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Este artigo pretende identificar os princípios epistemológicos que 
norteiam a psicologia complexa de C. G. Jung, definir de onde parte 
o olhar junguiano sobre o mundo e qual o papel do corpo no pro-
cesso de conhecimento sobre o mundo. Neste percurso, recorreremos 
a autores como Clarke, Papadopoulos, Penna e Shamdasani, que se 
dedicaram a este tema, para reconstituir o caminho metodológico 
usado por Jung nas suas investigações clínicas a fim de identificar 
as bases de seu pensamento. Veremos que Jung esteve envolvido na 
validação do saber psicológico como ciência desde o início de seus 
escritos e se aproximou do fenômeno psicológico de diversas manei-
ras sempre se referindo à participação do corpo neste processo e em 
busca de interlocutores que referendassem a sua postura epistemo-
lógica. O corpo parece ter sido assumido uma função importante na 
psicologia complexa na medida em que é entendido como parte dos 
processos psíquicos.
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Pode-se observar nos últimos anos uma atenção especial de pesquisadores 
da psicologia junguiana, como Clarke (1993), Shamdasani (2005), Papadopoulos 
(2006) e Penna (2013), que se dedicam ao estudo das bases do pensamento 
junguiano. Isto se deve ao fato de Jung não deixar claro em suas obras como as 
inúmeras influências filosóficas, antropológicas, religiosas, literárias e científicas 
colaboraram na construção do seu sistema psicológico, trilhando caminhos que 
ainda hoje soam pouco ortodoxos do ponto de vista científico. De acordo com 
Jones (2011, p. 95) existem fundamentos filosóficos subjacentes à teoria jun-
guiana que foram ora mencionados, ora ocultos ao longo da obra do autor. Além 
disso, observa-se que as pesquisas no campo junguiano geralmente se fazem 
relacionando dados clínicos à luz dos conceitos, são obras que exigem um saber 
sobre as técnicas ou métodos clínicos corroborando a ideia de Shamdasani e 
Papadopoulos de que a comunidade junguiana dedicou-se mais à psicologia ana-
lítica ou techné e não tanto à psicologia compelxa ou episteme. Percebemos ainda 
que na clínica junguiana o corpo não tem ainda um papel de destaque (JONES, 
2011, p. 107) ainda que se trabalhe com reações emocionais se revelam no corpo.

Visando abordar tais dificuldades, este artigo pretende explicitar alguns dos 
princípios epistemológicos que norteiam a psicologia complexa a partir da lei-
tura dos autores supracitados e abordar o papel do corpo enquanto forma de 
conhecimento de si e do mundo.

Como bem mostrou Jung na sua obra, a técnica utilizada não define o modo 
de olhar o mundo. Ele mesmo usou diversas técnicas de pesquisa que lhe permi-
tiram enxergar aquilo que ele queria ver sobre os fenômenos que lhe provoca-
vam. Qual é o melhor instrumento a ser utilizado? Diria Jung, que qualquer um, 
desde que você saiba o que procura.

Nossa proposta aqui é tentar definir o que é isso sobre o quê os pesquisa-
dores junguianos se baseiam? De onde parte este olhar? Como isso pode ser 
acessado? Ou seja, estaremos em busca da definição de um olhar junguiano para 
os fenômenos do mundo e do corpo. O que esse olhar pressupõe?

OntOlOgia Ou EPistEmOlOgia?
 De acordo com Penna (2013, p. 135), “Originalmente, o temo ontológico 

refere-se ao ‘ser’ em geral, e o temo ontologia designa o estudo do ser.” Para a 
autora, a postulação da existência da subjetividade ou de um inconsciente, assim 
como da inseparabilidade sujeito-objeto e da ideia do ser humano enquanto 
totalidade definem uma ontologia junguiana.

 Neste artigo abordaremos a dimensão do ser, não no seu aspecto metafísico, 
uma vez que as psicologias dinâmicas definiram ser este o seu objeto de estudo 
produzindo várias teorias da mente ao pensar em estruturas psíquicas não ana-
tômicas. Procuraremos abordar neste artigo um ser encarnado no corpo, um ser 
sensorial, que contribui para o conhecimento de si e do mundo.

Em sua obra Papadopoulos (2006, p.9) retoma o sentido grego da palavra 
episteme, que dá origem à palavra epistemologia, e a define como “the act of 
marking a territory that was observed and comprehended [...] the general trend 
has been to atribute episteme to knowledge of pure teory”, ou ainda

[...]epistemology is the systematic investigation of what makes us accept 
(think/feel) that we know something, of what makes us mark a certain ter-
ritory as observed and compehended. This means that epistemology address 
not only the conditions that make the knower know but also the interaction 
between the knower and the known, as well as the circunstamces within 
wich this interrelationship takes palce. (2006, p.11)

Para o autor, a epistemologia pode ser compreendida então como o resul-
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tado da ação racional do sujeito em relação a um objeto que produz um corpo 
teórico em oposição à prática, à qual os gregos denominavam techné, ou conhe-
cimento técnico. Papadopoulos afirma ainda que Jung se ateve em seus escritos 
em um conhecimento sobre a techné, o fazer do psicólogo, relegando a segundo 
plano a sua episteme, ou as bases conceituais e teóricas do seu pensamento.

Assumindo a definição de metodologia como um following after 
(Papadopoulos, 2006, p.11), ou seja, o desenvolvimento de um caminho o qual 
percorremos tendo como pressuposto nossas premissas epistemológicas, é pos-
sível que, ao reconstituir o método junguiano nas suas investigações clínicas, 
possamos identificar seus pressupostos epistemológicos. O autor afirma que 
podemos tomar como uma premissa epistemológica (epistemological awerness) 
a atitude de Jung diante do mundo, o que se constata na sua práxis clínica e na 
sua reflexão teórico-prática.

Shamdasani (2005) afirma que Jung sempre esteve envolvido na tarefa de 
estabelecer a psicologia como ciência e sua obra seria o grande exemplo disso. 
Ainda assim, Jung não é reconhecido por este empreendimento e nem mesmo é 
reconhecido na comunidade psicológica como um pensador científico devido a 
vários fatores: a falta de linearidade de sua obra, à duas discussões que ocorrem 
paralelamente em seus escritos sem uma clara distinção, uma em que o autor se 
ocupa da psicologia analítica, dedicando-se aos métodos e práticas da psicote-
rapia, e outra em que se ocupa da psicologia complexa, que trata teoricamente 
do contexto da psicologia geral enquanto ciência possível, além do seu intenso 
diálogo com outros campos do saber.

Entre os próprios junguianos existem várias compreensões da obra de Jung, 
uma vez que há interpretações díspares e confusões conceituais derivados da 
sua obra, além de limitações e distorções na tradução de termos para outras 
línguas. Além disso, uma boa parte dos seus escritos, em especial suas cartas, 
nas quais dialoga com pensadores contemporâneos, não foram publicadas, e 
sua obra mais conhecida, Memórias, sonhos, reflexões, é na realidade fruto de 
entrevistas de Aniela Jaffé com Jung e sofreu inúmeras interferências editoriais. 
A propagação equivocada da ideia de uma filiação do autor ao pensamento de 
Freud, atrelada às dificuldades do estudo de sua obra construíram a ideia de um 
Jung, Príncipe Herdeiro de Freud, sem consistência e relevância teórica.

Algumas dificuldades são discutidas por Papadopoulos (2006) na tarefa de se 
discutir uma epistemologia junguiana, a saber: Jung nunca teria deixado claro 
em seus escritos qual é a base epistemológica e metodológica do seu pensamen-
to de modo que a epistemologia subjacente aos seus escritos só pode ser inferida 
a partir da sua prática psicológica. Além disso, as inovações trazidas por Jung 
no campo da prática clínica foram e continuam sendo o grande enfoque dos 
estudiosos e dos analistas junguianos. E ainda, Jung receava que seus escritos 
fossem tomados como uma teoria filosófica sem aplicabilidade prática, motivo 
pelo qual preferia denominar-se como um cientista cuja teoria era pautada 
em observações empíricas e não em especulações desconectadas da realidade 
concreta. Jung teria omitido ou minimizado propositalmente as bases epistemo-
lógicas da sua teoria a fim de garantir cientificidade ao seu trabalho, ainda que 
Jung tivesse claro para si quais eram caminhos epistemológicos que percorria.

O próprio nascimento da psicologia como ciência no final do século XIX já foi 
marcada por uma série de controvérsias em relação ao seu estatuto científico e 
epistemológico, e Jung esteve muito próximo destas discussões. Para os pensa-
dores da época tais controvérsias se deviam à falta de clareza teórica quanto às 
suas definições, ao fato de não preencher o critério de previsibilidade como as 
outras ciências, à falta de um vocabulário unificado e à falta de consenso entre 
os objetivos e métodos entre os psicólogos. Segundo Shamdasani (2005), houve 
uma série de tentativas de superar estas divergências, como a de se estabelecer 
uma linguagem comum a todos os psicólogos, ou a de unificar concepções e 
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procedimentos técnicos.
Para o autor, a discussão feita até então “massacrou a anarquia epistemoló-

gica que prevalecia no seio da psicologia” (SHAMDASANI, 2005, p. 23). Ou seja, 
a questão subjacente às discussões sobre a psicologia era quanto à sua forma de 
conhecimento acerca do humano: como se dá a relação entre sujeito cognos-
cente e objeto cognoscível no campo do saber psicológico? É possível esperar da 
psicologia a neutralidade, a objetividade e a universalidade das leis verificadas 
em outros conhecimentos científicos? O corpo tem algum lugar neste processo?

COntrOvérsias sObrE a CiênCia PsiCOlógiCa

“Uma verdade psicológica só é válida
se puder ser invertida.”

C. G. Jung

Na tarefa de definir o objeto de conhecimento da psicologia e de afirmar a 
sua objetividade alguns psicólogos do séc. XIX dedicaram-se a buscar uma teoria 
que anulasse o fenômeno subjetivo da ‘equação pessoal’. Segundo Shamdasani 
(2005), tal fenômeno havia sido cunhado por Bessel em 1816 ao verificar que, no 
campo da astronomia, observadores diferentes anotavam o tempo dos trânsitos 
estrelares com uma diferença mínima de segundos, revelando uma diferença 
pessoal no modo de perceber o mundo objetivo.

Várias respostas foram dadas na psicologia em relação ao problema da 
‘equação pessoal’. Baseando-se na premissa de que a psicologia deveria ter um 
método experimental de estudo, à exemplo das outras ciências, Wundt adotou, 
em 1879 na Alemanha, o método experimental de associação de palavras1 em 
que estudava o tempo de resposta das pessoas no desempenho de uma tarefa 
permitindo-lhe aproximar-se do fator pessoal envolvido nas respostas de seus 
sujeitos experimentais. A psicologia também estava tentando diferenciar-se da 
filosofia e as experimentações de Wundt foram decisivas neste processo.

Atento ao rigor epistemológico e a uma consistente fundamentação filo-
sófica, sua adoção da consciência como objeto de uma psicologia científica 
referia-se a um recorte da vida mental passível de ser estudado mediante 
especificações do método experimental e conforme a concepção acerca da 
natureza da experiência interna, que realçava as dimensões afetiva e volitiva. 
(MARCELLOS e ARAUJO, 2011, p. 313)

O principal objetivo de Wundt era definir um objeto para a psicologia, 
afastar-se das explicações metafísicas sobre a mente e tentar estudar quan-
titativamente os processos mentais gerais por meio de sujeitos treinados na 
introspecção. A introspecção wundtiana consistia na auto-observação ou auto-
percepção das próprias sensações conscientes e na descrição minuciosa destas 
sensações ao experimentador da maneira mais objetiva possível. Sendo assim, o 
método experimental constituiu-se como o principal instrumento de investiga-
ção psíquica capaz de elevar a psicologia ao estatuto de ciência quantificável.

As críticas ao método experimental eram: lidar com processos mentais 
mutáveis e não objetos permanentes e a sua restrição ao campo da experi-
mentação, não sendo possível saber como o sujeito reagiria em situações não-
-experimentais. Portanto, o método experimental não permitia que a psicologia 
generalizações a partir dos dados obtidos.

“Em 1890, James observou que, em geral, os filósofos tinham suposto a 
existência de uma mente típica, com a qual se assemelhavam todas as mentes 
individuais” (SHAMDASANI, 2005, p. 54). Assim, começava o estudo da psicolo-

96 – Hermes23

gia individual e diferencial e um novo problema se colocava: Seria possível uma 
ciência baseada em leis gerais que abarcasse as diferenças entre as individuali-
dades observadas e percebidas?

Paralelamente aos experimentos de Wundt, Galton em 1880, tentou elaborar 
na Inglaterra um questionário como forma de investigar a natureza das imagens 
mentais e obter dados estatísticos sobre a mente a partir das diferentes reações 
individuais diante de um mesmo objeto. Galton supunha a existência de dife-
rentes funcionamentos para mentes individuais. Este trabalho foi retomado na 
França por Charcot em 1886 e por Binet em 1895 quando foi possível identificar 
diferentes tipos de indivíduos, de modo que “A determinação dos processos domi-
nantes numa pessoa assumiu a forma de tipologias” (SHAMDASANI, 2005, p. 56).

Entre 1880 e 1890 estava em voga na França o uso da sugestão hipnótica 
como forma de acesso a recordações passadas esquecidas pelo paciente. Ao 
trabalho de sugestão hipnótica era dado o nome de psicoterapia, prática que se 
tornou controversa devido ao nível de susceptibilidade do paciente em estados 
de transe hipnótico, fazendo com que os psicólogos voltassem suas atenções ao 
estudo dos sonhos. Diferente da hipnose, o sonho não precisava ser sugestiona-
do e aparecia espontaneamente como conteúdo bruto produzido na psique do 
indivíduo a partir de vivências anteriores, portanto poderia ser tomado como 
um componente psicológico do sonhador semelhante à loucura, de modo que 
“o interesse pelos sonhos deslocou-se do sonho em si para a sua utilização como 
psicoscópio” (Shamdasani, 2005, p. 179), ou seja, os sonhos eram agora um 
instrumento através do qual poderia se entender o que se passa no interior da 
psique, ou no subconsciente2.

Cada uma das práticas experimentais ou terapêuticas citadas aqui deli-
neiam o campo epistemológico a partir do qual Jung teria cunhado sua teoria. 
Shamdasani (2005, p. 61) afirma, que preso à ideia de validar a psicologia como 
ciência e muito articulado com os pensadores contemporâneos

Jung estava fundindo a metodologia experimental de Wundt, aplicada ao 
estudo dos tempos de reação e à pesquisa sobre associações de palavras, 
com o projeto da psicologia individual ou diferencial, tal como Binet e Stern 
haviam estabelecido, combinando depois esses dois vetores com a aborda-
gem clínica da psicologia francesa do subconsciente. Dessa maneira, ele esta-
va tentando desenvolver um método clínico-experimental, que denominou 
de psicopatologia experimental.

 Note-se que as questões científicas concernentes à psicologia envolvem 
a participação de um corpo sempre coadjuvante a questões epistemológicas: 
o corpo enviesa os fatos produzindo percepções e conhecimentos distorcidos 
do mundo, um corpo que está entre a psique e o mundo mediando processos 
psíquicos (produzindo sonhos, projetando, transferindo sentimentos), um corpo 
que é “suprimido” na hipnose, um corpo objetificado cujas reações são “mensu-
radas”, portanto eram investigações sobre uma mente sem concretude corpórea. 
A intenção de Jung ao tentar unir a metodologia experimental de investigação 
sobre fenômenos psíquicos e a psicologia do subconsciente parecem abrir o 
caminho para se pensar num inconsciente incorporado.

Jung Em busCa dE intErlOCutOrEs
Desde o início de sua vida Jung interessou-se por fenômenos humanos, em 

especial por fenômenos como sonhos, sonambulismo, religiosidade, mediunida-
de, estados de loucura, ou seja, expressões atípicas do comportamento humano. 
Segundo Papadopoulos (2006), Jung se aproxima de quaisquer fenômenos huma-
nos (religiosos, políticos, psíquicos e artísticos) independente da sua origem na 
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tentativa de entender o impacto que tais fenômenos têm na vida do observado.
Jung era grande leitor de filósofos do romantismo alemão e da filosofia críti-

ca e participava das mais recentes discussões acerca da tentativa de estabelecer 
critérios científicos para a psicologia. Para Papadopoulos (2006, p. 15 e p. 25), 
o pensamento de Jung situa-se entre o materialismo cético e a metafísica. Tal 
afirmação pode gerar dúvidas uma vez que em diversos momentos de sua obra 
Jung define-se como um cientista empírico.

[....] Defini-me como sendo um empirista, pois é preciso fazer parte de algo 
convincente. Acusam-me de ser muitas vezes, dizendo que sou um mau filó-
sofo e, evidentemente, não me agrada ser qualquer coisa de medíocre. Como 
empirista, pelo menos, cumpri minha tarefa. (JUNG, 1975, p. 321).

É provável que com esta afirmação Jung quisesse conferir à sua teoria 
psicológica um estatuto de ciência e não de filosofia. Ou seja, assim como o 
conhecimento científico é baseado na observação empírica e identifica padrões 
de funcionamento, que generalizados constituem um modelo de ciência, para 
Jung o conhecimento sobre a psique se dá igualmente a partir de observações 
do humano em campo que podem ser generalizadas constituindo um modelo de 
funcionamento psíquico. Portanto, ao se definir como empírico, Jung não está se 
identificando com a escola filosófica do empirismo, mas delimitando um objeto 
de estudo concreto: o ser humano, suas expressões e sua relação com o mundo.

Neste sentido, a psicologia de Jung constituiria um terceiro caminho para 
além destas duas vertentes filosóficas (empirismo e metafísica). Jung dava uma 
ênfase especial às experiências vividas a partir das quais derivam inferências 
sobre o mundo interno de forma que, tanto o mundo externo concreto quanto 
o mundo interno inferido teriam o mesmo valor e estatuto de realidade.

Ainda para Papadopoulos (2006, p. 19), a vivência de Jung com doentes men-
tais graves no hospital psiquiátrico de Burghölzli entre 1900 e 1909, garantiu-
-lhe a oportunidade de adotar o método de Bleuler que consistia na validação 
do discurso do paciente como imbuído de um significado pessoal, dando voz 
ao sintoma. Para o autor, a grande contribuição de Jung para a observação dos 
fenômenos humanos foi o olhar não patologizante sobre eles, de forma que o 
que se lhe apresentava como fenômeno era sempre entendido como uma parte 
oculta da psique que trazia um significado teleológico.

No mesmo hospital Jung pode fazer experimentos com o método de associação 
de palavras, que até então era usado por Galton e Wundt como meio de investi-
gação das funções cognitivas. A ideia da equipe de Burghölzli era tentar usar este 
método na compreensão dos mecanismos de cisão mental que caracterizavam a 
esquizofrenia de forma que as respostas eram analisadas segundo diferentes cate-
gorias. Jung passou a interessar-se pelas perturbações nas respostas dos sujeitos, 
de modo que nascia o primeiro conceito da psicologia analítica: as perturbações 
das respostas seriam reveladoras de complexos emocionalmente carregados.

Na análise dos dados obtidos, Jung identificou uma classe de respostas que 
expressavam ideias carregadas de emoção que eram formadas não a partir de 
percepções externas, mas que poderiam ser produto subjetivo do sujeito experi-
mental. Percebe-se que a preocupação de Jung não era tanto quantitativa, mas 
em verificar qualitativamente diferenças nas respostas fisiológicas dos sujeitos.

Penna (2013, p. 82) referindo-se a Jung afirma que

Embora sua visão de mundo e de ciência fosse contrária ao materialismo 
e ao racionalismo positivista reinante no ambiente universitário do século 
19, na Europa, Jung preferiu criticá-lo de dentro para fora. Isto é, estudou e 
utilizou o método experimental em suas investigações para depois concluir 
por sua insuficiência e inadequação para a psicologia do inconsciente e, 
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assim, elaborar uma proposta alternativa de investigação e compreensão dos 
fenômenos psíquicos. 
A leitura de Shamdasani e Papadopoulos nos leva a crer que Jung partilhava 
dos interesses em estabelecer fundamentos científicos para a psicologia e viu 
no método experimental a oportunidade de fazê-lo. Os dados obtidos com 
o experimento de associações, levaram Jung a inferir um mundo interno e 
autônomo que interferia na vida consciente, oferecendo-lhe o início de um 
modelo científico para a psique que supunha o inconsciente pessoal e um 
corpo expressivo.

Shamdasani (2005, p. 64), afirma que Jung 

[...] nunca deixou exatamente claro por que interrompeu o trabalho com 
associações neste período [1905]. Um seu aluno, o psicólogo analítico H. G. 
Baynes, dá indícios de que Jung tomara consciência do papel representado 
pela equação pessoal.

de forma que Jung teria abandonado os experimentos de associação ao 
perceber que seria impossível para a psicologia assumir a mesma neutralidade 
que as outras ciências, uma vez que tem como objeto de estudo a subjetividade 
humana, ou seja: a equação pessoal seria agravada pelo encontro das duas sub-
jetividades envolvidas no método de associações, a subjetividade do experimen-
tador e a do sujeito experimental. “Consequentemente, a psicologia se fundia 
com o próprio processo psíquico.” (SHAMDASANI, 2005, p. 111).

Jung teria se aproximado dos estudos sobre tipológicos discutidos por vários 
contemporâneos, partindo do pressuposto da impossibilidade de anular a equa-
ção pessoal, já que cada indivíduo tem maneiras muito particulares de apreensão 
do mundo que devem ser levadas em conta, concluindo que não há um modo 
neutro e único na observação dos fenômenos humanos. Recorre a James que 
acreditava que “Os sistemas filosóficos, que alegam descrever a constituição do 
mundo, não passavam, no fundo, de confissões involuntárias das idiossincrasias 
psicológicas dos seus respectivos autores.” (SHAMDASANI, 2005, p. 75).

Jung constrói, com a colaboração de colegas, uma teoria tipológica que, 
segundo ele, valida cada uma das teorias psicológicas existentes, uma vez que 
cada uma delas seria produto de um observador cujo tipo psicológico define seu 
olhar, daí as diferenças entre elas. Neste sentido não há uma teoria mais ver-
dadeira que outra e nem um observador melhor que outro, mas um observador 
que enxerga o mundo segundo determinados critérios.

Podemos dizer então, que Jung assume como proposta epistemológica e leva 
às últimas consequências a não neutralidade do sujeito, pois todo o observador 
está impregnado de si mesmo e possui um corpo que interfere ou medeia este 
processo de acordo com o seu modo de viver a realidade.

Em 1900, a pedido de Beuler, Jung teria lido A interpretação dos Sonhos de 
Freud, e estava familiarizado com alguns dos seus conceitos e métodos clínicos. 
As suas constatações com o método de associação de palavras eram comple-
mentadas com a escuta dos sonhos seguido de associações que acabavam se 
relacionando com o significado oculto dos dados obtidos na sua amostra expe-
rimental com este sujeito.

A análise de sonhos foi usada por Jung como complementar ao método de 
associações de palavras. Após o relato do sonho Jung pedia “... como no caso das 
associações; que [o paciente] reproduzisse as primeiras ideias que lhe viessem à 
mente, evitando qualquer observação sugestiva...” (Jung, O. C. v. 2 § 826) sempre 
em relação à imagem original. Segundo Clarke (1913, p. 41), 

Em contraste com o método de livre associação de Freud, que encoraja o 



paciente a seguir a corrente de pensamento aonde quer que ele conduza, e 
que se destina a revelar algum significado oculto por trás do pensamento, 
o método de Jung requeria que o paciente se concentrasse na imagem ou 
pensamento em questão e que lhe explorasse as possibilidades interiores, 
construindo uma séria de imagens e símbolos estreitamente ligados.

Papadopoulos (2006) diz ainda que o método de associação de palavras levou 
Jung a inferir um inconsciente coletivo já em 1904 a partir da análise dos dados 
obtidos no experimento com famílias. Jung teria observado que há uma grande 
similaridade nas respostas dos membros de uma mesma família, o que indicaria 
que pessoas da mesma família compartilham estruturas mentais inconscientes 
que se desenvolvem a partir das relações intrafamiliares que moldam o com-
portamento dos seus membros de acordo com tais estruturas. Embora esta 
descoberta tenha ocorrido no início da sua vida profissional, Jung só conseguiu, 
fundamentar, teorizar e compreender este fenômeno mais tarde.

Além disso, ao deparar-se com sonhos cujo conteúdo não era pessoal, mas de 
cunho mitológico presentes em pacientes de diversas origens étnicas e sociais, 
Jung supôs que “... a similaridade transcultural dos motivos oníricos era evidência 
de uma camada universalmente humana do inconsciente, o inconsciente coleti-
vo, fonte dessas imagens.” (SHAMDASANI, 2005, p. 177). Surge o conceito de T 
como sendo a fonte não pessoal de alguns sonhos.

POr uma EPistEmOlOgia Junguiana
A partir da breve reconstrução do caminho de Jung feita até o momento 

podemos identificar indícios de uma epistemologia junguiana, levando em con-
sideração que Clarke (1993, p. 40) coloca Jung na categoria de um pensador de 
problemas e não um pensador de sistemas. Os pensadores de problemas

são aqueles que, embora possivelmente procurando elaborar uma visão glo-
bal, ainda assim põem em jogo grande variedade de idéias subordinadas e 
às vezes mutuamente contraditórias, e que tentam encorajar a exploração 
aberta e não o fechamento de possibilidade [...] como um jardim paisagístico 
inglês, que, embora tenha uma forma geral, e seja planejado com todo o 
cuidado, não tenta esclarecer cada detalhe da relação, mas permite, através 
de fronteiras mal definidas, a viabilidade de mudança e crescimento, de uma 
variedade interminável de perspectivas, abre a possibilidade de surpresas e, 
no fim, deixa muitas coisas opressivas, mas deliberadamente obscuras.

Podemos supor que, desde o início, Jung iniciava suas observações clínicas e 
científicas a partir daquilo que no mundo o provocava (Papadopoulos, 2006). A 
reação emocional do observador diante do seu objeto de observação, denomina-
da no campo clínico como contratransferência, é um dos indícios da sua posição 
epistemológica, que valida este fenômeno como um ‘conhecer sobre’ incluindo 
o aparato corporal neste processo, não sendo possível um sujeito neutro e con-
templativo diante do mundo.

Para Jung, o observador sempre se afeta pelo objeto e dele participa, o 
objeto existe para “para” um observador. Jung inaugural, então, o método da 
observação participativa, “This means that he always valued that knewledge 
was produced by experience and in the context of interaction with others” 
(PAPADOPOULOS, 2006, p. 19). Tal atitude, que está presente em toda a obra de 
Jung desde os seus primeiros escritos, é radicalmente diferente dos seus contem-
porâneos que buscavam a neutralidade ou a isenção do sujeito-observador na 
relação com o mundo observável ao tomarem como modelo os mesmos pressu-
postos das ciências naturais.
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Portanto, um dos fundamentos da epistemologia junguiana é a ação dia-
lética entre o sujeito incorporado que elabora uma compreensão teórica e o 
mundo que se revela e ele. Ou seja, o mundo só existe na interação com um 
sujeito-corpo-cognoscente, e mais: a relação psique/mundo ou sujeito/objeto 
é tão estreita que “A alma [ou psique] não é só um problema pessoal, mas um 
problema do mundo inteiro e é a esse mundo inteiro que o psiquiatra deve se 
referir.” (1975, p. 121).

Papadopoulos (2006, p. 24) afirma que Jung tem uma epistemologia basea-
da na ‘problemática do outro’ que vai mudando ao longo do desenvolvimento 
da sua teoria. Aqui, o outro pode ser entendido intrapsíquicamente como a 
multiplicidade do ‘eu’, ou como os ‘outros’ nos habitam independente do nosso 
conhecimento em oposição à ideia da mente una, ou ainda, extrapsíquicamente, 
como um potencial arquetípico a partir do qual o “eu” existe com e como os 
demais, sustentado pelas ideias de inconsciente coletivo e de alteridade. Esta 
teria sido a grande contribuição da utilização do método de associação de 
palavras, que referendava uma sensação que Jung tinha desde pequeno: ser 
constituído por duas personalidades. 

[...] No fundo, sentia-me ‘dois’: o primeiro [personalidade no 1], filho de seus 
pais, que frequentava o colégio, era menos inteligente, atento, aplicado, 
decente e asseado do que os demais; o outro [personalidade no 2], pelo con-
trário, era um adulto, velho, céptico, desconfiado e distante do mundo dos 
homens. (JUNG, 1975, P. 51)

Para Papadopoulos (2006, p. 37), Jung usa o termo ‘padrões de comporta-
mento’ ou ‘padrões arquetípicos’ dentro de uma perspectiva de rede e não den-
tro de uma perspectiva linear. Jung usa este termo para denominar um conjunto 
de ideias, imagens, símbolos, sensações, pensamentos e emoções desencadeados 
automaticamente na psique a partir das experiências, esta rede assume novas 
configurações e se amplia a cada nova experiência vivida, expandindo o campo 
psíquico do indivíduo.

O arquétipo pode ser entendido como uma ponte entre as experiências indi-
viduais e as estruturas culturais internas. Uma das suas funções é a de apreender 
e organizar o mundo subjetivo na consciência do indivíduo atribuindo-lhe um 
significado único cunhando um caminho muito particular na consciência pes-
soal a partir de estruturas universais à semelhança das categorias kantianas do 
entendimento. Tal caminho vai se remodelando e recriando a partir de novas 
experiências num processo ativo e contínuo, o que vai além da proposta episte-
mológica redutivo-causal.

O PaPEl EPistEmOlógiCO dO COrPO

“A premissa de meus julgamentos [...]
é a realidade das coisas psíquicas, um conceito

que resulta reconhecimento de que a psique
também pode ser pura experiência”.

Carl Gustav Jung

Segundo Jones (2011), a psicologia junguiana tratou o corpo não como um 
objeto científico, mas como um corpo-vivido e perceptivo, que ultrapassa o dua-
lismo cartesiano. Seria um reducionismo objetivar o corpo como sendo um objeto 
inerte e sem significado na análise. Para a autora, a ideia da existência de estru-
turas psíquicas inatas já supõe a participação corporal nos processos psíquicos.

De acordo com Samuels (1989, p. 77) “Jung dizia que o ego resulta do choque 



das limitações corporais do indivíduo e o meio ambiente. Subseqüentemente, 
o ego se desenvolve de novos choques com o mundo exterior e também com 
o mundo inteiro”, o autor diz ainda que “[...] o ego resulta da combinação do 
interno e do externo” (Samuels, 1989, p. 78), ou seja, a estrutura egoica supõe 
um corpo por onde passam as sensações, percepções e emoções provenientes do 
mundo interno ou externo, que não podem ser entendidos como opostos, mas 
como sendo de naturezas diferentes e complementares.

Neste sentido, o corpo epistemológico ao qual nos referimos seria um corpo 
que organiza e processa as percepções dos fenômenos do mundo interno e do 
mundo externo na psique e que daria significado a elas, portanto “the structu-
ral unity between the world and human consciousness is given as methaforical 
reality [..] This methaforical reality is an embodied reality [...]” (JONES, 2011, p. 
104), ou seja, o corpo é um aparato sensorial, expressivo e metafórico, sendo 
impossível pensar numa psique desincorporada.

Jones (2011) explica que a gestualidade já é carregada de sentido. Isso significa 
que os gestos do cotidiano ou aqueles gestos característicos de uma cultura devem 
ser entendidos como símbolos ou metáforas do humano e têm o mesmo status 
epistemológico que os sonhos, o que leva o corpo ao nível do simbólico-orgânico.

Portanto, o corpo participa intensamente do processo de conhecimento na 
medida em que sente, percebe, organiza as informações, expressa-se gestual-
mente, interage com o mundo, e percebe-se a si mesmo como pertencente a um 
“eu”, o corpo do qual falamos é fenomênico-simbólico. 

COnsidEraçõEs Finais
É possível dizer que o aparato teórico que Jung tentava elaborar e as suas 

bases epistemológicas divergiam consideravelmente das de Freud desde o início, 
ainda que ambos se referissem a problemas semelhantes relacionadas à existên-
cia de um mundo inconsciente, e que Jung tenha tentado aproximar-se da téc-
nica psicanalítica, da sua linguagem e do ponto de vista epistemológico de Freud 
entre 1906 e 1912, até que ele mesmo pudesse desenvolver um vocabulário e 
uma consistência teórica que expressasse de fato a sua compreensão da psique. 
Em Memórias, sonhos, reflexões (1975, p. 325) Jung diz: “A influência de Freud 
aumentou meus conhecimentos, mas não me foi esclarecedora.” Podemos dizer 
que enquanto Jung desenvolvia conceitualmente a psicologia analítica diferente 
da psicanálise ele também tentava desenvolver uma persona profissional dife-
renciada da de Freud.

Acreditamos que este artigo não esgota as inúmeras possibilidades de apro-
ximação em relação ao tema proposto, a saber: definir onde parte o olhar jun-
guiano sobre o mundo, como ele pode ser acessado e o que esse olhar pressupõe, 
em outras palavras, trata-se de identificar as bases epistemológicas da psicologia 
complexa. Vimos que existem inúmeras dificuldades na tarefa proposta como: 
ambiguidade na definição de conceitos, questões referentes às traduções, 
a aproximação de Jung com diversos interlocutores em diferentes áreas do 
conhecimento, dificuldades metodológicas e técnicas encontradas ao longo do 
percurso da construção da psicologia complexa.

Reconhecemos que não consideramos neste artigo as influências filosóficas 
no pensamento de Jung, assim como as consequências destas influências na psi-
cologia complexa, para unicamente percorrer o caminho clínico-metodológico 
de Jung na tentativa de atribuir um valor científico à psicologia e dele tentar 
extrair alguns pressupostos epistemológicos.

Como vimos, discutir epistemologia é tentar entender como se dá a relação entre 
sujeito cognoscente e objeto cognoscível, ou como se é possível conhecer algo.

Neste artigo pudemos destacar alguns pressupostos que foram se desvelando 
ao longo da experiência clínica de Jung na busca de uma psicologia científica.

102 – Hermes23

O primeiro ponto a ser destacado é que, influenciado pelo espírito científico 
da sua época, Jung se envolveu na discussão acerca da “equação pessoal” con-
cluindo não ser possível pensar em um observador neutro diante de nenhum 
fenômeno observável. Neste sentido, o sujeito e objeto de conhecimento se 
influenciam mutuamente numa relação dialética, de modo que, no contato 
entre duas subjetividades ocorrem necessariamente distorções incontroláveis. 
Devem ser levadas em conta ainda as mudanças inerentes ao sujeito, que está 
em constante devir.

Constatamos também que, a partir das perturbações nas respostas dos testes 
de associação de palavras, Jung supôs um mundo inconsciente que se projeta 
no mundo, os quais conhecemos por meio de fenômenos, além da inferência da 
multiplicidade da psique. A partir das repostas de famílias no mesmo teste e do 
estudo sobre os sonhos, Jung supôs também a existência de conteúdos psíquicos 
não pessoais.

Observamos que a elaboração da teoria dos tipos psicológicos foi feita a 
partir da ideia da existência de diferentes padrões de apreensão e compreensão 
do mundo que justificam diferentes teorias sobre o humano.

O corpo parece não ter ocupado um papel de destaque nos escritos de Jung, 
mas a sua importância no processo de conhecimento é consistente com muitos 
aspectos da psicologia complexa. Jung coloca o corpo como participante dos 
processos psíquicos no experimento de associação de palavras, na formulação 
da sua tipologia, na suposição de padrões arquetípicos de comportamento e até 
mesmo no conceito de contratransferência. Nesta perspectiva seria necessário 
considerar no setting terapêutico os aspectos gestuais e expressivos do corpo.

notas

1. Nesta pesquisa encontramos diferentes denominações ao método de Wundt como método associa-
cionista (por utilizar a associação), de método introspectivo (por usar a auto-observação dos fenômenos 
internos dos sujeitos de pesquisa) ou método experimental (por usar a experimentação).

2. Subconsciente é um termo usado inicialmente por Janet. 
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