara 

sempre escapam elementos que também per

tencem a nós - mesmo se conscientemente não 

os assumirmos - que tendem a ser projetados 

nos outros, ou surgirem em comportamentos 

que irrompem violentamente. Estes conteúdos 

compõem a sombra: quanto mais iluminada 

uma face da consciência, mais forte se projetará 

uma sombra. No filme em questão, o cisne negro 

representa o ódio e a sexualidade exacerbada, 

personificados por Lilly, sua rival, vivenciados 

intensamente por Nina. 

Hillman nos lembra que a terapia deve ajudar 

a pessoa a se relacionar com suas experiências 

psíquicas marcantes por meio de personagens 

criados no presenteou no passado, na linguagem 

da emoção, da fantasia, do sonho, das situações e 

imagens arquetípicas, "a despeito das diferenças 

individuais de idade, sexo, sanidade, cultura". Por 

isso, segundo o autor, "conhecera personalidade 

individual significa conhecer suas variações em 

relação ao contexto coletivo". 

Na visão junguiana, os chamados desvios são 

pistas para uma verdadeira individualidade. O que 

surge como excêntrico em nós (os sintomas de 

cada um) aponta para o mais genuinamente nos

so e, paradoxalmente, nos conecta com o "dema

siado humano" que nos faz únicos. Jung observa 

que, na modernidade, com base no conhecimento 

médico, nomeamos de sintomas aquilo que na 

Grécia antiga eram visitas das divindades aos 

mortais. Os arquétipos são, em última instância, 

"deuses". Os mitos descrevem dramaticamente 

o comportamento dos arquétipos, na linguagem 

personificada dos processos psíquicos. Assim, 

para o terapeuta compreender o sofrimento do 

paciente, deve buscar o padrão mítico - já que 

as figuras arquetípicas e suas manifestações dão 

indícios do que ocorre no comportamento. "O 

contexto último da personalidade são os mitos 

que ela está vivendo", afirma Hillman. 

Enfim, diante de um sintoma, a indicação 

clínica geral não é se afastar dele, buscando 

logo o restabelecimento da "normalidade". Ao 

contrário: deve-se procurar as motivações mais 

íntimas das ideias específicas que atormentam o 

paciente, partindo da fenomenologia das imagens 

que vão surgindo (ações repetitivas indesejadas, 

pensamentos delirantes, medos específ icos 

etc). Tais poderosas e incontroláveis expressões 

carregam bases arquetípicas, o que nos leva à 

ideia de que há uma base mitopoética da mente 

sendo revelada por tais sintomas (ou sonhos, 

fantasias etc). O terapeuta deve então, junto 

com o paciente, metaforizá-los; ou seja, resgatar 

o fundo simbólico contido nesses conteúdos-o 

que custará, é claro, uma convivência muitas 

vezes dolorosa com estes "estranhos" que nos 

habitam tão intimamente. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 245, p. 32-35, jun. 2013.




