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À maneira de introdução

Em entrevista ao jornal brasileiro Estadão, a psicanalista junguiana 
Denise Ramos, em referência à atual crise política nacional, disse que 
um “país que precisa de um guia não cria identidade”1. A sentença da 
psicanalista se apoia numa esperança ambiciosa, a de que o sofrimento 
causado pela instabilidade do país possa alavancar um salto qualitativo 
na consciência nacional que permita diminuir a dependência popular da 
figura de um messias, um salvador. Certamente Ramos tem em mente 
um fenômeno da psicologia de massas observado pelo psiquiatra suíço 
Carl gustav Jung2 à ocasião do regime nazista alemão: na medida em 
que os indivíduos que integram um grupo social têm uma identidade 
(Self) pouco desenvolvida, tendem a pactuar, de forma inconsciente, 
um certo nível de mediocridade geral e entregam, por projeção, seus 
melhores anelos e potencialidades a um líder carismático na esperança 
de que os realize. É irracional esperar que uma só pessoa, por melhor 
intencionada e capaz, possa realizar os anseios individuais de toda 
uma população; mas é justamente isso o que explica o sucesso de tal 
arranjo, a força do pacto é irracional, proeminentemente emocional. É 
por isso que Hitler, Lula, Dilma ou Donald Trump, com quem Ramos 

1 Sonia Racy, “País Que Precisa de um guia Não Cria Identidade, Diz Psicanalista” 
(Estadão, 20 de Junho de 2016). Disponível em  <http://cultura.estadao.com.
br/blogs/direto-da-fonte/pais-que-precisa-de-um-guia-nao-cria-identidade-diz-
psicanalista/>.

2 C. g. Jung, Aspectos Do Drama Contemporâneo, 2.a ed. (Petrópolis: Vozes, 1990).



Dedalus: O Regresso das Humanidades | The Return of the Humanities

144

compara os três anteriores, em suas campanhas e pronunciamentos 
não fazem apelo à lógica, à razão ou a comprovações objetivas, os 
líderes carismáticos jogam com imagens, poses, maquiagens, frases de 
efeito, vedetes e gírias populares, o elemento tático é a emoção. Além 
disso, por concentrar os anseios de realização de toda uma população, 
os líderes carismáticos tornam-se afetivamente absolutos, o que faz 
com que tudo e todos aqueles que não se aliam a ele sejam objetos 
de rejeição, também absoluta e irracional, por parte do grupo liderado. 
Isto pode ajudar, aliás, a entender descriminações, fobias, intolerâncias 
e outros tipos de agressão, e, como se percebe, a única possibilidade 
de transcender essa dinâmica consiste na conquista individual e, por 
adição, coletiva, de um melhor equilíbrio entre faculdades racionais e 
emocionais.

Na Europa, a situação não é muito diferente. Não é estranho ver 
que, em defesa das conquistas do próprio grupo, estrangeiros imigrantes 
sejam dura e fanaticamente rejeitados. Não se imagina, porém, que o 
motivo do êxodo de outrem possa ser a própria conquista, por vezes 
obtida de forma obscura. Apesar de que a figura do líder carismático 
seja menos clara em algumas sociedades europeias, o princípio não 
perde sua vigência. A Trident Juncture 2015, exercício de guerra da 
oTAN que ostentou o poderio militar da união Europeia frente à Rússia 
e sobre o oriente Médio e a África, a partir de suas bases em Portugal, 
Espanha e Itália, segue a liderança dos Estados unidos da América3, 
que é o salvador, o libertador dos aliados na primeira e na segunda 
guerras mundiais. Por outro lado, não podemos deixar de considerar 
que o recente plebiscito anglo-saxão a favor da saída da Inglaterra da 
união Europeia possa, porventura, sinalizar um salto qualitativo na 
consciência coletiva, do tipo que a psicanalista Denise Ramos anseia 
para o Brasil.

Enfim, não é nossa intenção discorrer sobre política. Estes são 
exemplos que nos permitem ilustrar os seguintes pressupostos, sobre os 
quais assentaremos nossa problemática:

3 Manlio Dinucci, “A união Europeia Se Alista Na otan” (Rede Voltaire, 2015). 
Disponível em <http://www.voltairenet.org/article188237.html> [acedido a 25 de 
Junho de 2016]. 



145

a) Qualquer solução para os principais conflitos e carências da 
sociedade global contemporânea exige desenvolvimento 
humano, no sentido pronunciado por Cícero: sese excolere 
ad humanitatem, um percurso capaz de conduzir o homem 
à sua própria humanidade. No caso, um salto qualitativo na 
consciência coletiva que permita um melhor equilíbrio entre 
faculdades racionais e emocionais dificilmente será conduzido 
tecnologicamente, pois depende diretamente do protagonismo 
do sujeito em seu percurso formativo.

b) As ciências positivas e suas aplicações práticas, as tecnologias, 
podem representar soluções, mas também podem estar à causa 
de muitos aspectos da crise global. As tecnologias de guerra, 
como as ostentadas pela oTAN, são um exemplo evidente 
dos inconvenientes ligados ao desenvolvimento tecnológico, 
entretanto, de forma mais sutil, as tecnologias de comunicação 
jogam um papel essencial na fragmentação de grupos sociais, 
assim como no aumento da desigualdade que caracteriza a 
sociedade globalizada4.

c) É, portanto, mister que a ciência e a tecnologia sejam orientadas 
por seu autêntico propósito, que é a realização e o bem-estar 
da humanidade. Não obstante, é fundamental compreender 
que esse bem-estar não é possível sem o bem-estar ambiental, 
a natureza, à qual, sistemicamente, a humanidade pertence e 
da qual sua subsistência depende. É como diz Munné5, “[…] 
o ser humano apresenta as mesmas propriedades qualitativas 
que fazem da natureza uma realidade complexa, não referi-lo a 
estas propriedades seria tanto como desprende-lo da natureza y 
continuar despindo-o, como até hoje, de sua complexidade.”6

4 zygmunt Bauman, Globalização: As Conseqüências Humanas (Rio de Janeiro: 
Jorge zahar, 1999). 

5 Munné, Frederic, “El Retorno de La Complejidad Y La Nueva Imagen Del Ser 
Humano: Hacia una Psicología Compleja” (Revista Interamericana de Psicologia, 
38, 2004), pp. 21-29 (p. 25).

6 Todas as traduções são livres.
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Entendemos, pois, que o regresso das humanidades tem uma clara 
missão norteadora das portentosas conquistas, atuais e futuras, da 
humanidade. A realização do humano a partir dos recursos angariados 
deve ser o principal objeto das novas Ciências Humanas. De fato, 
historicamente, as reflexões sobre o humano se têm sempre fortalecido 
em momentos em que a civilização se sofistica. Como se, perante a 
ameaça de afastar-se da organicidade natural, sobreviesse um movimento 
compensatório encarregado de restabelecer os liames fragilizados. 
Assim o observamos na China, com o surgimento de numerosas escolas 
filosóficas na época do desenvolvimento das técnicas de manufatura em 
ferro e cristal7; na grécia clássica, com a instauração da própria economia 
monetária8; ou na Roma Imperial, diante de seu ambicioso programa 
expansionista.9 Na modernidade ocidental, as formulações epistêmicas 
que integram o corpo das Ciências Humanas parecem ter respondido a 
movimentações de interesse capitalista, em vista do desenvolvimento 
industrial. Bastará lembrar que a antropologia, a economia política, 
a sociologia e a psicanálise surgiram dentre as tensões da Revolução 
Industrial e a Primeira guerra Mundial.

Parece-nos evidente que a marginalização contemporânea das 
reflexões humanistas corresponde à supervalorização – lucrativa 
– dos progressos do conhecimento aplicado, no entanto, a própria 
insustentabilidade dessa postura desequilibrada está a gerar o que 
percebemos como sinais de um regresso das humanidades. Eis onde 
surge a preocupação que motiva estes escritos, pois resulta-nos claro 
que em cada momento de crise as humanidades têm surgido, sofrido 
rejeição e regressado, porém, especialmente entre o último quarto 
do século xix e os dias atuais, uma série de reinvenções liberalistas e 
neoliberalistas têm sido capazes de adiar um autêntico debate entre as 
ciências positivas e a realização do humano. Em nome da continuidade 
planetária, este debate é premente, diante do qual perguntamo-nos sobre 
os recursos e atitudes que podem fazer com que as Ciências Humanas 
consigam assumir e realizar sua missão orientadora.
7 Eladio P. Foronda (ed), El Pequeño Larousse Ilustrado, 8.a ed. (Bogotá: Larousse, 2002). 
8 Claude Mossé, Atenas: A História de Uma Democracia (Brasília: universidade de 

Brasília, 1979). 
9 Impérios Sitiados, edição de Abril (Rio de Janeiro: Abril Livros, 1991).
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Em prol da objetividade

A efetividade das ciências positivas reside na fragmentação, 
no isolamento. Ao dissociar porções fenomênicas de seu contexto 
diluem-se, até o desaparecimento perceptivo, as interações que a 
assimilação e a aplicação artificial daquela dinâmica possam infringir 
na coletividade e no meio ambiente. Dessa forma, o cientista que 
colabora na atratividade do uso de certos recursos da Internet, por 
exemplo, não se sente minimamente responsável pela síndrome de 
dependência que a ferramenta pode causar no usuário10. Da mesma 
forma em que um cientista que desenvolve uma tecnologia de 
destruição em massa pode ser incapaz de esbofetear uma pessoa 
numa situação concreta. Acreditamos, de acordo com Fromm11, que 
a crise humana contemporânea corresponde, em grande parte, a uma 
suma de achados, normas, tendências, intervenções e manufaturas 
obviamente faltos de uma visão regulatória mais abrangente, ou, por 
outras palavras, carentes de visão objetiva.

Embora biologicamente a capacidade cerebral da espécie humana tenha sido a 
mesma durante milhares de gerações, requer um processo evolutivo muito longo 
atingir a objetividade, isto é, adquirir a faculdade de ver o mundo, a natureza, as 
outras pessoas e a si próprio como realmente são, e não deformados por desejos 
ou temores. Quanto mais o homem desenvolve sua objetividade, mais em contato 
está com a realidade, atinge maior maturidade e melhor pode criar um mundo 
humano no qual se sinta no seu lar.12

Em meados do século passado, Thomas kuhn13 criticou duramente 
a pretensa objetividade (ou melhor, a falta dela) nas ciências positivas; 
mas suas críticas não obtiveram o alcance desejado em função do que, 
ao nosso ver, Jung havia já apontado em 1896: “[…] o pressuposto 

10 kimberly S. Young, e Cristiano Nabuco de Abreu (ed.), Dependência de Internet – 
Manual e Guia de Avaliação e Tratamento (Porto Alegre: Artmed, 2011). 

11 Erich Fromm, Psicoanálisis de La Sociedad Contemporánea (México: FCE, 1956).
12 Erich Fromm, Psicoanálisis de La Sociedad Contemporánea (México: FCE, 

1956), p. 60.
13 T. S. kuhn, A Estrutura Das Revoluções Científicas (São Paulo: Perspectiva, 2001).
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materialista e racionalista da ciência contém premissas por demais 
estreitas para o conhecimento da vida humana”14. o que queremos 
dizer é que a ciência positiva, alheia à realização do humano e animada 
por interesses meramente práticos e lucrativos, carece de objetividade, 
pois, metodologicamente, investe toda sua atenção nas peculiaridades 
de uma única porção fenomênica, abstraída de seu contexto. Esta forma 
de proceder é necessária e altamente eficaz em vista da resolução 
de problemas práticos específicos; no entanto, para além da questão 
prática, é imprescindível que os avanços científico-tecnológicos sejam 
regulados por uma visão abrangente, objetiva, que vise à eqüidade na 
coabitação entre indivíduos, espécie e natureza.

Isto não é uma utopia, pois há vestígios históricos que nos remetem 
a situações concretas em que esta equação prevaleceu. Citaremos o 
caso da Eolípila de Heron de Alexandria, literalmente um motor a vapor 
documentado no século i de nossa era. uma invenção que poderia, como 
aconteceu na Revolução Industrial europeia, ter substituído a força 
humana de trabalho; não obstante, em nome da preservação do equilíbrio 
social e econômico que caracterizou o período de maior prosperidade do 
Império Romano, a dos Antoninos, os cinco imperadores excelentes, a 
invenção de Heron não transcendeu o status de uma notável curiosidade 
científica15.

Como dizemos, o regresso das humanidades tem a missão 
regulatória das conquistas práticas da humanidade, mas, para o efeito, 
precisa distinguir seus métodos e formulações dos das ciências positivas. 
Ao contrário de isolar porções de fenômenos para sua compreensão 
simplificada, precisa unifica-los em interação complexa e à volta de sua 
unidade fundamental, que é o homem. É como diz Morin ao descrever 
as Ciências Humanas como uma grande antropologia:

A antropologia é a ciência do fenômeno humano. Em contraste com as disciplinas 
que limitam porções de entendimento no fenômeno, a antropologia considera a 
história, a psicologia, a sociologia, a economia, etc., não como domínios, mas sim 

14 Eloisa M. D. Penna, “o Paradigma Junguiano no Contexto da Metodologia 
Qualitativa de Pesquisa” (Psicologia USP, 16, 2004), pp. 71-94, (p.79).

15 Carlos Velázquez, Mas Afinal, o que é Estética? Por uma Redescoberta da 
Educação Sensível (Lisboa: Chiado Editora, 2015) , pp. 227-233.
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como componentes ou dimensões de um fenômeno global. […] Contrariamente à 
visão disciplinar que isola, estamos fascinados pela ligação de physis com bios, 
de bios com anthropos. Não foi por acidente que a biologia foi fecundada pela 
química e pela física, para fazer a sua actual revolução. E estou persuadido de 
que é o desenvolvimento da biologia que poderá, um dia, fecundar a sociologia.16

Mas alcançar essa grande antropologia requer uma atitude 
investigativa que somente um pesquisador maduro é capaz de professar, 
o que supõe que o percurso formativo que pode conduzir o homem à 
sua própria humanidade deve ser percorrido, em primeira instância, 
pelos investigadores que alimentamos as posturas e prescrições das 
ciências do humano.

Conhecer os outros é inteligência, mas conhecer a si próprio é a 
verdadeira sabedoria, dizia Lao-tsé, pois a maturidade, a verdadeira 
visão objetiva, repetindo a anterior cita de Fromm, consiste em “adquirir 
a faculdade de ver o mundo, a natureza, as outras pessoas e a si próprio 
como realmente são, e não deformados por desejos ou temores.” Não 
sem propósito lembra-nos Morin que “os caminhos da objectividade 
passam pelo reconhecimento e pela confissão da subjetividade do 
autor”17.

A sombra

Recentemente, durante um congresso promovido por certa 
abordagem psicológica, uma jovem psicóloga apresentou um caso 
clínico. Ao final, um dos debatedores convidados, figura reconhecida 
na área, teceu sua crítica: “Muito equivocado, seu material. o caso 
apresentado não está de acordo com a teoria”.

Esta pequena anedota serve para ilustrar uma infeliz recorrência 
no cotidiano de pesquisa em Ciências Humanas. A realidade subjetiva 
do pesquisador que criticou a exposição do caso no congresso está 
16 Edgar Morin, O Homem e a Morte, 2.a ed. (Lisboa: Publicações Europa-América, 

1970), pp. 14-15.
17 Edgar Morin, O Homem e a Morte, 2.a ed. (Lisboa: Publicações Europa-América, 

1970), p. 18.
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identificada a uma única teoria. Esta realidade teórica representa, 
portanto, o ideal de ordem e perfeição que o pesquisador deseja, e, 
como diz Munné, “[…] nesse novo contexto a realidade considera-se 
perfeita, ordenada e harmoniosa. Mas, se não o é (eis o componente 
ideológico crucial) deverá sê-lo”18.

Longe de fazer com que a teoria se implique na empiria, como 
recomenda Baptista19, empenha-se a teoria em engolir as empirias, 
a qualquer preço e sem importar as conseqüências. Cada abordagem 
contém sua própria metodologia, sua visão de homem e de mundo, 
e sua idealização de perfeição e ordem; não é, pois, surpreendente 
que pesquisadores que poderiam colaborar na grande antropologia 
moriniana não se entendam entre si, já que raramente se dispõem a 
reconhecer interações e complementaridades com outras abordagens.

Essa difícil conciliação, por vezes dentro de uma mesma teoria, 
já foi objeto de análise psicológica. um dos pioneiros “desbravadores 
da psique”, Carl gustav Jung, participou ativamente da criação e 
desenvolvimento da psicanálise. Após sete anos de colaboração e amizade 
com Sigmund Freud, Jung quis entender por que gênios criadores que 
participavam do movimento psicanalítico junto do vienense acabavam 
por divergir do mestre e construir seus próprios caminhos teóricos, 
como fez Alfred Adler ao trabalhar em sua teoria do poder (inferioridade 
orgânica, compensação, instinto agressivo e protesto masculino). Em uma 
carta de março de 1911 a Karl Abraham, este sim um discípulo fiel, Freud 
explica porque retomou a liderança do grupo de Viena, até então confiada 
a Adler, quem havia sido expulso do movimento: “o comportamento de 
Adler não era mais reconciliável com nossos interesses psicanalíticos; ele 
nega a importância da libido, retrocedendo tudo de volta para a agressão. 
os efeitos danosos de suas publicações logo se farão sentir.”20

18 Frederic Munné, “El Retorno de La Complejidad Y La Nueva Imagen Del Ser 
Humano: Hacia una Psicología Compleja” (Revista Interamericana de Psicologia, 
38, 2004), pp. 21-29 (p. 22).

19 Maria Manuel Baptista, “Estudos Culturais: o Quê e o Como da Investigação” 
(Carnets, Cultures litteraires: nouvelles performances et developpement, numéro 
spécial, 2009), pp. 451-461.

20 Bernhard Handlbauer, A Controvérsia Freud-Adler (São Paulo: Madras, 2005), p. 149.
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De fato, Adler acabou influenciando Jung, o herdeiro preferido, 
embora este não tenha cessado de reconhecer as ideias de Freud. Em 
1913, durante o IV Congresso Internacional de Psicanálise, em Munique, 
e já também praticamente rompido com Freud, Jung trabalhou a questão 
dos tipos psicológicos em sua palestra:

Ele começou por comparar a dinâmica dos deslocamentos da libido na histeria e 
na esquizofrenia. Em ambas ocorre uma regressão, dizia Jung, mas na histeria a 
libido permanece ligada a outras pessoas mediante transferências, ao passo que 
na esquizofrenia a libido se torna tão profundamente introvertida que, através 
dos delírios resultantes, faz desaparecer o mundo todo […] o que existe aqui 
[…] é a exacerbação patológica de duas atitudes fundamentalmente diferentes 
com relação ao mundo. uma é em grande parte voltada para fora e, a outra, para 
dentro. Para essas duas atitudes diferentes, Jung introduziu na ocasião os termos 
‘extrovertida’ e ‘introvertida’, respectivamente […] ‘Depois das considerações 
anteriores, ninguém se surpreenderá ao descobrir que no seu domínio da 
psicanálise também temos de levar em conta esses dois tipos psicológicos.’ 
E, logo a seguir, demonstrou seu ponto mais uma vez, usando Freud e Adler 
como exemplos! Freud, como o extrovertido, naturalmente se fixava no mundo 
externo e, portanto, nos objetos de amor e de transferências do paciente; em 
consequência, via nos sintomas de um paciente a incapacidade de entregar seu 
amor. Já Adler, como o introvertido, naturalmente se fixava no mundo interior e, 
portanto, na necessidade do paciente de se sentir importante e de se salvaguardar 
de agressões; em consequência, via nos sintomas várias manobras sutis de 
afirmação de superioridade […] E Jung concluiu com uma declaração simples: 
‘A difícil tarefa de elaborar uma psicologia que seja igualmente justa para ambos 
os tipos deverá ficar para o futuro.’21

Jung não disse, na ocasião, que diferentes tipos de pacientes 
exigiam métodos e intervenções diferentes, o que seria um enfoque 
eminentemente clínico, mas que “diferentes tipos de teóricos produziam 
diferentes tipos de teorias”22. Mais tarde, em 1929, já tendo criado 
21 John kerr, Um Método Muito Perigoso: Jung, Freud e Sabina Spielrein – A História 

Ignorada dos Primeiros Anos da Psicanálise (Rio de Janeiro: Imago, 1997), p. 493.
22 John kerr, Um Método Muito Perigoso: Jung, Freud e Sabina Spielrein – A História 

Ignorada dos Primeiros Anos da Psicanálise (Rio de Janeiro: Imago, 1997), p. 495.
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sua própria teoria, Jung explicou sua perspectiva, avocada a superar 
o reducionismo que a pretensa incompatibilidade entre as posições de 
Freud e de Adler supunha: “quanto a mim, prefiro a expressão ‘psicologia 
analítica’ para a minha conceituação, procurando um modo genérico de 
englobar a ‘psicanálise’, a ‘psicologia individual’ (de Adler) e outras 
tendências no campo da psicologia complexa”23.

Segundo Jung, como se trata da psique observando à psique, o 
reconhecimento do componente pessoal torna-se imprescindível para 
tender à objetividade:

Chego a considerar minha contribuição como minha própria confissão subjetiva. 
É a minha pessoa que está nisso, meu ‘preconceito’ que me leva a ver os fatos 
de minha própria maneira. Mas espero que Freud e Adler façam o mesmo e 
confessem que suas ideias representam pontos de vista subjetivos. Desde que 
admitamos nosso preconceito estaremos realmente contribuindo para uma 
psicologia objetiva.24

Se um pesquisador não reconhece suas preferências, seus 
preconceitos, seus interesses, seus sentimentos com relação ao que está 
pesquisando, será que ele consegue aproximar-se da realidade do seu 
objeto de pesquisa? ou, ao contrário, estará se distanciando?

Dois conceitos da psicologia analítica podem nos ajudar nesta 
questão: persona e sombra. A persona é a imagem ideal que o indivíduo 
tem de si e a usa para a interação social. Trata-se do papel que a pessoa 
desempenha na sociedade. o nome persona foi inspirado na máscara 
usada pelos antigos atores para desempenhar seus papéis numa peça 
teatral. Para se adaptar à cultura, o ser humano precisa se adequar a 
determinadas normas sociais de comportamento, e a persona serve como 
mediadora do eu (ou ego) com o mundo externo, escondendo o que não 
pode ser mostrado e revelando apenas o que pode servir para a interação 
social. Cada lugar, cada ambiente, pede um jeito diferente de atuar em 
público, e o indivíduo mostra um perfil diferente de sua persona, agindo 
de maneira sensível com relação às expectativas dos outros.

23 C. g. Jung, A Prática da Psicoterapia (Petrópolis: Vozes, 2009) , p. 51.
24 C. g. Jung, A Vida Simbólica (Petrópolis: Vozes, 2008), pp. 134-135.
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Já a sombra se refere a todos os conteúdos, sejam positivos 
ou negativos, que foram rejeitados pela consciência a partir do 
desenvolvimento do eu consciente, que se construiu tentando se adaptar 
à vida social. A sombra é sempre inconsciente e um problema moral para o 
indivíduo. geralmente projetamos nossa sombra nos outros, justamente 
por desconhecer que seus conteúdos são nossos. Pode se tratar tanto 
de defeitos quanto de qualidades não desenvolvidas conscientemente. 
Na sombra estão nossos maiores pecados, aqueles difíceis de confessar 
porque mal reconhecemos. Como nos identificamos com o bem e o 
justo, a corrupção e o mal nosso de cada dia são jogados para debaixo 
do tapete. Mas temos de acusar alguém. Não à toa, é a trave que está no 
olho de um que vê o cisco no olho do outro.

o que a consciência do ego rejeita torna-se sombra; o que ela positivamente 
aceita, aquilo com que se identifica e absorve em si, torna-se parte integrante 
de si mesma e da persona. A sombra é caracterizada pelos traços e qualidades 
que são incompatíveis com o ego consciente e a persona. A sombra e a persona 
são ‘pessoas’ estranhas ao ego que habitam a psique junto com a personalidade 
consciente que nós próprios sabemos ser. Há a ‘pessoa pública’ e oficial a que Jung 
chamou a persona, a qual está mais ou menos identificada com a consciência do 
ego e forma a identidade psicossocial do indivíduo. E, no entanto, é também, tal 
como a sombra, alheia ao ego, embora o ego se sinta mais à vontade com a persona 
pelo fato de ela ser compatível com normas e costumes sociais. A personalidade 
da sombra não está visível e só aparece em ocasiões especiais. o mundo ignora, 
em maior ou menor grau, a existência dessa pessoa. A persona está em muito mais 
evidência. Ela desempenha um papel oficial, cotidiano, de adaptação ao mundo 
social. Sombra e persona são como dois irmãos (para um homem) ou duas irmãs 
(para uma mulher); uma está à vista do público, a outra está escondida e é solitária... 
Persona e sombra são usualmente o oposto mais ou menos exato uma da outra e, no 
entanto, são tão chegadas quanto o podem ser dois gêmeos.25

Se pudermos trazer as ideias de Jung para o problema deste trabalho, 
podemos inferir que, ao ligar sua persona com uma única abordagem 

25 Murray Stein, Jung: O Mapa Da Alma – Uma Introdução (São Paulo: Cultrix, 
2006), p. 100.
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teórica, o pesquisador adequa suas leituras e interesses àquele 
determinado campo epistêmico, e sua visão de homem e de mundo vai 
se direcionando para uma forma subjetiva de idealização. À medida que 
se desenvolve como pesquisador, obrigando o mundo a adaptar-se aos 
ideais de perfeição e ordem de seu campo teórico, ele passa a aprender, 
a pensar e a falar somente naquela língua, com características e termos 
específicos que, quanto mais aprofundar, apesar de ganhar fluência em 
sua abordagem, mais se distanciará da objetividade na abordagem do 
fenômeno humano.

Sob a ótica de Jung, quanto mais unilateral é a consciência, mais 
força o inconsciente ganha, e o jogo persona-sombra pode enfim se 
apresentar de maneira constrangedora, como no exemplo que demos 
no início desta sessão: ou se adéqua o caso à teoria ou se faz as malas. 
Assim aconteceram, por exemplo, inúmeras dissidências na história 
da psicanálise, a única abordagem, entre as três grandes correntes da 
psicologia26, que trabalha com a ideia do inconsciente.

Mas, será que podemos aplicar a teoria à teoria? A partir da ótica 
junguiana, podemos especular sobre se toda construção teórica, por 
trabalhar unicamente com a razão consciente, produz uma sombra, 
que é aquilo que ela não consegue enxergar. Ela vê o mundo apenas 
com as lentes da persona que construiu para se adaptar. Essas lentes 
estão sujas com os preconceitos de seus criadores, jamais admitidos 
porque em ciência se deve separar o sujeito do objeto para reduzir os 
efeitos de contaminação da subjetividade. Mas é justamente quando a 
subjetividade do observador não é admitida que ela suja o processo. 
Cria um duplo invisível, visível somente aos olhos do outro, o campo 
teórico inimigo. Então surgem os “livros negros”, de um lado e do 
outro, cada um apontando os mortais pecados do adversário.

Segundo Munné27, o conhecimento profundo da natureza é mais 
acessível pelo saber mítico, marginalizado pela ciência racional, pois 
este é dotado de ambigüidade e, por isso mesmo, capaz de assimilar os 
múltiplos aspectos contraditórios da realidade. Nesse mesmo espírito, 
26 As outras duas são o Humanismo e o Behaviorismo.
27 Frederic Munné, “El Retorno de La Complejidad Y La Nueva Imagen Del Ser 

Humano: Hacia una Psicología Compleja” (Revista Interamericana de Psicologia, 
38, 2004), pp. 21-29.
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Jung costumava usar a mitologia para falar sobre assuntos difíceis 
de serem compreendidos pela razão consciente ocidental. Para ele, a 
psique é naturalmente polarizada (consciente e inconsciente, masculino 
e feminino, bem e mal, certo e errado, etc.), mas como o eu-ego tende à 
unilateralidade de uma visão consciente, o conflito é inevitável.

Essa difícil questão é colocada de forma vívida numa história da terra iorubana, 
relativa à divindade da discórdia, Exu. um dia, esse estranho deus vinha 
caminhando por uma trilha entre dois campos. “Ele viu, em cada um dos campos, 
um fazendeiro trabalhando e resolveu fazer uma brincadeira com eles. Pegou 
um chapéu vermelho de um lado, branco do outro, verde na frente e preto atrás; 
assim, quando os dois fazendeiros amigos voltaram para casa e um deles disse: 
‘Você viu o velho que passou hoje de chapéu branco?’, o outro replicou: ‘ora, 
mas o chapéu era vermelho’. o primeiro retorquiu: ‘Nada disso, era branco’. 
‘Mas era vermelho’, insistiu o amigo, ‘eu o vi com meus próprios olhos’. ‘Bem, 
você deve estar cego’, declarou o primeiro. ‘Você deve estar bêbado’, afirmou o 
outro. E assim a discussão continuou e os dois chegaram às vias de fato. Quando 
começaram a se ferir, foram levados pelos vizinhos para serem julgados. Exu 
estava entre a multidão na hora do julgamento e, quando o juiz já não sabia o 
que fazer, o velho trapaceiro se revelou, disse o que fizera e mostrou o chapéu. 
‘Eles só podiam mesmo brigar’, disse ele. ‘Eu queria que isso acontecesse. Criar 
confusão é o que eu mais gosto.’28

Freud passou por uma experiência que o levou a ver outro lado 
do chapéu, segundo seu relato em “o estranho”, de 1919, após ter se 
inquietado com o próprio reflexo no espelho durante uma viagem de 
trem, ele ficou com a impressão de que aquele era um outro, e não 
ele próprio29. No ano seguinte, Freud trabalhou na ideia da pulsão de 
morte e escreveu “Além do princípio do prazer”, reaproximando-se das 
teorias sobre o impulso agressivo do outrora inimigo Adler. Para Edgar 
Morin30, o duplo é a alma do homem primitivo que, por não saber lidar 
com a morte, teve de criar um outro, um espectro de si, para ganhar 

28 Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces (São Paulo: Cultrix/Pensamento, 1995), p. 49.
29 Sigmund Freud, “o Estranho”, Escritos sobre Literatura (São Paulo: Hedra, 2014). 
30 Edgar Morin, O Homem e a Morte, 2.a ed. (Lisboa: Publicações Europa-América, 1970).
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vida eterna. Teria sido o Thanatos do próprio vienense, encarnada em 
seu duplo, seu reflexo, que apareceu naquele trem para confrontar sua 
unilateralidade em favor de Eros? Freud, aparentemente, entendeu o 
recado, o que culminou na escrita de sua Segunda Tópica.

Mas esse duplo não é tanto a reprodução, a cópia conforme post mortem do 
indivíduo falecido: acompanha o vivo durante toda a sua existência, duplica-o, 
e este último sente-o, conhece-o, ouve-o e vê-o, por meio de uma experiência 
quotidiana e quotinocturna, nos seus sonhos, na sua sombra, no seu reflexo, no 
seu eco, no seu hálito, no seu pénis e até nos seus gases intestinais […] Porque 
é o duplo que vela e actua enquanto o vivo dorme e sonha, e, inversamente, 
«o eidolon dorme enquanto os membros estão em movimento, mas anuncia por 
vezes, em sonhos, o futuro ao que dorme» (Píndaro).31

Perdemos a experiêncialidade – espontânea – que nossos ancestrais 
tinham com o duplo e hoje acreditamos que a ciência é mesmo capaz 
de manter a perfeição e a ordem que ela própria idealiza. Em geral, 
quem sabe somente os grandes artistas permitiram-se uma vazão do 
inconsciente, conseguindo dar um direcionamento criativo para sua 
energia psíquica. Arthur Schnitzler foi um escritor austríaco o qual 
Freud considerou o seu duplo. o psicanalista dizia que Schnitzler tinha 
acesso intuitivo às mesmas ideias da psicanálise; no entanto, nunca se 
atreveu a conhecê-lo pessoalmente32.

Considerações finais

A sombra é tão nebulosamente desconhecida que temos medo de 
nela mergulhar. A pessoa comum, civilizada, racional, fica apenas às 
bordas e, dali, pede socorro para ver se os psiquiatras e psicólogos, 
como se fossem salva-vidas, pulam na imensa, escura e perigosa 

31 Edgar Morin, O Homem e a Morte, 2a ed. (Lisboa: Publicações Europa-América, 
1970), p. 126.

32 Noemi Moritz kon, Freud e Seu Duplo: Reflexões entre Psicanálise e Arte (São 
Paulo: EDuSP, 2014). 
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psina e trazem de volta os loucos e doentes mentais, afogados em 
seus deturpados pensamentos e emoções, para o ar puro da razão. Na 
história humana, alguns desbravadores dessa floresta densa trouxeram 
grandes contribuições, mas muitos de seus seguidores não alcançamos, 
ainda, a mesma coragem do mergulho. Ficamos à borda, ou no máximo 
molhamos os pés nas gélidas águas e, tremendo de frio, limitamo-nos a 
repetir os mestres sem trilharmos nossa própria e dolorosa experiência. 
Aprendemos, ensinamos e pesquisamos uma humanidade sem alma, 
pois pouco nos implicamos com a profundidade do que estudamos.

A partir da idéia de sujeitos observados como objetos, isto é, com existência 
independente da do observador, chegou-se a estranhos ‘objetos’ mais capazes 
de raciozinar que de sentir, e que deben ser entendidos sem juizos de valor. Pior 
ainda: objetos com emoções, sentimentos e paixões lineares! Dado que foram 
desprovistas de complexidade.33

o regresso das humanidades é premente, pois depende de sua 
atuação a permanência planetária. Mas não se combate o fogo com mais 
fogo. A um espírito fragmentário, há que revidar com a objetividade 
da tolerância e da inclusão. Porque o humano é a unidade fundamental 
de nossos saberes, as Ciências Humanas devem estar onde quer que a 
humanidade se expresse. O regresso das humanidades tem a clara missão 
regulatória das portentosas conquistas, atuais e futuras, da humanidade; 
mas, para o efeito, deve imbuir-se, até a medula, da ambiguidade 
profunda que é sua própria existência. Como dizia Heraclito, ninguém 
encontrará os limites da alma, mesmo percorrendo todo o caminho, tão 
profundo é o seu logos; e o logos da alma, como dizia Hillman34, é 
metafórico.

33 Frederic Munné, “El Retorno de La Complejidad Y La Nueva Imagen Del Ser 
Humano: Hacia una Psicología Compleja” (Revista Interamericana de Psicologia, 
38, 2004), pp. 21-29 (p.27).

34 James Hillman, Re-Vendo a Psicologia (Petrópolis: Vozes, 2010).
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