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Ter uma cosmovisão significa formar uma imagem do mundo e de si mesmo, saber o que é o 

mundo e quem sou eu. Tomado ao pé da letra, isto seria exigir demais. Ninguém pode saber o 

que é o mundo, nem tampouco quem é ele próprio. Mas, cum grano salis, isto significa o 

melhor conhecimento possível. Ora, o melhor conhecimento possível exige saber e detesta 

suposições infundadas, afirmações arbitrárias e opiniões autoritárias, mas procura a hipótese 

bem fundada, sem esquecer que qualquer saber é limitado e está sujeito a erros. 

Se a imagem que formamos a respeito do mundo não tivesse um efeito retroativo sobre nós, 

poderíamos contentarnos com um simulacro belo ou divertido. Mas a autodecepção repercute 

sobre nós próprios, tornando-nos irreais, estúpidos e inúteis. Como lutamos com uma imagem 

ilusória do mundo, somos subjugados pelo poder soberano da realidade. Deste modo, 

aprendemos pela experiência, como é importante e essencial termos uma cosmovisão bem 

fundamentada e cuidadosamente estruturada. 

Uma cosmovisão é uma hipótese e não um artigo de fé. O mundo modifica a sua face – 

“tempora mutantur et nos in illis” (“os tempos mudam e nós com eles”) – pois só podemos 

apreender o mundo em uma imagem psíquica, e nem sempre é fácil decidir quando a imagem 

muda: se foi o mundo que mudou ou se fomos nós, ou uma coisa e outra. A imagem do mundo 

pode mudar a qualquer tempo, da mesma forma como o conceito que temos de nós próprios 

também pode mudar. Cada nova descoberta, cada novo pensamento pode imprimir uma nova 

fisionomia ao mundo. É preciso termos isto diante dos olhos, senão, de repente, ver-nos-emos 

em um mundo antiquado, que é, ele próprio, um resto ultrapassado de níveis inferiores da 

consciência. Todos nós um dia haveremos de morrer, mas é do interesse da vida adiar o mais 

que possível este momento; mas só conseguiremos isto, se jamais permitirmos que a imagem 

que formamos do mundo se petrifique. Pelo contrário, cada nova ideia deve ser provada, para 

ver se acrescenta alguma coisa ou não à nossa cosmovisão. 

 

CARL GUSTAV JUNG 

 Psicologia Analítica e Cosmovisão



 
 

RESUMO 

SCHMITT, Alexandre. A linguagem dos arquétipos: um diálogo entre a Psicologia Junguiana e a 

Linguística Cognitiva. São Paulo, 2011. Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. 

Este estudo tem como objetivo fazer uma releitura de alguns dos principais conceitos da 

Psicologia Junguiana à luz da Linguística Cognitiva, em especial, da teoria dos esquemas 

imagéticos, da metáfora conceitual, da metonímia conceitual e da mesclagem conceitual e 

apresentar a Linguística Cognitiva como um campo de estudo que pode fornecer importantes 

contribuições teóricas e práticas à Psicologia Junguiana. Organizado em dez capítulos, o estudo 

começa com uma breve introdução em que é apresentada uma revisão das bibliografias 

junguiana e psicanalítica que fazem uso de conceitos da Linguística Cognitiva, seguindo-se a ela 

um capítulo com uma concisa introdução histórica acerca da Linguística Cognitiva em que 

alguns pressupostos desse campo de investigação são expostos e comparados com outras 

abordagens teóricas da Linguística. No capítulo terceiro, são introduzidos os conceitos de 

Realismo Corporificado, de mente corporificada e de Inconsciente Cognitivo, que sustentam a 

visão de mundo e a epistemologia da Semântica Cognitiva. No capítulo quarto, é exposta a 

Teoria dos Esquemas Imagéticos dando-se uma ênfase na sua inspiração kantiana. No quinto 

capítulo, são apresentados de forma sucinta a Teoria da Metáfora Conceitual, já na sua versão 

de Teoria Integrada da Metáfora Primária, e aspectos introdutórios da Teoria da Metonímia 

Conceitual. No capítulo seguinte, são introduzidas a Teoria dos Espaços Mentais e da 

Mesclagem Conceitual. No capítulo sétimo, faz-se uma comparação entre a ontologia e a 

epistemologia da Semântica Cognitiva e as suas contrapartes junguianas. No capítulo oitavo, é 

analisada a equiparação feita por Jean Knox entre o conceito junguiano de arquétipo e o 

conceito da Linguística Cognitiva de esquema imagético. No nono capítulo, os conceitos 

junguianos de signo, alegoria, símbolo, pensamento, razão e fantasia são analisados à luz das 

teorias apresentadas nos capítulos anteriores. Algumas das conclusões advindas dessa análise, 

apresentadas no último capítulo da tese, são: (1) a oposição entre consciente e inconsciente 

preconizada por Jung em boa parte de sua obra não é tão radical, havendo sempre uma 

dimensão inconsciente e subliminar em todos os conceitos; (2) a divisão entre pensamento 

dirigido e pensamento não dirigido tal como estipulada por Jung em 1911, quando da 

publicação do seu Psicologia do Inconsciente, não se sustenta face às pesquisas e formulações 

da Linguística Cognitiva; (3) a Linguística Cognitiva pode oferecer à Psicologia Junguiana uma 

base teórica para a formulação de uma teoria corporificada do símbolo. 

 

 

Palavras-chave: Psicologia Junguiana. Linguística Cognitiva. Arquétipo. Símbolo. Metáfora 

conceitual. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

SCHMITT, Alexandre. The Language of Archetypes: a Dialogue between Jungian Psychology and 

Cognitive Linguistics. São Paulo, 2011. Doctoral Thesis. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. 

The objective of this study is to review some of the main concepts of Jungian Psychology from 

the perspective of Cognitive Linguistics, using, specially, the image schemas theory, the 

conceptual metaphor theory, the conceptual metonymy theory and the conceptual blending 

theory, and to introduce Cognitive Linguistics as a field of study that can render important 

theoretical and practical contributions to Jungian Psychology. Organized in ten chapters, the 

study begins with a brief introduction where a revision of the Jungian and the psychoanalytic 

literatures that make reference to concepts from Cognitive Linguistics is made, followed by a 

chapter that contains a concise historical introduction to Cognitive Linguistics where some of 

the assumptions of this field of research are exposed and compared to other theoretical 

approaches to linguistics. The third chapter introduces the concepts of Embodied Realism, 

embodied mind and Cognitive Unconscious, which support Cognitive Semantics’ ontology and 

epistemology and, in the fourth chapter, the Image Schemas Theory is exposed with an 

emphasis on its Kantian inspiration. The fifth chapter succinctly presents the Conceptual 

Metaphor Theory, including its integrated primary metaphor version, and some introductory 

aspects of the Conceptual Metonymy Theory. The following chapter introduces the Mental 

Spaces and the Conceptual Blending Theory. In the seventh chapter, a comparison between 

the Cognitive Semantics’ ontology and epistemology and its Jungian counterparts is made. In 

the eigth chapter, the equiparation made by Jean Knox (2005) between the Jungian concept of 

archetype and the Cognitive Linguistics’ concept of image schemas is analyzed. In the ninth 

chapter, the following Jungian concepts – sign, allegory, symbol, thought, reason and phantasy 

– are analyzed based on the theories presented in the previous chapters. Some of the 

conclusions of this analysis, presented in the last chapter of this thesis, are: (1) the opposition 

between consciousness and unconscious advocated  by Jung in most of his works is not so 

radical: there is always an unconscious and subliminal dimension in all concepts; (2) the 

division between directed thinking and undirected thinking as stipulated by Jung in 1911, when 

his Psychology of the Unconscious was published, cannot be sustained in the face of the 

researches and formulations of Cognitive Linguistics; (3) Cognitive Linguistics can offer to 

Jungian Psychology a theoretical basis for the formulation of an embodied theory of the 

symbol. 

 

 

Keywords: Jungian Psychology. Cognitive Linguistics. Archetype. Symbol. Conceptual 

metaphor. 



 
 

RÉSUMÉ 

SCHMITT, Alexandre. Le langage des archétypes: un dialogue entre la Psychologie Junguienne 

et la Linguistique Cognitive. São Paulo, 2011. Thèse de doctorat. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

L’objéctif de cette étude est de faire une rélecture de quelques-uns des principaux concepts de 

la Psychologie Junguienne à partir de la Linguistique Cognitive, especiallement de ses théories 

des schémas d’images, de la métaphore conceptuelle, de la métonymie conceptuelle et de 

l’intégration conceptuelle et présenter la Linguistique Cognitive comme um champ d’étude qui 

peut fournir d’importantes contributions théoriques et pratiques à la Psychologie Junguienne. 

Organizée en dix chapitres, cette étude commence par une brève introduction en laquelle une 

révision des bibliographies junguienne et psicanalitique qui utilisent les concepts de la 

Linguistique Cognitive est présentée, suivie par un chapitre avec une concise introduction 

historique sur la Linguistique Cognitive en lequel certaines hypothèses de ce champ de 

recherche sont présentées et comparées avec d’autres approches théoriques de la 

linguistique. Le troisième chapitre introduit les concepts de Réalisme incarné, de l’esprit 

incarné et de l’Inconscient Cognitif, qui soutiennent l’ontologie et l’épistemologie de la 

Sémantique Cognitive et, au quatrième chapitre, la Théorie des Schémas d’Image est 

presentée en enfatisant son inspiration kantienne. Le cinquième chapitre présente 

succintement la Théorie de la Métaphore Conceptuelle, y compris la vérsion de la Théorie 

Integrée de la Métaphore Primaire, et quelques aspects introductoires de la Théorie de la 

Métonymie Conceptuelle. Le chapitre suivant introduit la Théorie des Espaces Mentaux et de 

l’Intégration Conceptuelle. Dans le septième chapitre, l’ontologie et l´épistemologie de la 

Semantique Cognitive sont comparées à ses contreparties junguiennes. Dans le huitième 

chapitre, l’équiparation faite par Jean Knox (2005) entre le concept junguien d’archétype et le 

concept de la Linguistique Cognitive de schémas d’image est analysée. Au neuvième chapitre, 

les concepts jungiens suivants – signe, allégorie, symbole, pensée, raison et fantasie – sont 

analysés à partir des théories présentées aux chapitres précedents. Quelques-unes des 

conclusions de cette analyse, présentées dans le dernier chapitre de cette thèse, sont les 

suivantes : (1) l’opposition entre consciente et inconscient préconisée par Jung dans la plupart 

de ses œuvres n’est pas aussi radical : il y a toujours un dimension inconsciente et subliminale 

dans tous les concepts ; (2) la division entre pensée dirigée et pensée non dirigée tel que 

stipulée par Jung en 1911, quand sa Psychologie de L’Inconscient a été publiée, ne peut pas 

être soutenue en face de la recherche et des formulations de la Linguistique Cognitive ; (3) La 

Linguistique Cognitive peut offrir à la Psychologie Junguienne une base theórique pour la 

formulation d’une théorie corporifiée du symbole.  

 

 

Mots-Clés: Psychologie Junguienne. Linguistique Cognitive. Archétype. Symbole. Métaphore 

Conceptuelle. 
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1 INTRODUÇÃO 

Toda psicologia que conhece a psique como 
experiência é ‘romântica’ e ‘alquimista’ no sentido da 
história. Mas abaixo do nível da experiência, minha 
psicologia também é científico-racionalista, fato que 
gostaria que o leitor não esquecesse (JUNG, 2000a, § 
1740). 

                

  Durante muitas décadas no século XX, boa parte dos acadêmicos, analistas e 

pesquisadores no campo da psicologia profunda manteve-se afastada e distante das 

descobertas efetuadas nas áreas da neurobiologia e da psicologia. Havia, e ainda há, um certo 

ceticismo e uma verdadeira atitude de negação diante dos estudos desenvolvidos nessas duas 

áreas. Boa parte dessa postura provavelmente deve-se, em grande medida, segundo Fonagy 

(2005, p. xi), primeiro, ao fato de, até a década de 1960, a psicologia ter sido amplamente 

dominada por modelos teóricos de cunho behaviorista, que se preocupavam basicamente com 

o comportamento humano e que eram fundamentados principalmente em pesquisas com 

animais, em ampla contraposição, portanto, aos estudos efetuados pela psicologia profunda; 

segundo, à epistemologia amplamente positivista que norteava boa parte dos estudos da 

psicologia no período, claramente em oposição tanto ao modelo epistemológico em que 

estava fundamentada a Psicologia Analítica quanto a psicanálise;1 e, terceiro, devido aos 

fatores anteriores, à própria ingenuidade e simplicidade com que a psicologia abordava as 

doenças mentais, o que incomodava os teóricos da psicologia profunda que desfrutavam de 

modelos teóricos relativamente sofisticados na abordagem desses fenômenos. 

 A partir dos anos sessenta do século passado, uma verdadeira revolução científica 

começou a ocorrer na psicologia, que passou a ser liderada claramente pela chamada 

psicologia cognitiva. Esse sucesso deveu-se, pelo menos, a cinco fatores também apontados 

por Fonagy (2005, p. xi): 

(1) a adoção da metáfora da mente como um computador na explicação dos 

processos mentais; 

(2) o acentuado desenvolvimento da tecnologia de investigação na área, com o 

desenvolvimento de diversos aparelhos que permitiram uma maior qualidade nas 

pesquisas e uma maior precisão na análise de seus resultados; 

(3) a elaboração de métodos de análise mais sofisticados para a análise de dados; 

(4) o reconhecimento da simplicidade com que o tratamento dos transtornos mentais 

era anteriormente abordado e a adoção de esforços para superá-la; 

(5) a abertura de um franco diálogo com outras áreas e a elaboração de pesquisas 

aproveitando-se abertamente de conhecimentos já desenvolvidos por outros 

campos do saber. 

  Nesse meio tempo, a Psicologia Analítica 

                                                           
1
 Para uma discussão sobre o modelo epistemológico junguiano, ver Barreto (2008), Kotsch (2000) e o capítulo 7 

deste trabalho. 
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[...] sentiu que ela poderia suportar ignorar os desenvolvimentos no 
pensamento científico. Muitos na comunidade acadêmica junguiana 
escolheram ressaltar os aspectos mais românticos/místicos dos escritos de 
Jung, e outros, que se aproximaram da psicanálise freudiana, escolheram as 
ideias das relações objetais preferencialmente às da psicologia do ego. 
Desse modo, a psicologia analítica junguiana permaneceu a alguma distância 
da revolução científica que ocorreu nas últimas décadas do século vinte 
(FONAGY, 2005, p. xiv). 

 

                Ainda na década de oitenta do século passado, uma segunda onda revolucionária 

atingiu as ciências cognitivas. Se, até então, a mente era vista como algo “puramente 

simbólico, computacional e desconectado do corpo” (GIBBS, 2007, p. 275), com a segunda 

geração das ciências cognitivas, essas premissas foram colocadas em xeque. Os pressupostos 

que marcaram a primeira geração das ciências cognitivas, foram resumidos por George Lakoff, 

em uma entrevista concedida a Brockman (2009) do seguinte modo: 

1) a ideia de que a mente poderia ser estudada em termos das suas funções cognitivas 

independentemente do cérebro e do corpo; 

2) a ideia de que seria possível estabelecer modelos das operações executadas pela 

mente pela manipulação de símbolos formais desprovidos de sentido, como ocorre 

num programa de computador. 

Eles eram baseados, ainda segundo Lakoff (BROCKMAN, 2009), em alguns paradigmas 

que existiam na época em diferentes disciplinas. Desse modo, 

1) na filosofia formal, predominava a ideia de que a razão poderia ser retratada de forma 

adequada utilizando-se a lógica simbólica, que faz uso da manipulação de símbolos 

formais desprovidos de significado; 

2) na linguística gerativa, predominava a ideia de que a gramática de uma língua poderia 

ser retratada de forma adequada por meio de regras que manipulassem símbolos 

formais desprovidos de significado; 

3) na inteligência artificial, predominava a ideia de que a inteligência nada mais era do 

que um programa de computador que era capaz de manipular símbolos desprovidos 

de significado; 

4) na psicologia cognitiva predominava a ideia de que a mente nada mais era do que um 

aparelho que processava informação que, por sua vez, consistia de símbolos formais 

desprovidos de significado, como num programa de computadores. 

Os paradigmas da segunda geração das ciências cognitivas se contrapunham 

frontalmente àqueles da primeira geração apresentados acima. Trabalhava-se, então, com a 

ideia de que não se poderia estudar a mente de forma independente do cérebro e do corpo e 

de que “a mente é inerentemente corporificada” (LAKOFF, 1999, p. 3). Esse novo paradigma 

passou a nortear os estudos de várias disciplinas, como a inteligência artificial2, a filosofia da 

mente3 e a linguística4. 

                                                           
2
 Para uma boa introdução sobre o tema, ver Steels e Brooks (1995) e Brooks (2002). 

3
 Ver Clark (1998) e Clark (2008). 

4
 Ver Lakoff e Johnson (1999). 
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Apesar do histórico de distanciamento teórico tradicional entre a Psicologia Analítica e 

as ciências cognitivas, bem como a neurobiologia, recentemente, no entanto, seguindo uma 

tendência também verificada na psicanálise5, uma série de estudos começou a ser produzida 

por analistas junguianos visando a construir pontes entre as pesquisas desenvolvidas pela 

Psicologia Analítica e por essas duas áreas, destacando-se, em especial, as obras de Wilkinson 

(2007; 2010), Paris (2008), Knox (2005, 2011), Haule (2011) e Aizenstat e Bosnak (2009)6. 

Ekstrom (2004, p. 658) resume muito bem o espírito que norteia esses novos trabalhos: 

Como clínicos, nós tivemos que admitir que questões críticas acerca do que 
está disponível à observação imediata e o que ocorre, inconscientemente ou 
não conscientemente, não poderia ser completamente respondido pelos 
pioneiros no nosso campo. Somente o estudo preciso de como o cérebro 
processa a experiência tornará a natureza do inconsciente completamente 
compreendida. Se nós quisermos superar as nossas caras ideias, nós 
precisamos nos familiarizar com as novas pesquisas e seus modelos e 
encontrar maneiras de traduzir as suas descobertas em um entendimento 
das realidades clínicas dotado de significado. 
 

 No bojo dos diálogos mais recentes entre a Psicologia Analítica, as ciências cognitivas 

e a neurobiologia, alguns estudos começaram a estabelecer relações também entre os 

principais conceitos estabelecidos pela Psicologia Analítica e pela Linguística Cognitiva7. Dentre 

eles, destacam-se: a) a relação feita por Knox (1997; 2001; 2004; 2005; 2010) entre arquétipos 

e esquemas imagéticos (JOHNSON, 1987); b) a análise da metáfora do Self feita por Young-

Eisendrath e Hall (1991) baseada na Semântica Cognitiva de Lakoff (1987); c) o livro de 

Siegelman (1990), analista junguiana com formação em linguística, sobre o papel das 

metáforas no trabalho analítico; d) o artigo de Kotsch (2002) que relaciona a epistemologia 

junguiana ao Realismo Interno de Putnam (1981) e ao Experiencialismo de Lakoff e Johnson 

(1999); e) o artigo de Modell (1997a) sobre as relações entre o papel das metáforas e da 

memória nas experiências traumáticas; (f) o artigo de Knox (2009) acerca da utilização da 

hipótese de Gallese e de Lakoff de que o pensamento abstrato e a imaginação são formas de 

ação simulada para formular uma concepção emergente dos arquétipos; g) o artigo de 

Merchant (2009) que reavalia a teoria clássica dos arquétipos e o modelo emergente de Knox 

                                                           
5
 Os trabalhos de Schore (1994, 2003a, 2003b) e de Bucci (1997) são um bom exemplo disso. 

6
 A necessidade desse diálogo já havia sido vislumbrada por alguns pós-junguianos, como Michael Fordham, e 

mesmo por biólogos, como Adolf Portmann, em um período em que o próprio Jung ainda estava vivo. Uma das 
principais razões, já percebida por ambos, para a premência disso, é exposta por Shamdasani: “[...] na metade do 
século XX, a psicologia e a biologia estavam se afastando dos conceitos do final do século dezenove que haviam 
formado as pressuposições e os blocos de construção da teoria de Jung dos arquétipos e dos instintos. No campo 
biológico, isso trouxe um problema em particular. Se a teoria de Jung deveria basear-se em uma biologia com boas 
bases, não deveria ela estar relacionada de forma mais próxima aos trabalhos contemporâneos na biologia, em vez 
de em noções descartadas? Além disso, se os fundamentos biológicos eram duvidosos, qual era o status das 
concepções psicológicas que se apoiavam neles? Poderiam concepções geradas na idade da teoria da memória 
orgânica, quando Haeckel e Lamarck ainda eram proeminentes, ainda ter algum status científico na metade do 
século XX e para além disso?” (SHAMDASANI, 2005, p. 263). 
7
 A Linguística Cognitiva é uma umbrella science – ciência que desenvolve e se utiliza de estudos em várias áreas 

(linguística, psicologia, neurociências etc), que “evoluiu como parte essencial de uma investigação mais ampla sobre 
a natureza da cognição humana, que deu origem às chamadas ‘ciências da cognição’” (FERRARI, 2009, p. 13), tendo-
se constituído “institucionalmente como paradigma científico há [duas décadas] com a criação da International 
Cognitive Linguistics Association e a realização da primeira International Cognitive Linguistics Conference (Duisburg, 
Alemanha, 1989)” (SILVA, 2004, p. 1). Surgiu, no entanto, no final dos anos 70 e no início dos anos 80 com a 
publicação dos trabalhos de Lakoff (1987), Johnson (1987), de Lakoff e Johnson (2003), Fillmore (1985),Langacker 
(1987) e Talmy (2003a). 
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baseado no conceito de esquema imagético8 de Lakoff e Johnson (2003); h) a comparação 

entre a teoria junguiana dos arquétipos e as ideias de Lakoff no âmbito do discurso histórico 

efetuada por Lindenfeld (2009); i) o artigo de Domhoff (2000) que discute as teorias freudiana 

e junguiana dos sonhos e faz paralelos com a teoria da metáfora conceitual; j) o artigo de Boe 

(2005) que aproxima o conceito de arquétipo do conceito de metáfora conceitual9 de Lakoff; k) 

o artigo de Saiz e Amezaga (2006), que se propõe a elaborar uma cartografia do sistema 

arquetípico matriarcal, fazendo uso dos esquemas imagéticos; l) o artigo de Ekstrom (2004) 

que pretende comparar os modelos de inconsciente de Freud, de Jung e de Lakoff e Johnson 

(1999); m) o artigo de McKenzie (2006) que usa os esquemas imagéticos de Lakoff e Johnson 

(2003) para propor uma reformulação da teoria junguiana dos gêneros; n) o artigo de Colman 

(2009) que trata do papel das metáforas nas teorias e faz uma equiparação entre a teoria da 

metáfora conceitual da Linguística Cognitiva e a função transcendente; o) o artigo de Adams 

(1997) que explora algumas metáforas conceituais que podem ser vislumbradas na relação 

terapêutica; p) o artigo de Dobson (2008) que faz uma breve comparação entre o conceito de 

metáfora conceitual de Lakoff e Johnson e o símbolo junguiano; q) o artigo de Hirschman 

(2002), que defende o caráter arquetípico do processo de formação de metáforas conceituais; 

e o artigo de Johnson, N. B. (1988) que examina as metáforas do masculino e do feminino no 

pensamento de C. G. Jung. 

 As aproximações entre os dois campos teóricos não são, no entanto, obra puramente 

dos analistas junguianos. Lakoff (1997), em um pequeno artigo, também, de certo modo, traça 

relações entre o seu pensamento e as concepções da psicologia profunda acerca do 

inconsciente e da interpretação dos sonhos e Kövecses (2001) apresenta a sua visão acerca do 

uso da teoria da metáfora conceitual na prática psicoterapêutica. 

 Uma tendência semelhante pode ser observada na psicanálise, em que esse processo 

de diálogo com a Linguística Cognitiva encontra-se em uma fase mais adiantada. Merecem 

destaque, neste caso, as obras de Modell (1997b, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009) e de Casonato 

(1994, 1998, 2001a, 2001b, 2003, 2006), que de forma clara procuram incorporar à teoria 

psicanalítica a teoria dos esquemas imagéticos e a da metáfora conceitual, no caso do 

primeiro, e, além delas, a teoria dos espaços mentais e da mesclagem conceitual10, no caso do 

autor italiano11. 

                                                           
8
 Esquemas imagéticos são padrões dinâmicos e recorrentes de nossas interações perceptuais e programas motores 

que proporcionam coerência e estrutura à nossa experiência. O conceito é inicialmente formulado no livro de Mark 
Johnson (1987) The Body in the Mind e no de George Lakoff (1987) Women Fire and Dangerous Things e, desde 
então, teve o seu uso difundido em pesquisas variadas. Ele será explicado detalhadamente no capítulo 4 deste 
trabalho. 
9
 A teoria da metáfora conceitual foi inicialmente formulada por George Lakoff e por Mark Johnson com a 

publicação de seu livro Metaphors we live by em 1979. Ela preconiza que a metáfora não é um fenômeno de 
natureza linguística, mas, essencialmente, um fenômeno do pensamento. Uma metáfora conceitual refere-se ao 
entendimento de um domínio conceitual, uma ideia, por exemplo, em termos de um outro domínio, como por 
exemplo, o entendimento do tempo por meio do espaço, que pode ser vislumbrado em sentenças que usam 
expressões como “a semana seguinte”, “o próximo dia”, “o mês que vem”, “o ano passado”. Os autores alegam que 
as metáforas não são apenas utilizadas para a compreensão de um domínio a partir de outro, mas que os seres 
humanos agem, pensam e percebem de acordo com elas. Ela será detalhadamente explicada no capítulo 5 deste 
trabalho. 
10

 A teoria da mesclagem conceitual (também chamada de integração conceitual) foi desenvolvida inicialmente por 
Gilles Fauconnier e por Mark Turner no início de 1993, assumindo uma forma mais estável com a publicação do livro 
The Way We Think, em 2002. De acordo com a teoria, elementos e relações vitais de diversos cenários são 
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 O interesse da psicologia profunda pela Linguística Cognitiva, embora nem sempre 

explícito, parece ser claro: essa ciência nascente apresenta uma teoria do significado 

embasada em pressupostos ontológicos e epistemológicos condizentes com determinadas 

visões de mundo – Weltanschauungen – que podem ser encontradas na psicologia profunda e 

que pode complementar e aprimorar as teorias do significado existentes tanto na psicanálise 

como na Psicologia Analítica, dotando-as de uma sustentação teórica baseada nas 

investigações mais recentes da neurobiologia. 

 Todo esse processo, contudo, parece transcorrer de forma completamente invisível à 

maior parte dos junguianos e as razões para isso parecem ser: 

a) O já mencionado afastamento dos junguianos das interações com ‘outros na psicologia 

que não sejam junguianos’ (KIRSCH, 1988, p. 66), gerando aquilo que Knox (2005, p. 2) 

e Kotsch (2000, p. 218) chamam de uma insularidade, que fez com que 

frequentemente houvesse uma evitação por parte dos junguianos “da apreciação e do 

uso da fantasia criativa, do método, da disciplina e da atenção aos detalhes, da 

ciência”12; 

b) Um grande desconhecimento por parte dos junguianos das pesquisas das ciências 

cognitivas e, mais especificamente, até mesmo da própria existência da Linguística 

Cognitiva13; 

c) O conhecimento, pelos poucos autores junguianos que citam autores da Linguística 

Cognitiva, apenas de aspectos específicos de algumas teorias desse ramo da ciência, 

                                                                                                                                                                          
mesclados em um processo inconsciente chamado de mesclagem conceitual, que é considerado corriqueiro e 
constante no pensamento e na linguagem, tendo como resultado, uma estrutura emergente oriunda da mescla de 
pelo menos duas outras. Ela será detalhadamente explicada no capítulo 6 deste trabalho. 
11

 Ver também os artigos de Borbely (2008, 2009) sobre a aplicação da Teoria da Metáfora Conceitual à psicanálise; 
os de Holland (1999, 2001); os de Melnick (1997, 2000, 2001), que propõe a adoção da Teoria da Metáfora 
Conceitual pela psicanálise para uma melhor compreensão de seus conceitos e do funcionamento psíquico; o de 
Nuckolls (1997), que discute os modelos metafóricos do self de Lakoff e Johnson (1999) e propõe a existência de 
esquemas inconscientes que os antecedem, trabalhando com a perspectiva de um inconsciente psicanalítico; o de 
Levin (2009), que compara a sua visão neuropsicanalítica de metáfora com a de Lakoff e de Johnson (2003), bem 
como com a de Modell (2003) e a de Melnick (1997); o de Stern (2009), que sugere uma interpretação dos 
fenômenos da transferência e da dissociação a partir da Teoria da Metáfora Conceitual; o de Santarpia et alli (2006), 
que organiza as diferentes concepções do corpo na psicanálise, na psiquiatria e em outras linhas psicoterápicas em 
categorias de metáforas conceituais; o de Aragno (2009), que faz uma revisão da literatura sobre metáfora e aponta 
a sua importância no processo psicanalítico; o de Rassmussen (1995), que investiga se pacientes borderline usam 
metáforas de forma distinta de pacientes neuróticos; o de Buchholz (2007), que realiza um estudo de três casos em 
que faz uso da teoria da metáfora conceitual à prática psicanalítica; o de Buchholz, Lamott e Mörtl (2009), que 
pesquisa as metáforas no discurso de presos que abusaram de crianças que estavam sob a sua custódia; os de 
Buchholz (2003a, 2003b), que estudam as metáforas da cura e as metáforas no diálogo terapêutico; o de 
Rosembaum e Garfield (2001), que explora as manifestações do esquema imagético de contêiner nas construções 
teóricas psicanalíticas e no discurso terapêutico; e o de Schneider (1999), que aplica a Teoria da Metáfora 
Conceitual à análise psicanalítica de filmes de terror. No Brasil, merecem destaque os trabalhos pioneiros de Thá 
(2004, 2007), que propõe, em sua tese de doutorado, uma releitura da obra freudiana a partir das descobertas e 
dos construtos teóricos da Linguística Cognitiva, em especial, a teoria da metáfora conceitual e a da mesclagem 
conceitual e a dissertação de mestrado de Pereira (2007), que analisa a conceituação de si efetuada por surdos 
tendo como fundamento teórico a psicanálise e as metáforas do self propostas por Lakoff e Johnson (1999). 
12

 Kotsch (2000, p. 218) vincula isso, em parte, a um predomínio de uma leitura psicanalítica da obra de Jung, em 

detrimento de uma leitura científica, posição também adotada por Shamdasani (1988). Uma das consequências 
disso é o que Merrit (1988, p. 11) denominou de uma “estranha relação” entre a Psicologia Analítica e a ciência. 
13

 É significativo o fato de que em todos os artigos escritos por autores junguianos que utilizam conceitos ou obras 
de autores da Linguística Cognitiva e que foram selecionados nesta introdução, com exceção do artigo de Ekstrom 
(2004, p. 666), nenhum deles sequer mencione o nome dessa ciência nascente. A referência a ela no artigo de 
Ekstrom (2004), vale ressaltar, ocorre de forma amplamente descontextualizada. 
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em especial, a teoria dos esquemas imagéticos e da metáfora conceitual, não os 

inserindo em um contexto mais amplo da construção de uma teoria do significado; 

d) O desconhecimento por parte dos junguianos da própria incompletude da teoria do 

significado junguiana, construída essencialmente em torno da teoria dos arquétipos e 

dos complexos, sem apresentar uma teorização que dê conta de elementos essenciais 

de qualquer processo de construção do significado, como o processo de categorização 

e o de conceitualização. 

e) Uma negligência histórica dos junguianos com os estudos linguísticos e com o papel do 

pensamento e da razão na construção do significado, fruto essencialmente da 

influência do pensamento romântico na construção da teoria junguiana bem como da 

valorização da imagem sobre a palavra e do sentimento sobre o pensamento14. 

 Além do desconhecimento da maior parte dos junguianos do processo em questão, 

algo mais grave  precisa ser salientado. Autores como Knox (2005), Young-Eisendrath e Hall 

(1991) e Siegelman (1990) fazem uso de conceitos da Linguística Cognitiva sem uma avaliação 

prévia e detalhada dos pressupostos ontológicos e epistemológicos de ambas as linhas teóricas 

e, como dito acima, sem inseri-los dentro de toda uma teoria que visa a explicar o processo de 

construção do significado. Cabe, portanto, o questionamento da legitimidade de se relacionar 

conceitos de outras linhas teóricas a conceitos junguianos, e mesmo, adotá-los, sem uma 

avaliação dos pressupostos acima e desvinculados de todo o corpo teórico em que se 

encontram inseridos. 

 O emprego sem critérios rigorosos e de forma não aprofundada de alguns conceitos da 

Linguística Cognitiva tem tido como resultado: a) a falta de compreensão dos conceitos em 

questão; b) uma consequente falta de análise crítica do emprego desses conceitos e das 

aproximações feitas pelos autores junguianos que os empregam; e, por conseguinte, c) um 

desperdício das potencialidades que aproximações mais criteriosas e aprofundadas possam ter 

para o refinamento da teoria e da prática junguianas. 

                                                           
14

 Ver Jung (1986f, § 78): “A base essencial da nossa personalidade é a afetividade. Pensar e agir são, por assim 
dizer, meros sintomas da afetividade”. E Lakoff e Johnson (1999, p. 4): “A razão não é desprovida de paixão, mas é 
sim, emocionalmente engajada”. Sobre esse ponto, é fundamental o esclarecimento proposto por Barreto (2008, p. 
102): “A crítica constante ao ‘racionalismo’ gerou o equívoco, freqüente tanto em críticos quanto em seguidores da 
psicologia analítica, de que Jung seria no fundo um “irracionalista”, descartando ou menosprezando a função da 
razão em favor do “sentimento”. Nada mais descabido! Isso só faria gerar um outro desequilíbrio – o 
sentimentalismo, também criticado por Jung. O que ele pretende é despertar a razão esclarecida moderna de uma 
forma de sono “dogmático” – a presunção de soberania absoluta e da conseqüente autofundamentação. Assim, ele 
afirma: ‘Longe de mim desvalorizar o dom divino da razão, esta suprema faculdade humana. Mas como senhora 
absoluta ela não tem sentido’” (JUNG, 2000e, § 174). Jung expressamente insere o seu projeto de psicologia neste 
contexto: “A Psicologia analítica é uma reação contra uma racionalização exagerada da consciência que, na 
preocupação de produzir processos orientados, se isola da natureza e, assim, priva o homem de sua história natural 
e o transpõe para um presente limitado racionalmente que consiste em um curto espaço de tempo situado entre o 
nascimento e a morte. Esta limitação gera no indivíduo o sentimento de que é uma criatura aleatória e sem sentido, 
e esta sensação nos impede de viver a vida com aquela intensidade que ela exige para poder ser vivida em 
plenitude” (JUNG, 1998h, § 739). Quanto à interpretação comum feita em relação à crítica de Jung ao racionalismo, 
ver também Barreto (2008, p.200): “Um grande equívoco sobre esse ponto enraizou-se na imagem que se faz de 
Jung, e em boa parte devido à compreensão empobrecida de muitos “junguianos”. A crítica ao “racionalismo”, em 
vez de ser bem entendida, é transposta para uma inacreditável recusa da razão, eivada de sentimentalismo.” Ver 
ainda carta de Jung ao prof. Eugen Böhler, de 08.01.1956: “É necessária a relativização do racionalismo, mas de 
modo algum uma renúncia à razão, pois o razoável para nós é o direcionamento para a pessoa interior e para as 
suas necessidades vitais” (JUNG, 2003, p. 10). 



21 
 

 As alegações acima citadas não podem ser feitas sem pelo menos dois exemplos 

claros:  

a. Saiz e Amezaga (2006) elencam um suposto esquema imagético de apego, em seu 

artigo, que jamais foi mencionado por qualquer teórico da Linguística Cognitiva e 

nem mesmo por Jean Mandler, autora por eles citada, que realiza pesquisas com o 

processo de formação dos conceitos em bebês, fazendo uso desse construto 

teórico.  

b. Young-Eisendrath e Hall (1991), por sua vez, afirmam, referindo-se à teoria da 

metáfora conceitual de Lakoff: “Quando Jung e os junguianos usam “o Self” para se 

referirem a uma estrutura organizacional universal, tal como o “centro vazio” ou a 

totalidade da personalidade, eles não estão usando um modelo metafórico que 

surge da experiência” (YOUNG-EISENDRATH; HALL, 1991, p. 24). Ora, segundo 

Lakoff e Johnson (1999), todos os nossos conceitos abstratos são metafóricos e os 

dois autores chegam, inclusive, a elucidar as metáforas do self15. 

 

                                                           
15

 Lakoff e Johnson (1999) utilizam o termo Self (também grafado com maiúscula, como já é tradição entre os 
junguianos) para se referirem a uma determinada dimensão da experiência subjetiva humana de um “Eu” partido: 
uma dimensão dessa experiência, à qual é atribuída a ideia de sede da consciência, da razão, da vontade e da 
experiência subjetiva, que eles chamam de Sujeito e uma outra dimensão da experiência interior que consiste “de 
tudo o mais acerca de nós – nossos corpos, nossos papéis sociais, nossas histórias etc.” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 
268), que eles denominam Self. Essa experiência partida seria universal e expressa metaforicamente na nossa 
linguagem e no nosso pensamento, por meio de um sistema, que se supõe que seja universal, de metáforas 
estudado por Lakoff e Johnson (1999). Young-Eisendrath e Hall (1991) salientam que o conceito de Self junguiano 
comporta duas dimensões que são confladas: uma dimensão experiencial, que corresponde à descrição do Self 
lakoffiano e que eles chamam de metafórica; e uma dimensão que eles chamam de abstrata, que ocorre quando o 
termo é usado por junguianos para se referirem à ideia de totalidade psíquica ou de um centro organizador, que é 
associada por eles mais com o que Lakoff (1987) chama de um modelo metonímico: “a recomendação de alguns 
acadêmicos junguianos de capitalizar esse uso metonímico (o Self da totalidade ou da inteireza) para distingui-lo do 
uso do self metafórico\experiencial (explicado acima) não esclarece os problemas epistemológicos que surgem 
desses dois diferentes significado de self” (YOUNG-EISENDRATH; HALL, 1991, p. 24). Young-Eisendrath e Hall (1991) 
associam essa porção a uma dimensão estrutural e abstrata: “Nesse nível de design […] se está lidando com padrões 
ou estruturas abstratas que não podem ser experienciadas. Elas só podem ser deduzidas ao se estudar as formas 
implícitas na experiência. No nível do design, predições são feitas de que pessoas ou eventos se comportarão ou 
emergirão do modo a partir do qual eles foram ‘designados’ a ocorrerem. O conceito junguiano de individuação 
ocorre em um nível de design da análise. Ninguém pode experienciar o design da personalidade. Similarmente, 
ninguém pode experienciar o Self porque o termo se refere a uma abstração, a uma hipótese” (YOUNG-
EISENDRATH; HALL, 1991, p. 25). Ocorre que o que Young-Eisendrath e Hall (1991) chamam de uso metonímico 
também encontra-se fundamentado e baseado na mesmas experiências provavelmente universais que Young-
Eisendrath e Hall denominaram de dimensão experiencial do  Self, como esclarecem Lakoff e Johnson (1999) em 
publicação bem posterior à de Young-Eisendrath e Hall (1991). Ver, quanto a isso, em especial, o capítulo 13 de 
Lakoff e Johnson (1999) e as suas descrições das metáforas do Self essencial bem como suas formulações acerca das 
metáforas que subsidiam a construção do conceito do que eles denominam teoria popular das essências e de 
concepções teleológicas, em particular, o conceito de causa final de Aristóteles (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 378-
379). Para ver como a concepção de Self junguiano se baseia nas noções aristotélicas, ver Barreto (2008, p. 178 e 
179) e Nagy (2003). Para as concepções estruturais do Self como centro e equilibrador, ver as análises do esquema 
imagético de equilíbrio empreendidas por Johnson (1987). Para um exemplo de como as duas dimensões elencadas 
por Young-Eisendrath e Hall (1991) e também por Samuels (1985, p. 89 – 91) são confladas por Jung, ver, em 
especial, Jung (2000i, § 315), em que ele descreve a percepção do Self em uma dimensão experiencial: 
“Habitualmente chamo a personalidade supra-ordenada de si-mesmo, e separo estritamente o eu, o qual como se 
sabe só vai até onde chega a consciência do todo da personalidade, no qual se inclui além da parte consciente, o 
inconsciente. O eu está para o ‘si-mesmo’ assim como a parte está para o todo. Empiricamente o si-mesmo não é 
sentido como sujeito, mas como objeto e isto devido à sua parte inconsciente, que só pode chegar indiretamente à 
consciência, via projeção”. 
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 O exemplo de Young-Eisendrath e Hall (1991) acima ainda aponta para um outro 

problema evidente nos usos dos conceitos da Linguística Cognitiva feitos por junguianos. A 

falta de acompanhamento das discussões e das reformulações desses construtos dentro da 

própria Linguística Cognitiva pode fazer com que inovações e contradições vislumbradas neles 

sejam completamente alijadas das reformulações junguianas. Ou, em outras palavras, que 

junguianos que consultem aquelas publicações trabalhem com conceitos já reformulados. O 

caso acima, por exemplo, ilustra bem o fato. Em 1999, Lakoff e Johnson reformulam e 

esclarecem a sua visão ontológica de Experiencialismo, rebatizando-a de Realismo 

Corporificado. Ora, Young-Eisendrath e Hall (1991) publicam sua obra em 1991, baseada em 

conceitos do Experiencialismo de Lakoff publicados em 1987, em Women, Fire and Dangerous 

Things, que foram modificados posteriormente com a publicação de Philosophy in the Flesh. 

Do mesmo modo, Eisendrath e Hall (1991) fazem uma interpretação do self junguiano que 

poderia ser completamente reformulada a partir da publicação também em 1999 da análise da 

metáfora do self feita por Lakoff e Johnson (1999). O mesmo se dá com o livro de Siegelman 

(1990) que trabalha com uma versão da teoria da metáfora conceitual de Lakoff e Johnson que 

já foi amplamente reformulada nos últimos 20 anos, a partir da incorporação da Teoria da 

Metáfora Primária de Grady (1997a), da teoria da conflação de Christopher Johnson, da teoria 

da mesclagem conceitual de Fauconnier e Turner (2002) e da teoria neural de Narayanan, 

culminando com a última versão teórica sistematizada de Lakoff (2008), que é intitulada teoria 

neural da metáfora. 

 É importante salientar que as críticas tecidas acima de modo algum invalidam os 

trabalhos de seus autores. Todo processo de mesclagem conceitual – utilizar-se-á aqui um 

conceito da Linguística Cognitiva que será melhor esclarecido ao longo deste trabalho – ou, 

grosso modo, de analogia entre conceitos de dois distintos domínios, que envolva a 

comparação de conceitos de duas teorias, é costumeiramente demorado, trabalhoso e de 

resultado incerto. Os autores pós-junguianos acima citados, em muitos de seus trabalhos, 

notaram semelhanças e complementaridades entre conceitos junguianos e conceitos da 

Linguística Cognitiva: Knox (2005) notou uma semelhança entre o conceito de arquétipo e o 

conceito de esquema imagético; Colman (2009) apontou uma semelhança entre a metáfora 

conceitual e a função transcendente; Kotsch (2000) compara as ontologias, as epistemologias e 

as metodologias dos dois campos teóricos; Ekstrom (2004), o conceito de inconsciente nas 

duas áreas; e Lindenfeld (2009) vê semelhanças e diferenças entre as duas teorias, 

comparando o conceito junguiano de símbolo ao conceito da Linguística Cognitiva de metáfora 

conceitual. 

São trabalhos típicos de uma fase preliminar de mesclagem conceitual, em que 

semelhanças são observadas, mas os conceitos de ambos os domínios ainda não são de fato 

integrados. 

 Veja-se o que alguns desses autores disseram: 

a) Jean Knox (2009, p. 316): “Eu propus que o esquema imagético nos oferece pela 

primeira vez um modelo claro do desenvolvimento do arquétipo, que pode, portanto, 

ser compreendido como uma conquista conceitual e desenvolvimentista primeva, em 

vez de um componente psíquico inato e herdado”. 
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b) Warren Colman (2009, p. 210): “[...] como Lakoff e Johnson (1980) revelaram, o 

próprio discurso está profundamente entrelaçado com “as metáforas por meio das 

quais nós vivemos”, que nos remetem ao significado da imagem. Neste ponto, nós 

podemos nos inspirar na concepção da função transcendente de Jung como um modo 

de expressar o que ocorre quando dois domínios da experiência são trazidos para uma 

interrelação um com o outro e uma nova imagem, que é a expressão de ambos e os 

transcende, é criada”. 

c) David Lindenfeld (2009, p. 226): “As teorias de Jung suportam uma comparação 

adicional com a obra de George Lakoff e de Mark Johnson, cujo livro Philosophy in the 

Flesh, the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought tenta resumir o 

trabalho da ciência cognitiva recente e as suas implicações para a filosofia. As suas 

descobertas estão claramente mais próximas do modelo junguiano de um inconsciente 

coletivo do que o modelo estruturalista. [...] Lakoff e Johnson não discutem Jung [...]; 

contudo está claro que o modelo deles parece com o dele em questões importantes, 

diferindo em outras”. 

d) John Merchant (2009, p. 352): “Se os arquétipos (esquemas imagéticos) são 

‘conquistas do desenvolvimento primevo confiavelmente repetidas’ e não presentes 

em nenhum sentido pré-formacionista antes da experiência, então eles surgiram da 

experiência desenvolvimentista e isso significa que não é necessário que haja uma 

divisão entre uma psique coletiva e um inconsciente pessoal”. 

e) William Kotsch (2000, p. 234): “De acordo com Jung, ‘um conteúdo arquetípico sempre 

se expressa primeiro em metáforas’. Ele teria concordado com George Lakoff (1987, 

1993, 1996) que afirma que a metáfora não é uma figura de linguagem, mas um modo 

de pensamento”. 

f) Polly Young-Eisendrath e James Hall (1991, p. 21): “Como primeiro passo ao se 

apresentar uma leitura construtivista da psicologia do Self de Jung, nós recorreremos a 

uma teoria do conhecimento chamada de embodiment theory. A embodiment theory 

nos ajuda a evitar tanto o idealismo platônico, quanto o mentalismo kantiano ao 

interpretarmos a teoria de Jung dos arquétipos, especialmente o self. Em vez de 

assumirem que as categorias mentais e o conhecimento são ou derivados de 

estruturas inerentes do universo ou da mente, Lakoff (1987), Johnson (1987) e outros 

[...] assumem a posição de que as categorias básicas da experiência mental são 

derivadas das interações humanas com um ambiente em fluxo”. 

g) G. William Domhoff (2000): “A observação de Jung da existência de alguma 

semelhança no conteúdo do sonho entre indivíduos e entre culturas é mais 

parcimoniosa e plausivelmente abarcada pela ideia de que conceitos metafóricos são 

adquiridos ao longo tanto das experiências de desenvolvimento compartilhadas por 

todos os seres humanos como pela gradual socialização linguística dentro do imenso 

tesouro de metáforas conceituais que são parte de nossa herança cultural (Gibbs, 

1999; Lakoff, 1987; Lakoff; Turner, 1989)”. 

h) Arnold H. Modell (1997a, p. 105): “É possível agora para linguistas e neurobiologistas, 

assim como para os psicanalistas, compartilhar de um paradigma comum. A 

corporificação da metáfora tem importantes implicações para a psicanálise, pois é 

possível agora falar de uma biologia do significado. O que é significativo para a 

psicanálise e para a Psicologia Analítica é o crescente reconhecimento entre os 
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investigadores de que certas metáforas básicas têm a sua origem em sensações 

corporais, que as metáforas organizam as sensações corporais (Johnson 1987, Lakoff e 

Johnson, 1980, Lakoff 1987, Turner 1991)”. 

i) Darrell Dobson (2008, p. 148): “Há uma similaridade entre Jung e Lakoff e Johnson na 

sua asserção compartilhada da existência de um vasto suporte metafórico ou 

simbólico na maior parte e talvez em todo o pensamento, crença e ação. [...] Contudo, 

há uma distinção vital a ser traçada entre a obra de Lakoff e Johnson [...] e a de Jung. 

Pois a interação de Lakoff e Johnson [...] com metáforas ocorre em um nível 

razoavelmente racional, consciente – por este termo eu quero dizer que não há um 

reconhecimento deliberado do papel da mente inconsciente no processo. Geralmente, 

o significado das metáforas é compreendido de forma razoavelmente clara. Metáforas 

usadas deste modo são mais como o que Jung chamou de signos”. 

j) John Boe (2005, p. 75): “Teóricos da metáfora há muito tempo descreveram um tipo 

de metáfora que corresponde ao arquétipo, o que foi chamado de ‘metáfora raiz’ (por 

Stephen Pepper) ou mais recentemente (notavelmente por Mark Turner e George 

Lakoff) a “metáfora básica”. [...] o que Turner chama de uma metáfora básica é muito 

semelhante ao que Jung chama de arquétipo. Elas parecem ser palavras diferentes 

para a mesma coisa, ou, em algum grau, a metáfora básica é o arquétipo revestido da 

linguagem”. 

 

As citações acima claramente parecem apontar para uma confusão ou para uma falta 

de precisão por parte de alguns desses autores junguianos com relação a alguns conceitos 

básicos da Linguística Cognitiva, o que pode ser vislumbrado no fato, por exemplo, de alguns 

deles compararem o conceito de arquétipo a diferentes conceitos desse ramo do saber16e por 

afirmações que serão mostradas neste trabalho não serem passíveis de sustentação, como a 

de Dobson (2008), de que a metáfora conceitual assemelha-se ao signo junguiano e mesmo a 

aproximação de Colman (2009) da metáfora conceitual à função transcendente, que será neste 

trabalho aproximada ao conceito de mesclagem conceitual. 

 É necessário, portanto, na atual fase de diálogo entre as duas áreas, que seja feito um 

trabalho que tenha como objetivo aprofundar a análise dos conceitos de ambos os campos e 

apontar os elementos de interseção entre a Psicologia Junguiana e a Linguística Cognitiva, de 

forma a possibilitar uma visão abrangente e clara dos pontos de convergência, de 

complementaridade e de divergência entre as duas teorias, dentro de uma perspectiva da 

construção de uma teoria do significado. 

Dentre os principais pontos que ainda requerem um aprofundamento e que precisam 

ser elaborados, encontram-se, pelo menos, os seguintes: 

a)      os pressupostos ontológicos e epistemológicos dos dois campos teóricos; 

b)      a relação entre arquétipos e esquemas imagéticos; 

c)       a visão junguiana e a visão da Linguística Cognitiva acerca da linguagem; 

                                                           
16

 Note-se como a) Knox (2009) e Merchant (2009) dizem que o arquétipo corresponde aos esquemas imagéticos, 
ao passo que b) Boe (2005) o compara à ‘metáfora básica’ de Turner. 
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d)      a articulação do conceito junguiano de símbolo com o conceito da Linguística Cognitiva 

de metáfora conceitual; 

e)    o conceito junguiano de complexo de tonalidade afetiva e a relação entre linguagem, 

imagem e afetos; 

f)       a ideia de inconsciente na Linguística Cognitiva e o conceito de inconsciente na Psicologia 

Analítica; 

g)      a interpretação dos sonhos segundo Lakoff e segundo Jung; 

h)     a relação entre a função transcendente e a mesclagem conceitual. 

Dada a enorme dimensão da tarefa que isso imporia e as evidentes restrições de 

tempo e de espaço que uma tese requer, este trabalho será limitado aos seguintes objetivos 

específicos: 

a) examinar as possibilidades de uma aproximação das ontologias e epistemologias do 

Realismo Corporificado de Lakoff e Johnson (1999) e da Weltanschauung junguiana; 

b) esclarecer o uso dos termos inconsciente na Psicologia Analítica e o Inconsciente 

Cognitivo de Lakoff e Johnson (1999); 

c) avaliar a adequação da proposta de Knox de equiparação do conceito junguiano de 

arquétipo ao conceito de esquema imagético; 

d) reavaliar o conceito de signo, de alegoria e de símbolo na Psicologia Analítica à luz das 

teorias da metáfora conceitual, da metonímia conceitual, da mesclagem conceitual e 

do Realismo Corporificado, contestando a afirmação de Dobson (2008) que equipara a 

metáfora conceitual ao signo junguiano; 

e) reavaliar os conceitos de razão, fantasia e linguagem na Psicologia Analítica à luz da 

Semântica Cognitiva; 

f) evidenciar o emprego das teorias da metáfora conceitual, da metonímia conceitual e 

da mesclagem conceitual na clínica, na análise de sonhos, na análise de rituais, de 

mitos e de fantasias. 

g) Acentuar a igualdade de importância do afeto e do pensamento na construção de uma 

teoria do significado. 

Como hipóteses norteadoras deles, tem-se que: 

a) É possível uma aproximação ontológica e epistemológica entre o Realismo 

Corporificado de Lakoff e a Weltanschauung junguiana. 

b) O conceito junguiano de inconsciente não exclui os elementos descritos como 

presentes no Inconsciente Cognitivo elencados por Lakoff e Johnson (1999), muito 

embora mecanismos descritos por Jung como o de compensação não sejam abordados 

por esta última teoria. A ideia de um inconsciente teleológico não é rechaçada em 

formulações teóricas recentes de Johnson (2007). 

c) A proposta de equiparação de Knox (2005) do conceito de arquétipo ao conceito de 

esquema imagético peca em alguns pontos, dentre eles, o fato de, apesar de os 

esquemas imagéticos estarem presentes na construção do significado dos domínios-

alvo e dos domínios-fonte das metáforas primárias, essas metáforas, básicas na 
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formulação das inúmeras metáforas complexas existentes na cultura, não serem 

oriundas da projeção de esquemas imagéticos do domínio-fonte ao domínio-alvo, mas 

sim de correlações entre os dois domínios frequentemente evidenciadas na 

experiência cotidiana dos seres humanos. 

d) Tanto a alegoria quanto o símbolo constituem expressões da metáfora conceitual (e de 

processos de metonímia e de mesclagem conceitual), e uma oposição radical entre 

ambos é uma mera ilusão. A distinção rígida entre símbolo e signo deve ser 

questionada, dado que todos os conceitos apresentam uma vasta dimensão 

subliminar. 

e) Não é possível a separação entre razão e fantasia tal como preconizada por Jung no 

seu texto de 1911 – Psicologia do Inconsciente: a razão é amplamente imaginativa. 

f) O mecanismo de mesclagem conceitual evidencia o processo online – em tempo real – 

da formação de símbolos e da transformação da libido (segundo o conceito junguiano), 

bem como o trabalho da imaginação na formação de contrafactuais e da fantasia. 

Caso as hipóteses acima sejam verificadas, espera-se que ao final do trabalho alguns 

objetivos gerais possam sejam alcançados. São eles: 

a) apontar a necessidade que a teoria junguiana tem de rever a sua teoria do 

significado; 

b) resgatar na teoria junguiana o papel da função pensamento como elemento 

essencial na construção do significado; 

c) evidenciar que os mesmos mecanismos responsáveis pela produção dos símbolos 

estão presentes e em funcionamento na linguagem cotidiana, e que a razão e a 

linguagem são um produto deles; 

d) resgatar o papel da palavra no trabalho terapêutico junguiano; 

e) especificar o papel do corpo no processo de formação dos símbolos; 

f) apontar a Linguística Cognitiva como um dos possíveis instrumentais para a análise 

dos principais construtos junguianos; 

g) oferecer novas possibilidades teóricas para a compreensão do símbolo. 

 

A proposta desta tese é declaradamente interdisciplinar e isso envolve, é claro, 

dificuldades e desafios próprios. O primeiro deles, sem dúvida, é o de introduzir conceitos de 

campos de pesquisa distintos e o de como fazê-lo. Para tanto, optou-se primeiramente por se 

construí-la pressupondo-se um leitor minimamente familiarizado com a Psicologia Analítica e 

desconhecedor da Linguística Cognitiva e de suas principais teorias. A consequência mais clara 

dessa decisão é a de uma economia nas explicações acerca dos termos e conceitos junguianos 

e o uso de uma linguagem e de uma abordagem didáticas na exposição dos principais 

conceitos da Linguística Cognitiva a serem tratados neste trabalho. 

 

Uma outra consequência dessa decisão é uma extensão maior dos capítulos referentes 

à exposição dos principais conceitos da Linguística Cognitiva e igualmente uma limitação 

quanto ao grau de detalhamento e de aprofundamento desses conceitos. O leitor deve ter em 

mente, na leitura desses capítulos, que a literatura sobre os temas ali abordados é muito mais 

ampla e complexa do que o que será ali apresentado. Esperar, no entanto, que um leitor não 
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familiarizado com esses temas possa assimilá-los com o grau de detalhe e de sofisticação que 

as pesquisas na área já alcançaram seria algo absolutamente irreal. 

 

Uma terceira consequência dessa decisão diz respeito à ordem de exposição dos temas 

aqui propostos e a forma como este trabalho está organizado. Visando a uma forma mais 

didática de introdução ao leitor dos principais conceitos da Linguística Cognitiva, optou-se por 

organizar este trabalho da seguinte forma: 

 

I) No capítulo seguinte, será elaborado um panorama geral da Linguística 

Cognitiva, situando esse ramo da ciência em uma perspectiva histórica dos 

estudos acerca da linguagem e serão apresentados os seus principais 

pressupostos e corolários. O objetivo principal desse capítulo é o de 

proporcionar ao leitor uma introdução didática à Linguística Cognitiva e uma 

ampla visão do seu campo de estudo. 

II) No terceiro capítulo, serão apresentados de forma sucinta os principais 

pressupostos ontológicos e epistemológicos da Semântica Cognitiva de Lakoff 

e Johnson (1999) – o Realismo Corporificado – visando a uma introdução às 

teorias dos esquemas imagéticos, da metáfora conceitual, da metonímia 

conceitual, dos espaços mentais e da mesclagem conceitual a serem expostas 

nos capítulos seguintes. A apresentação desses pressupostos não será 

esgotada nesse capítulo. O conteúdo a ser ali apresentado visa a tão-somente 

servir de base para a apresentação dos temas dos capítulos seguintes e, 

apenas ao final deles, quando da confrontação com a ontologia e a 

epistemologia junguianas, pretende-se retomá-la de forma um pouco mais 

detalhada, já tendo sido, então, apresentadas ao leitor, nos capítulos que se 

seguem a este, as teorias e as pesquisas empíricas que servem de fundamento 

para a construção do Realismo Corporificado. Essa retomada do tema em um 

capítulo posterior se faz necessária para que, já conhecendo então de modo 

mais aprimorado as teorias acima elencadas, o leitor possa compreender 

melhor os fundamentos empíricos que embasam a ontologia e a epistemologia 

do Realismo Corporificado. 

III) No quarto capítulo, será apresentada a teoria dos esquemas imagéticos, tal 

como formulada por Johnson (1987) e por Lakoff (1987), teoria que, como 

visto anteriormente, embasa a proposta de uma visão emergente dos 

arquétipos formulada por Knox (2005). Procurar-se-á evidenciar a base 

filosófica kantiana que serve de inspiração à formulação desse conceito por 

Johnson (1987) e Lakoff (1987), base esta que também subsidia uma das 

concepções de arquétipo evidenciada na obra de Jung e que serve de 

fundamento para a formulação da proposta de Knox (2005). 

IV) No quinto capítulo, será apresentada a teoria da metáfora conceitual, proposta 

inicialmente por Lakoff e Johnson (2003) em 1980 e reformulada 

posteriormente em 1999, no que foi denominada por Lakoff e Johnson (1999) 

de Teoria Integrada da Metáfora Primária e, mais uma vez, na sua versão 

neural, conforme artigo de Lakoff (2008), e será introduzida a Teoria da 

Metonímia Conceitual, que servirá, junto com a Teoria da Metáfora Conceitual 
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para uma discussão posterior do conceito de símbolo na Psicologia Analítica. 

Alguns estudos que mostram a aplicação dessas teorias na interpretação de 

sonhos, na investigação dos mitos, de contos de fadas e na prática clínica serão 

apresentados. 

V) No sexto capítulo, serão introduzidas de forma bastante sucinta a Teoria dos 

Espaços Mentais e a da Mesclagem Conceitual. Ambas as teorias são bastante 

extensas e complexas e seria absolutamente impossível tratá-las de forma 

detalhada neste trabalho. A opção de abordá-las, ainda assim, mesmo que de 

forma introdutória, decorre de pelo menos quatro fatores que serão 

evidenciados no trabalho: a) O fato de elas comporem a Teoria Integrada da 

Metáfora Primária de Lakoff e Johnson (1999); b) o fato de elas poderem 

esclarecer melhor não só o papel essencial da imaginação na razão humana, 

como também as distinções traçadas por Jung entre símbolo e signo; c) o fato 

de a Teoria da Mesclagem Conceitual poder ser aproximada à função 

transcendente e d) o fato de elas poderem ser utilizadas, como já vem 

ocorrendo, na análise de rituais, de fantasias – elementos importantes na 

teoria junguiana – e mesmo de casos clínicos, e serem o fundamento para uma 

ciência da imaginação, tal como proposta por Fauconnier e Turner (2002). 

VI) No sétimo capítulo, serão, face aos dados apresentados nos capítulos 

anteriores, apresentadas a ontologia e a epistemologia do Realismo 

Corporificado e comparadas às suas contrapartes junguianas. O conceito de 

inconsciente cognitivo e de inconsciente na Psicologia Analítica também serão 

neste capítulo confrontados. 

VII) No oitavo capítulo, será discutida a proposta de Knox (2005) de equiparação 

do conceito de arquétipo ao conceito de esquema imagético e evidenciados, à 

luz dos elementos expostos nos capítulos anteriores, os problemas oriundos 

dessa analogia. Uma aproximação do conceito de arquétipo com o conceito de 

Modelo Cognitivo Idealizado de Lakoff (1987) será sugerida. 

VIII) No nono capítulo, os conceitos junguianos de símbolo, alegoria, signo, 

pensamento, linguagem, fantasia e razão na Psicologia Analítica serão 

rediscutidos à luz das teorias expostas nos capítulos anteriores. 

 

Exposta, desse modo, a forma como se pretende organizar este trabalho, passar-se-á, 

portanto, à introdução da Linguística Cognitiva e à investigação do contexto histórico de sua 

formulação. 
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2 INTRODUZINDO A LINGUÍSTICA COGNITIVA 

2.1 Introdução 

 A Linguística Cognitiva será caracterizada neste trabalho como uma abordagem 

destinada ao estudo da linguagem que surgiu no final dos anos setenta e no início dos anos 

oitenta por meio principalmente dos trabalhos de George Lakoff, Mark Johnson, Leonard 

Talmy e Ronald Langacker, inserida dentro de um movimento maior de investigação acerca da 

natureza da cognição humana, comumente referido como “ciências cognitivas”. 

 A Linguística Cognitiva, por ser uma abordagem acerca da linguagem ainda recente, 

ainda não se constituiu como um corpo teórico com uma perspectiva única acerca do seu 

objeto de estudo. Na verdade, trata-se mais de uma “estrutura flexível” (GEERAERTS; 

CUYCKENS, 2007, p. 4) que engloba “perspectivas múltiplas, reunidas num conglomerado de 

abordagens teóricas que compartilha hipóteses centrais a respeito da linguagem humana” 

(FERRARI, 2009, p. 6). 

 O fato de ela ainda não ter se constituído como um corpo teórico único e estabilizado 

não impede, é claro, que sejam analisadas as características gerais dessa abordagem e que 

sejam examinadas as perspectivas comuns das diversas pesquisas efetuadas sob a alcunha de 

“Linguística Cognitiva”. 

 

2.2 A Linguística Cognitiva no contexto dos estudos linguísticos do século XX 

 Antes que se faça um exame dos principais pressupostos da Linguística Cognitiva, é 

fundamental que, de forma resumida, se proceda a uma análise do contexto histórico dos 

estudos linguísticos no século XX e, em especial, da teoria gerativa. Dado que o objetivo de 

abordar outras linhas teóricas aqui é, tão-somente, o de evidenciar o pano de fundo em que 

foram fomentados os principais pressupostos da Linguística Cognitiva, serão abordadas apenas 

aquelas mais relevantes para essa questão, quais sejam: o behaviorismo e o gerativismo.  

Outras linhas importantes nos estudos linguísticos no século XX, tais como o estruturalismo, a 

sociolinguística e o funcionalismo, portanto, pelas razões acima elencadas, não serão aqui 

tratadas, muito embora, as duas últimas guardem também importantes relações com a 

Linguística Cognitiva. 

 

2.2.1 O Behaviorismo 

 A primeira metade do século XX e, em especial, as décadas de 30, 40 e 50, foram 

marcadas nos Estados Unidos por uma preponderância sensível das teses e métodos 

behavioristas nos estudos linguísticos, inspirados essencialmente nos trabalhos desenvolvidos 

por Leonard Bloomfield17. Segundo a tese behaviorista, a linguagem é vista como fruto de um 

                                                           
17

 Apesar de Bloomfield ser considerado o fundador da linguística estrutural norte-americana e ser muitas vezes 
classificado como um expoente do descritivismo estruturalista, é notória a sua adesão ao behaviorismo, em 
especial, nos seus últimos trabalhos. Bloomfield “adotou uma perspectiva explicitamente behaviorista do estudo da 
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condicionamento social, ou seja, essencialmente como uma resposta produzida pelo 

organismo humano em decorrência dos estímulos recebidos do ambiente em que se encontra 

e, em especial, em decorrência da vida social. A repetição dos estímulos geraria um 

condicionamento que, uma vez transformado em hábito, marcaria, então, o comportamento 

linguístico dos indivíduos. 

 Os pressupostos teóricos behavioristas, em franca ascensão na primeira metade do 

século XX nos Estados Unidos, acabaram por condicionar também não só os métodos de 

pesquisa da época, como também o próprio objeto dos estudos linguísticos. Desse modo, 

comportamentos não observáveis diretamente, como, por exemplo, intuições, intenções e o 

significado, foram deixados de lado e, do mesmo modo, os métodos de estudo passaram a 

privilegiar a apuração pormenorizada de dados das mais diversas línguas bem como a sua 

classificação nas formas mais específicas possíveis. 

 

2.2.2 O Gerativismo 

 Em contraposição ao modelo behaviorista de linguagem, que a via, segundo uma 

concepção empirista, como um “sistema de hábitos gerado como resposta a estímulos e fixado 

pela repetição” (KENEDY, 2008, p. 128), surge, ao final década de 50, o gerativismo, tendo 

como seu marco fundador a publicação, em 1957, por Noam Chomsky, professor do Instituto 

de Tecnologia de Massachussets, do seu Syntactic Structures (Estruturas sintáticas). 

 

2.2.2.1 Histórico 

 Citando, na obra acima elencada, uma das frases mais famosas do século XX – 

Colorless green ideas sleep furiously (Ideias verdes desprovidas de cores dormem furiosamente) 

– o linguista norte-americano tenta mostrar que é possível ter uma intuição acerca do 

significado de certas sentenças (como essa acima elencada), mesmo que, aparentemente, elas 

não apresentem sentido algum. Desse modo, ele alega que o ser humano em algum nível de 

sua mente detém um conjunto detalhado de regras ou de procedimentos que regem o seu 

sistema linguístico, e que tal sistema de regras é capaz de gerar todo o conjunto de sentenças 

gramaticais de uma linguagem. Esse sistema de regras constituiria, então, o verdadeiro objeto 

da linguística e caberia ao linguista descobri-lo e avaliá-lo. Essa avaliação deve ser capaz, 

portanto, de desvendar as regras que estão por trás da produção de qualquer sentença 

gramaticalmente concebível, não podendo tais regras ser capazes de gerar sentenças 

agramaticais. Tal avaliação assume um caráter formal, quase matemático, afastando-a 

bastante, desse modo, do caráter empírico das gramáticas tradicionais e das pesquisas 

behavioristas e aproximando-as dos estudos da mente humana posteriormente batizados de 

ciências cognitivas. 

 Em 1959, em uma famosa crítica ao livro Verbal Behavior (Comportamento verbal), de 

Skinner, Chomsky chama a atenção para o papel que a criatividade desempenha na linguagem, 
                                                                                                                                                                          
língua, eliminando, em nome da objetividade científica, toda referência a categorias mentais ou conceituais” 
(WEEDWOOD, 2002, p. 131). 
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dado que, a cada instante, os falantes são capazes de proferir e de compreender sentenças 

que nunca proferiram ou ouviram antes18. Chomsky chega a assinalar que a criatividade é a 

principal característica da linguagem e, desse modo, caso ela assim seja considerada, dever-se-

ia, portanto, rechaçar todo o modelo teórico e metodológico behaviorista no que diz respeito a 

ela, visto que não há espaço nele para a criatividade linguística. De fato, as críticas de Chomsky 

foram tão contundentes que o behaviorismo, desde então, perdeu uma força considerável nos 

estudos acerca da linguagem, tendo, desde aquele momento, a teoria gerativista assumido a 

liderança nessa área nos estudos acadêmicos das universidades norte-americanas19. 

Com a ascensão gerativista, as línguas deixam de ser interpretadas como um mero 

comportamento oriundo de um processo de condicionamento, passando a ser encaradas 

como uma faculdade mental natural. A linguagem passa a ser vista como o resultado de um 

dispositivo inato, ancorado na biologia humana, na genética e no funcionamento cerebral. 

Houve, assim, uma revitalização da “concepção racionalista dos estudos da linguagem, em 

oposição franca e direta à concepção empiricista de Skinner, Bloomfield e demais 

estruturalistas norte-americanos e europeus” (KENEDY, 2008, p. 129). 

 O desenvolvimento da teoria gerativista na segunda metade do século XX é marcante 

nos Estados Unidos. Mas é importante ressaltar que a contribuição de Chomsky não se dá 

apenas no final da década de 50 e que, do mesmo modo, ela não consiste de um corpo teórico 

único. Diversos foram os modelos desenvolvidos a partir de alguns pressupostos básicos da 

teoria gerativista e, de fato, poucas foram “as noções específicas elencadas em Syntactic 

Structures que permaneceram em sua forma original” (GARDNER, 1987, p. 207). 

 

2.2.2.2 Pressupostos 

 O primeiro pressuposto da teoria gerativista é o de que a sintaxe de uma língua pode 

ser analisada de forma independente de seus outros aspectos (léxico, fonologia, morfologia e 

semântica). Daí deriva-se a distinção existente na teoria gerativa entre competência e 

desempenho linguístico20 e o evidente privilégio que a teoria dá ao primeiro desses 

elementos21. 

                                                           
18

 “Toda vez que um adulto lê um jornal, ele sem dúvida alguma se defronta com incontáveis sentenças novas que, 
de modo algum são similares, em um sentido simples, físico, a qualquer outra que ele já tenha ouvido antes, e que 
ele reconhecerá como sentenças e as entenderá; ele também será capaz de detectar pequenas distorções e erros 
de impressão. Falar de “generalização de estímulo” em tal caso simplesmente perpetua o mistério sob um novo 
título. Essas habilidades indicam que deve haver processos fundamentais em ação de forma bastante independente 
do “feedback” do ambiente” (CHOMSKY, 1967, p. 143). Chomsky no artigo acima aludido, não utiliza expressamente 
o termo “criatividade”. 
19

 O fato de Skinner nunca ter respondido publicamente à crítica sinalizou para muitos pesquisadores o fracasso 
teórico da posição behaviorista. Para um maior aprofundamento do assunto, ver Gardner (1987, p. 191-193). 
20

 A competência linguística pode ser definida como aquele conhecimento intuitivo das regras que regem a 
formação das sentenças de uma língua. A forma como a língua é concretamente utilizada, o que envolve aspectos 
como emoção, conhecimento de mundo, memória, atenção, aspectos sociais e comunicativos etc, denomina-se 
desempenho linguístico. 
21

 A elaboração de uma teoria que seja capaz de explicar o funcionamento da linguagem, bem como suas regras, se 
dá, segundo os gerativistas, por meio do estudo da competência, e não do desempenho, que pode estar sujeito a 
uma infinidade de contingências. 
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 Esse primeiro pressuposto, também chamado de modularidade da gramática ou de 

gramática modular, estabelece também não só que a sintaxe deva ser analisada de forma 

autônoma, mas que os outros componentes da gramática também constituam módulos 

autônomos, governados por suas próprias leis sem que sejam influenciados diretamente pelos 

demais módulos. 

 O segundo pressuposto dos gerativistas é o da autonomia da linguagem, evidenciado 

no corolário de que a linguística não depende do desenvolvimento das outras áreas das 

ciências cognitivas para prosseguir com os seus estudos. A faculdade da linguagem, portanto, 

seria autônoma, completamente distinta e independente das demais habilidades cognitivas 

dos seres humanos. A assunção desse pressuposto foi, de fato, responsável em parte pelo 

grande desenvolvimento dos estudos linguísticos na segunda metade do século XX e pelo 

importante sucesso obtido pela teoria gerativa, que não viu, então, o seu desenvolvimento 

teórico retardado ou tolido pelo ritmo de trabalho dos estudos das demais áreas das ciências 

cognitivas22. 

 Os dois pressupostos que foram explorados acima são incluídos por Taylor (2007, p. 

572-573) na sua lista de elementos característicos centrais da linguística gerativa, quais sejam: 

(1) a centralidade da sintaxe: a ideia de que o componente mais importante da gramática 

é a sintaxe, pensada como “um sistema computacional que opera com incontáveis 

símbolos” (TAYLOR, 2007, p. 572), também chamada de ‘sintactocentrismo’; 

(2) o formalismo: expresso pelo formato quase matemático com que as regras do sistema 

linguístico são apresentadas, fruto da visão da sintaxe como um mecanismo 

computacional; 

(3) a gramaticalidade: entendida aqui como a possibilidade de uma expressão ou 

sentença poderem ser geradas por meio das regras formais da gramática, 

independentemente de sua ocorrência no corpus ou do julgamento dos falantes 

acerca de sua aceitabilidade; 

(4) o abstracionismo: manifestado pelo intenso grau de abstração que os conceitos 

chomskyanos assumiram ao passarem a se referir a entidades que sequer apresentam 

manifestações concretas em expressões linguísticas reais; 

(5) a modularidade: evidenciada pela forma como o componente sintático é tratado, visto 

como operando de forma independente não só da semântica e da fonologia, mas 

também de outras habilidades cognitivas, como a categorização, a memória, a 

percepção etc; 

                                                           
22

 Taylor (2007, p. 570) chama a atenção para o fato de que certamente vários linguistas “ignoraram a ‘virada 
cognitivista’, tendo se preocupado, como esteve Chomsky durante os estágios iniciais de sua carreira, com a 
formulação de regras sintáticas com a máxima acurácia e precisão, com pouca atenção para a realidade cognitiva 
das regras.” Mas ressalta que “no todo, contudo, seria provavelmente verdadeiro dizer que a maior parte dos 
linguistas de hoje estaria confortável em serem descritos como ‘cognitivistas’, em um entendimento mais amplo do 
termo; eles iriam, em outras palavras, aderir à visão de que uma análise linguística é uma hipótese acerca da 
representação mental da língua na mente de seus falantes” (TAYLOR, 2007, p. 570).  
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(6) a negligência da semântica: em decorrência, essencialmente, do ‘sintactocentrismo’ 

que, de forma axiomática, estabelece ser anatemática a possibilidade da sintaxe poder 

ser explicada em termos semânticos; 

(7) o centro e a periferia: o privilégio e a atenção dados aos princípios gerais do sistema e 

a negligência a todos os fenômenos que sejam idiossincráticos e excepcionais na 

linguagem e que possam não se enquadrar nas suas regras; 

(8) a gramática universal e a aquisição da linguagem: na década de 80, diante do grau de 

abstração das representações sintáticas e da virtual impossibilidade de que aquelas 

regras pudessem ser apreendidas por meio da mera exposição aos dados linguísticos, 

foi praticamente necessário se postular que a estrutura geral da sintaxe fosse 

geneticamente herdada. Passou-se então a se buscar uma gramática universal, 

entendida como o conjunto de regras gramaticais comuns compartilhadas por todas as 

línguas naturais. A Gramática Universal (GU), portanto, foi tratada como um algoritmo 

herdado necessário para o desenvolvimento – ou aquisição – da gramática de uma 

língua. Dada a natureza algorítmica da GU, o processo de aquisição da linguagem se 

tornou algo como um processo de “estabelecimento” dos parâmetros fornecidos pela 

Gramática Universal. 

 

2.2.3 A Linguística Cognitiva 

 

2.2.3.1 Histórico 

 Inúmeros linguistas, já desde o início dos anos 70, começaram a se mostrar 

insatisfeitos com os rumos que a teoria gerativa vinha tomando, ficando também 

desconfortáveis com vários de seus pressupostos, diante de evidências oriundas de pesquisas 

acadêmicas que apontavam sérias dificuldades na sua sustentação. 

 Essas insatisfações versavam principalmente quanto: 

a) ao crescente grau de abstração da gramática gerativa, levando alguns linguistas a criar 

modelos23 mais orientados para a superfície24; 

b) à desconexão do sistema linguístico com relação às funções que a linguagem pode vir 

a executar, argumentando os críticos que elementos estruturais da linguagem 

deveriam também ser estabelecidos de acordo com a função que ela desempenha; 

                                                           
23

 Taylor (2007, p. 574) cita como exemplos de tais modelos a gramática léxico-funcional de Bresnan (2000), a 
Generalized Phrase Structure Grammar de Gazdar et alli (1985) e a Word Grammar de Hudson (1984). 
24

 A estrutura de superfície pode ser vista como a representação da sintaxe de uma sentença derivada, por meio de 
uma ou mais transformações, de uma estrutura profunda subjacente. É definida por Chomsky na metade da década 
de 1960 como a parte da descrição sintática de uma sentença que determina a sua representação fonética. Desse 
modo, por exemplo, na sentença ‘Crianças são difíceis de agradar’, o sujeito é crianças e o infinitivo agradar é o 
complemento de difíceis. Mas, na sua estrutura profunda, da forma como era compreendida no início da década de 
1970, ‘são difíceis’ teria como o seu sujeito uma oração subordinada em que ‘crianças’ é o objeto de agradar: desse 
modo, teríamos [agradar crianças] é difícil. Ver Matthews (2007, p. 94). 



34 
 

c) ao aspecto modular da linguagem na teoria gerativa. 

As sementes das divergências e dissidências quanto à teoria gerativa haviam sido 

plantadas, no entanto, já nos anos 60, quando John Ross, estudante de graduação e instrutor 

no MIT (Massachusetts Institute of Technology), e George Lakoff, instrutor em Harvard, 

organizaram uma série de seminários destinados a confrontar algumas análises apoiadas por 

Chomsky25. 

 Como o próprio Lakoff esclarece, de 1963 a 1975 ele estava trabalhando sob a 

perspectiva da Semântica Gerativa26, “tentando unificar a gramática transformacional de 

Chomsky à lógica formal” (BROCKMAN, 2009). Lakoff continua, referindo-se ao pensamento de 

Chomsky: 

Noam argumentava então – e ainda o faz, até onde eu posso dizer – que a 
sintaxe independe do significado, do contexto, do conhecimento do mundo, 
da memória, do processamento cognitivo, da intenção comunicativa e de 
qualquer aspecto do corpo (BROCKMAN, 2009). 
 

 Mas, trabalhando com detalhes da teoria inicial de Chomsky, ele descobriu “muitos 

casos em que a semântica, o contexto e outros fatores como esses entravam nas regras 

governando as ocorrências sintáticas de frases e morfemas” (BROCKMAN, 2009). Nessa 

mesma época, Lakoff já desenvolvia pesquisas sobre metáforas e notara que elas não são 

apenas meras figuras de linguagem presentes em obras literárias e em ocasiões especiais no 

discurso cotidiano, mas que, muito pelo contrário, são uma presença constante na linguagem 

e, mais do que isso, integram a estrutura conceitual e afetam a forma pela qual as pessoas 

agem, pensam e sentem. Com base, então, em suas observações, experiências e pesquisas, ele 

publica, em 1980, junto com o filósofo Mark Johnson, com quem havia iniciado uma atividade 

colaborativa desde 1979, uma de suas obras seminais: Metaphors We Live By (editada no Brasil 

sob o título de ‘Metáforas da vida cotidiana’), que encontra ampla repercussão. 

 Paralelamente aos trabalhos de George Lakoff, Charles Fillmore desenvolvia, em 1975, 

na Universidade de Berkeley, na Califórnia, a sua teoria da semântica dos enquadres (frame 

semantics), Ronald Langacker trabalhava na sua Gramática Cognitiva e Leonard Talmy, que 

havia sido aluno de Fillmore, defendia, em 1972, a sua tese de doutorado em que aplica 

princípios da Gestalt à investigação linguística, desenvolvendo o conceito e o estudo das 

dinâmicas de força. 

 A partir da década de 80, os estudos no campo da Linguística Cognitiva começam a se 

solidificar e a atrair novos pesquisadores, tendo então se voltado principalmente para o 

desenvolvimento de trabalhos e pesquisas envolvendo metáfora conceitual, metonímias, 

                                                           
25

 Esses confrontos tornaram-se abertos quando Chomsky parte para Berkeley em 1966 e pioram sensivelmente 
quando ele retorna ao MIT no início de 1967. Eles ficaram conhecidos como Linguistic Wars. Para uma análise 
detalhada deles, ver Harris (1993) e Newmeyr (1997). 
26

 A Semântica Gerativa é uma teoria da gramática transformacional desenvolvida entre os anos 60 e a primeira 
metade dos anos 70. A proposta original era a de que um componente de base de uma gramática deveria gerar 
diretamente representações semânticas de sentenças que seriam convertidas em estruturas de superfície sem 
nenhum nível de intervenção da estrutura profunda. Isso foi associado em particular com a visão de que itens 
lexicais eram unidades apenas no nível da superfície. Mas, nos anos 70, ficou claro que as representações 
semânticas propostas não poderiam ser regidas por regras de gramática independentes do conhecimento, das 
crenças etc, dos falantes individuais. Ver Matthews (2007, p. 156). 
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categorização, esquemas imagéticos, espaços mentais e mesclagem, dinâmicas de força, 

semântica de enquadres, modelos cognitivos idealizados e domínios, fenômenos de 

perspectivização, teoria dos protótipos e categorias radiais, a Gramática Cognitiva de 

Langacker e a Gramática das Construções. 

 A realização da primeira Conferência Internacional de Linguística Cognitiva, em 

Duisburg, na Alemanha, em 1989, onde também ocorre a fundação da Associação 

Internacional de Linguística Cognitiva (ICLA) e o lançamento da primeira edição do periódico 

Cognitive Linguistics, marca a sua entrada definitiva no establishment acadêmico. 

 A partir dos anos 90, inúmeros outros congressos se sucedem e diversas associações 

de Linguística Cognitiva são criadas em vários países, tendo, então, o seu universo de ensino e 

de pesquisa se expandido consideravelmente27. 

 Para que se possa entender um pouco mais do universo da Linguística Cognitiva e, em 

especial, os seus principais construtos teóricos e áreas de pesquisa, é necessário explicitar 

alguns de seus principais pressupostos e princípios. Isso será feito logo abaixo. 

 

2.2.3.2 Pressupostos da Linguística Cognitiva 

 

2.2.3.2.1 A linguagem não é uma faculdade cognitiva autônoma 

Como foi visto acima, vários linguistas mostraram-se descontentes com a tese da 

modularidade da linguagem defendida pelos gerativistas, tendo observado vários fenômenos 

em que as demais habilidades cognitivas desempenhavam fundamental importância em 

especial no desenvolvimento dos aspectos sintáticos da linguagem. 

A Linguística Cognitiva erige, portanto, um princípio exatamente oposto ao da tese 

modularista, argumentando que a linguagem não é uma faculdade cognitiva autônoma. 

 Croft e Cruse (2004, p. 2) apresentam dois corolários para esse pressuposto: a) o de 

que a representação do conhecimento linguístico é basicamente o mesmo que a 

representação de uma estrutura conceitual; e b) que os processos em que esse conhecimento 

é utilizado não são essencialmente distintos das habilidades cognitivas que os seres humanos 

usam fora do domínio da linguagem. 

O primeiro corolário expressa-se nos argumentos de diversos linguistas cognitivos não 

só de que a representação semântica é basicamente conceitual, mas também a de que as 

representações fonológica, morfológica e a sintática também o são28. 

                                                           
27

 Nerlich e Clarke (2007) apresentam de forma mais detalhada essa curta história da Linguística Cognitiva. 
28

 Croft e Cruse (2004, p. 2) salientam que talvez possa parecer contra-intuitivo que a representação fonológica seja 
conceitual, visto que os sons são entidades físicas, mas ele argumenta que eles precisam ser compreendidos e 
produzidos, o que envolve processos cognitivos que governam a fala e a compreensão. 
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O segundo corolário implica o fato de que a organização e o acesso ao conhecimento 

linguístico não são distintos da organização e do acesso na mente de outras formas de 

conhecimento e de que as faculdades cognitivas que são empregadas na emissão e no 

entendimento da linguagem não são distintas das faculdades cognitivas empregadas em 

outras atividades, tais como a memória, a percepção, a atenção etc. Em outras palavras, a 

organização linguística e a linguagem devem refletir princípios cognitivos gerais em vez de 

princípios cognitivos que sejam específicos à linguagem. 

A assunção desse princípio teve como consequência a utilização de vários modelos da 

psicologia, em particular da psicologia cognitiva, como fonte de inspiração para a elaboração 

de modelos linguísticos. Em particular, modelos de memória foram a fonte de inspiração para 

a elaboração de modelos de organização do conhecimento linguístico em domínios e em 

enquadres (frames) (FILLMORE, 2006, p. 373-400), assim como modelos psicológicos de 

categorização, como teorias de protótipos e de categorias radiais, e teorias sobre a atenção 

(TALMY, 2003b, p. 257-310; CROFT; CRUSE, 2004, p. 46-54; TALMY, 2007, p. 264-293) e sobre a 

percepção, influenciadas pela psicologia da Gestalt, foram responsáveis por noções 

importantes na Linguística Cognitiva, como a noção de ponto de vista, de figura e fundo 

(TALMY, 2003c, p. 311-344), de ajuste escalar e de dinâmica de forças (DE MULDER, 2007, p. 

294-317). 

Apenas para ilustrar o papel que uma faculdade cognitiva desempenha na 

estruturação da linguagem, foram listados alguns exemplos abaixo que dizem respeito à 

atenção. 

2.2.3.2.1.1 O papel da atenção 

 O processo de atenção é um fenômeno conhecido e bastante estudado na psicologia 

cognitiva. Apesar disso, a atenção ainda constitui um conceito difícil de ser precisado e, de 

fato, não há muita concordância quanto à sua definição entre os psicólogos, principalmente 

por não se tratar de “um conceito único, mas um termo abrangente para uma variedade de 

fenômenos psicológicos”29 (STYLES, 2006, p. 1). Sheridan (2007, p. 16) apresenta uma definição 

abrangente, muito embora, certamente falha30, mas que pode fornecer uma boa intuição do 

que seja a atenção. Segundo ele, a atenção constitui “o foco dos recursos sensoriais, motores 

ou mentais em aspectos do ambiente para se adquirir conhecimento.” 

 A atenção é uma faculdade cognitiva complexa e, de acordo com a Linguística 

Cognitiva, é também fundamental para a estrutura gramatical. Observe-se o exemplo abaixo: 

(1) O manual de psicologia está em cima da mesa. 

                                                           
29

 Há diversas classificações para a atenção. Uma classificação bastante utilizada é a apresentada por Dietrich (2007, 
p. 200) que tipifica cinco modalidades de atenção: (1) atenção orientadora ou automática; (2) atenção seletiva; (3) 
atenção focada; (4) atenção seletiva; (5) atenção dividida. As duas primeiras parecem ser mecanismos reflexos que 
permitem que seja processada de forma eficiente a informação relevante. Um exemplo disso é a atenção 
despertada por um objeto voador de grande porte ou por objetos que se movam rapidamente. Os dois segundos 
tipos, também chamados de atenção executiva, permitem que a atenção seja dirigida de forma voluntária a um 
estímulo particular e que o foco seja nele mantido por um período prolongado de tempo. O último termo versa 
sobre a capacidade de se manter a atenção dividida entre diversas tarefas distintas. 
30

 Sheridan talvez devesse definir melhor o que chama de ambiente, visto que o fenômeno da atenção pode ser 
observado diante de elementos produzidos pela imaginação. 
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(2) (?) A mesa está embaixo do manual de psicologia. 

Embora as duas sentenças acima sejam gramaticalmente corretas, a segunda causa uma 

estranheza. Isso se deve a uma lei básica da Gestalt que prevê que entidades menores sejam 

percebidas como figuras e tenham uma proeminência maior, ao passo que entidades maiores 

sejam percebidas como fundo e tenham uma proeminência menor. E, na língua portuguesa, 

isso é refletido pela sintaxe, pois, em frases como as mostradas acima, normalmente a figura 

precede a preposição ao passo que o fundo, também chamado de objeto referente, a segue. 

Portanto, no exemplo acima, claramente um elemento ligado à dimensão da atenção 

determina uma regra sintática. 

Observe-se agora este outro exemplo: 

(1) O vendedor vendeu o Livro Vermelho de Jung ao psicólogo. 

(2) O psicólogo comprou o Livro Vermelho de Jung do vendedor. 

(3) O Livro Vermelho de Jung foi vendido pelo vendedor ao psicólogo. 

Em cada uma das três sentenças, o elemento figura é aquele que é primeiro enumerado: 

na frase de número 1, ‘o vendedor’; na frase de número 2, ‘o psicólogo’; e, na frase de número 

3, ‘o Livro Vermelho de Jung’. Os demais elementos constituem o fundo. Desse modo, o 

padrão de atenção resulta do foco se direcionar para uma entidade determinada na cena (o 

vendedor, o comprador ou o Livro Vermelho de Jung). Isso acaba se refletindo no sistema 

gramatical de três formas: (1) na escolha do verbo a ser utilizado para descrever a cena 

(comprar ou vender); (2) na ordem que cada elemento associado ao verbo aparecerá na frase; 

(3) na escolha da voz a ser utilizada (passiva ou ativa). Trata-se do fenômeno descrito como 

iconicidade, que se refere à forma como a linguagem reflete, espelha, a experiência.  Nesse 

caso, a saliência gramatical espelha a saliência da experiência. 

 

2.2.3.2.2 A primazia da semântica 

Uma consequência básica que pode ser extraída do primeiro corolário acima 

explicitado é o da primazia da semântica sobre os demais aspectos da linguagem nas 

abordagens desenvolvidas no âmbito da Linguística Cognitiva. 

Como esclarece Geeraerts (2006, p. 3), já no editorial da primeira edição do Journal of 

Cognitive Linguistics, principal e primeiro periódico destinado às publicações científicas dessa 

abordagem, a Linguística Cognitiva vê a linguagem “’como um instrumento para a organização, 

o processamento e a transmissão da informação’ – como algo essencialmente semântico, em 

outras palavras” (GEERAERTS, 2006, p. 3). 

Isso claramente distingue a Linguística Cognitiva da Gramática Gerativa que, apesar de 

também poder ser considerada uma abordagem cognitiva (com “c” minúsculo) da linguagem, 

visto que atribui um caráter mental a ela, definitivamente não tem como foco o significado e, 

igualmente, não vê a gramática como uma conceitualização. 
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Por outro lado, a Linguística Cognitiva não é a única abordagem teórica no campo da 

linguística que tem como foco o significado. Há, portanto, que se distingui-la de outras 

teorizações, elencando-se as principais características que marcam o modo como ela analisa e 

trata o significado. 

Geeraerts (2006, p. 4-5) elenca quatro traços essenciais que a diferenciam de outras 

abordagens: (1) a ideia de que o significado linguístico reflete processos de perspectivização; 

(2) a concepção de que o significado linguístico é dinâmico e flexível; c) a formulação do 

significado linguístico como enciclopédico e não autônomo; d) a tese de que o significado 

linguístico está baseado no uso e na experiência. 

Serão analisadas abaixo, de forma mais detalhada, cada uma dessas características. 

 

2.2.3.2.2.1 O significado linguístico reflete processos de perspectivização 

 Uma das principais premissas da Linguística Cognitiva e uma consequência direta da 

posição epistemológica experiencialista de muitos de seus integrantes, como será visto no 

próximo capítulo, é a ideia de que o significado não constitui um reflexo do mundo objetivo, 

mas que o processo de construção do significado incorpora o sujeito, ou seja, o seu ponto de 

vista, a época e a cultura em que ele vive, a situação ou cena em que ele se encontra, enfim, a 

sua perspectiva. Isso dá ao sujeito um papel central na construção do significado. 

 Uma das formas mais concretas em que essa situação se manifesta é na descrição de 

situações espaciais e na forma como uma mesma situação objetiva pode ser descrita de modo 

bem distinto do ponto de vista linguístico. Assim, imagine-se uma situação como a desenhada 

abaixo: 

 

Figura 1: O automóvel e a bola de futebol 

 Imagine-se que uma pessoa pergunte à outra onde se encontra a bola de futebol. A 

outra pessoa poderia tanto responder, no caso acima, dada a posição em que as duas se 

encontram, que a bola está atrás do carro ou que ela está na frente dele. Poderiam parecer 

respostas contraditórias, a princípio, mas, no primeiro caso, a resposta é dada considerando-se 

que há um obstáculo (nesse caso, o carro) na direção do olhar e que a bola encontra-se atrás 

desse obstáculo. No segundo caso, por sua vez, a resposta é dada considerando-se que o carro 

possui uma direção já fixada no próprio objeto (diz-se que o carro tem uma “frente”, que 

marca a direção costumeira para a qual o carro se locomove). Isso mostra que as respostas 

podem ser bem diferentes, dependendo da perspectiva adotada pelo falante. 



39 
 

 Uma outra situação em que o fenômeno da perspectiva também se expressa é nas 

construções marcadas por aquilo que Langacker (1987, p. 131) denominou 

subjetividade/objetividade. Imagine-se uma esposa falando para o seu marido: 

a. Você me traiu! 

b. Você traiu a mulher que está casada com você há 30 anos! 

O exemplo (a) ilustra uma construção comum subjetiva em que o falante utiliza o 

pronome oblíquo dêitico, que define a sua identidade com relação à situação expressa no ato 

de fala. No exemplo (b), por sua vez, o falante faz uso de uma objetificação, descrevendo-se 

em termos que são completamente independentes da situação expressa no ato de fala. 

Observe-se, no entanto, que há uma intenção pragmática em utilizar a segunda expressão. 

Desse modo, a mulher consegue chamar a atenção para a gravidade do ato cometido pelo 

marido e, ao mesmo tempo, descreve a situação como se ela fosse grave não porque ocorreu 

com ela, mas porque seria grave se tivesse ocorrido com qualquer mulher na mesma 

circunstância.  

Esses e diversos outros processos de perspectivização são lugar comum na linguagem 

e são importantes objetos de estudo da Linguística Cognitiva. 

  

2.2.3.2.2.2 O significado linguístico é dinâmico e flexível 

 Os significados não são estáticos, mas dinâmicos e isso ocorre não só porque se vive 

em um mundo em constante transformação, em que novas experiências acabam sendo 

adaptadas às categorias semânticas já existentes, mas também porque, como foi exposto no 

item acima, o processo de significação envolve uma projeção de uma organização mental 

sobre o mundo. Está-se falando aqui essencialmente de como as mentes humanas categorizam 

e, portanto, conceituam o mundo. A categorização é um fenômeno mental: ela não existe de 

forma objetiva, no mundo. Ela é um produto da interação da mente com o mundo.  

Durante muito tempo prevaleceu no Ocidente aquilo que é chamado muitas vezes de 

teoria clássica dos conceitos, cujos fundamentos encontram-se já na filosofia antiga, nos 

trabalhos de Platão (1997) e de Aristóteles (1995), e que, mesmo na modernidade e no século 

XX, teve os seus seguidores. 

De acordo com a teoria clássica, as categorias são uniformes, no sentido de que elas 

são definidas por um conjunto de propriedades que todos os membros daquela categoria 

partilham. A ideia básica é a de que ou algo pertence a uma categoria ou não pertence àquela 

categoria. A partir da segunda metade do século XX, alguns filósofos, antropólogos, linguistas e 

psicólogos questionaram a teoria clássica sugerindo que as categorias são flexíveis e 

heterogêneas, organizando-se de forma dinâmica. 

Nomes importantes nessa revolução acerca da concepção de categorização foram 

Wittgenstein (1999), com suas ideias acerca de semelhança de família, de centralidade e de 

gradiente; Lotfi Zadeh, matemático fundador da lógica difusa e da teoria dos conjuntos 
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difusos; Austin (1990), com sua intuição de que a polissemia envolvia semelhanças de família 

entre significados; e, em especial, Brent Berlin, Paul Kay e Eleanor Rosch, dentre outros. 

O trabalho de Brent Berlin e Paul Kay e, em especial, o seu Basic Color Terms, 

publicado em 1969, que pesquisava as formas como distintas culturas categorizam as suas 

cores, foi de extrema importância no sentido de desafiar a visão até então prevalecente de 

que línguas distintas classificariam o espectro de cores de formas completamente arbitrárias, 

posição esta que favorecia “uma visão relativista das línguas que, na sua versão mais forte, 

assume que línguas diferentes recortam a realidade de modos completamente diferentes” 

(FERRARI, 2009, p. 20). 

Eles descobriram que há regularidades na classificação de cores focais nas vinte línguas 

distintas que pesquisaram e que há, igualmente, um padrão previsível de quais serão essas 

cores, nas mais distintas culturas, que varia de acordo com o número de cores focais 

estabelecidas em cada uma delas. Mais do que isso, mostraram que as categorias descritas 

pelas cores focais não eram uniformes, contendo membros mais centrais e outros periféricos. 

Desse modo, os termos referentes às cores básicas, referem-se a categorias de cores focais, 

cujos membros centrais são os mesmos em todas as culturas. Assim, se em uma cultura há um 

termo para verde, esse verde será um verde focal (aquele que mais caracteriza a cor verde, em 

contraposição a um verde-abacate, ou a um verde-musgo, ou a um verde escuro). De modo 

semelhante, mesmo que uma cultura não apresente termos para todas as cores focais (preto, 

branco, vermelho, amarelo, verde, azul, marrom, púrpura, rosa, laranja e cinza), há uma 

hierarquia entre as cores focais que serão nomeadas universalmente nas culturas. Desse 

modo, se uma cultura só apresenta duas categorias de cores focais, elas necessariamente 

serão o branco e o preto. Se houver três, a terceira será o vermelho. E assim por diante. 

As descobertas de Berlin e Kay (1999) não só colocaram em xeque a ideia de um 

relativismo linguístico existente até então, como também apontaram para a importância do 

corpo no estabelecimento de critérios universais. 

Anos mais tarde, Eleanor Rosch, psicóloga norte-americana, teve acesso ao trabalho de 

Berlin e Kay (1999) enquanto desenvolvia pesquisas com a tribo Dani, aproveitando, então, 

para constatar com essa tribo da Nova Guiné as teses desses pesquisadores. Mas Rosch foi 

além: ela descobriu que as cores focais eram psicologicamente reais para os danis, mesmo que 

eles não tivessem uma expressão linguística para elas – eles só apresentavam duas categorias 

de cores básicas: mili e mola – escuro e claro, respectivamente. A descoberta de Rosch (1973) 

colocava em xeque uma das mais importantes hipóteses de Whorf (1969)31: a de que a 

                                                           
31

 Benjamin Lee Whorf (1897-1941) estudou línguas indígenas americanas na Universidade de Yale e teve como um 
de seus professores Edward Sapir (1884-1939). Ambos estão inseridos na chamada tradição relativista da 
linguagem, tradição que na linguística moderna é associada à hipótese Sapir-Whorf. A hipótese Sapir-Whorf 
consiste de duas partes: (a) o determinismo linguístico, ou seja, a ideia de que a linguagem determina o 
pensamento não linguístico; e (b) a relatividade linguística, ou seja, a ideia de que falantes de línguas diferentes 
pensarão de modo distinto. Whorf conhecia ao menos Tipos Psicológicos, publicado por Jung em 1921, e chega 
mesmo a mencioná-lo em um de seus textos – A linguistic consideration of thinking in primitive communities: “Uma 
das mais claras caracterizações do pensamento é aquela feita por Carl Jung, que distingue quatro funções psíquicas 
básicas: a sensação, o sentimento (Gefühl), o pensamento e a intuição. É evidente para um linguista que o 
pensamento, conforme definido por Jung, contém um amplo elemento linguístico de uma natureza estritamente 
padronizada, enquanto o sentimento é principalmente não linguístico, muito embora ele possa utilizar o veículo da 
linguagem, de um modo, contudo, muito diferente do pensamento. Pode-se dizer que o pensamento é a própria 
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linguagem determinava o sistema conceitual de uma pessoa. Rosch (1973) constata também 

que os nomes para as cores focais são aprendidos mais facilmente do que para as cores não 

focais e que a recordação dos nomes das cores focais também é mais fácil do que os das cores 

não-focais. A noção de foco corresponderá, mais tarde, àquilo que Rosch (1999) denominou de 

protótipo e será a base da sua teoria dos protótipos. 

Rosch (1999), a partir da ideia das cores focais, começou a estudar outras categorias 

sob o mesmo prisma, ou seja, o de que as categorias também eram estabelecidas centrando-

se em entidades mais prototípicas e que os membros de suas bordas eram aqueles menos 

prototípicos. Desse modo, uma rolinha talvez possa ser um membro mais prototípico da 

categoria “ave”, visto que apresenta todos os traços definidores dessa categoria – como saber 

voar, ter penas, bico, duas asas –, ao passo que, certamente, avestruzes, pinguins e galinhas 

talvez não o sejam.  

A teoria dos protótipos foi, posteriormente, usada para descrever a polissemia, 

categorias distintivas na fonologia e aplicada na análise de categorias gramaticais, fornecendo 

indícios de que as categorias sintáticas podem ser determinadas por elementos semânticos, o 

que apontaria para uma confirmação da premissa da não modularidade da linguagem. 

 

2.2.3.2.2.3 O significado linguístico é enciclopédico e não autônomo 

 O significado linguístico não é algo que pode ser compreendido de forma 

independente de um amplo sistema de conhecimento enciclopédico ao qual ele está ligado. Na 

visão tradicional do significado linguístico, também chamada de visão do dicionário, o 

significado pode ser dividido em um componente de dicionário e em um componente 

enciclopédico. De acordo com essa visão tradicional na teoria semântica, “é apenas esse 

elemento do dicionário que constitui propriamente a semântica lexical: o ramo da semântica 

preocupado com o estudo do significado das palavras” (EVANS; GREEN, 2006, p. 208). O 

conhecimento enciclopédico, por sua vez, seria algo distinto do conhecimento linguístico, 

integrando o ‘conhecimento do mundo’ dos indivíduos. Ora, essa visão, é claramente 

perfeitamente compatível e condizente com a visão modularista da linguagem. A visão 

adotada pela Linguística Cognitiva é a de que o significado envolve o conhecimento que se tem 

do mundo e, como a linguagem está inserida dentro de uma cultura, envolve também a 

experiência histórica e cultural dos indivíduos. 

                                                                                                                                                                          
base da linguagem, enquanto o sentimento lida com valores do sentimento que a linguagem de fato possui, mas 
que residem, sobretudo, na sua fronteira. Essas são as duas funções racionais de Jung e, de modo oposto, as suas 
duas funções irracionais, a sensação e a intuição, podem ser apropriadamente chamadas de não linguísticas. Elas 
estão, é verdade, envolvidas nos processos de fala, escuta e de compreensão, mas somente em uma parte 
infinitesimal de sua dimensão. Nós somos, desse modo, capazes de distinguir o pensamento como a função que é, 
em grande medida, linguística” (WHORF, 1969, p. 66). Whorf também conhecia os experimentos com palavras de 
Jung, sua teoria dos complexos e do inconsciente coletivo e chega a mencioná-los em alguns pontos de sua obra, 
fazendo, inclusive, uso desses conceitos junguianos. Ele formula a ideia da existência de duas camadas de 
significado na linguagem. Um nível de significado da superfície, o fenótipo, que lida com significados literais lexicais, 
e um segundo nível, o dos criptótipos, que seriam modelos automáticos e inconscientes mediante os quais o 
pensamento seria organizado. Em uma carta, ele afirma: “A semelhança dos criptótipos com o conceito de 
inconsciente de Freud, e ainda mais, talvez, com o de Jung, irá sem sombra de dúvida, surpreendê-lo, muito embora 
o paralelo não deva, talvez, ser levado muito longe”(WHORF, 1969, p. 111). 
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 Essa perspectiva ensejou a elaboração por Fillmore (2006) da noção de frame – 

enquadre – que se refere a uma estrutura de conhecimento necessária para que se possa 

compreender uma determinada palavra ou um conjunto relacionado de palavras e que, 

portanto, integra o chamado conhecimento enciclopédico de um indivíduo. Desse modo, o 

conceito de ‘vegetariano’ só faz sentido em uma cultura em que é comum que se coma carne. 

Do mesmo modo, o conceito de risco envolve o conhecimento de uma série de elementos que 

compõem o enquadre de risco: sorte, ganho, objeto valorizado, vítima, prejuízo, propósito, 

beneficiário, motivação etc (FILLMORE; ATKINS, 1992, p. 83-96). 

 Um outro importante conceito relacionado à noção de conhecimento enciclopédico é 

a noção de Modelos Cognitivos Idealizados, de Lakoff (1987). Ele propõe que os Modelos 

Cognitivos Idealizados sejam o modo por meio do qual nós organizamos o conhecimento, não 

como um reflexo direto de um estado objetivo do mundo, mas de acordo com princípios 

cognitivos estruturantes. Os modelos são idealizados por envolverem uma abstração a partir 

de processos conceituais e perceptuais a partir das complexidades do mundo. Nos seus 

próprios termos, cada Modelo Cognitivo Idealizado “é um todo estruturado complexo, uma 

gestalt32” (LAKOFF, 1987, p. 69). 

Um exemplo bastante explorado tanto por Fillmore (1982) quanto por Lakoff (1987, p. 

70) é o da palavra ‘solteirão’. O termo ‘solteirão’ pode ser definido como um homem adulto 

não casado. Mas esse nome claramente é aplicado no contexto de uma sociedade humana em 

que há expectativas acerca do casamento e acerca da idade para se casar. Desse modo, 

homens que não são casados, mas vivem em regime de concubinato, não seriam descritos 

como solteirões. Do mesmo modo, um rapaz abandonado na selva e que cresceu até se tornar 

um homem, vivendo distante do contato humano (um Tarzan), não seria considerado um 

solteirão. O papa, um padre etc também não seriam. Ou seja, o termo ‘solteirão’ é definido 

dentro de um Modelo Cognitivo Idealizado de uma sociedade humana em que tipicamente há 

casamentos e que ocorrem em uma idade também marcada. Se esse padrão cultural mudar e 

o casamento não for mais o modelo de vida a dois esperado em uma sociedade, o termo 

‘solteirão’ talvez deixe de ser aplicado e passe, com o tempo, a não ser compreendido pelos 

indivíduos. 

 

2.2.3.2.2.4 O significado linguístico está baseado no uso e na experiência 

 A ideia de que o significado está baseado no uso e na experiência é mais uma 

consequência da posição experiencialista assumida pela Linguistica Cognitiva que alega que o 

significado está enraizado na experiência: em outras palavras, que é justamente uma Gestalt 

de uma “enorme variedade de fatores experienciais – percepção, raciocínio, a natureza do 

corpo, das emoções, da memória, da estrutura social, do desenvolvimento cognitivo e 

sensório-motor etc – que determina em larga medida, se não totalmente, as características 

                                                           
32

  Lakoff utiliza o termo Gestalt em um sentido próprio, que não se refere exatamente ao mesmo uso que o termo 
tem por parte dos psicólogos da Gestalt. Segundo Lakoff (1977, p. 246-247), Gestalts apresentam as seguintes 
características: a) elas são estruturas usadas no processamento cognitivo; b) são um todo cujas partes componentes 
assumem uma importância adicional por serem parte desse todo; c) as Gestalts podem se relacionar com outras 
Gestalts; d) pode haver mapas parciais de uma Gestalt com uma outra, ou inclusão de uma Gestalt dentro de uma 
outra. 
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estruturais universais da linguagem” (LAKOFF, 1987, p. 237), bem como o significado 

linguístico. O conhecimento da linguagem emerge, portanto, do uso que se faz dela. A 

experiência da linguagem, desse modo, é aquela que é encontrada em seu uso cotidiano e não 

em padrões estabelecidos em gramáticas ou em dicionários. Essa posição claramente se 

contrapõe às noções de centro e de periferia da gramática gerativa, bem como à bipartição do 

fenômeno linguístico em classificações hierárquicas de competência e desempenho. 

 A visão experiencialista de mundo será explorada de forma mais detalhada no próximo 

capítulo. 

 

2.2.3.3 Compromissos da Linguística Cognitiva 

 Em um artigo escrito em 1990, Lakoff (1990) listou dois compromissos-chave que 

deveriam ser assumidos pela empreitada a que se propunha a Linguística Cognitiva. O primeiro 

desses compromissos, ele denominou ‘Compromisso de Generalização’ e, o segundo, 

‘Compromisso Cognitivo’. Ambos serão descritos a seguir. 

 

2.2.3.3.1 O ‘Compromisso da Generalização’ 

 O ‘Compromisso da Generalização’ trabalha no sentido oposto à tese modularista, pois 

prega que a investigação do fenômeno linguístico se dê mediante uma busca de princípios 

gerais que caracterizem a linguagem como um todo, não se admitindo que haja de forma 

objetiva uma divisão da linguagem em módulos ou subsistemas. Isso não implica uma total 

desvalorização, para efeitos práticos, de se tratar algumas áreas da linguagem, como a sintaxe, 

a semântica ou a fonologia, de forma distinta, podendo haver manifestações de fenômenos 

cognitivos ou linguísticos com características ligeiramente específicas em cada um desses 

aspectos da linguagem. No entanto, o objetivo maior da Linguística Cognitiva é justamente o 

de se buscar os princípios estruturantes que sustentam todos esses distintos fenômenos da 

linguagem. 

 

2.2.3.3.2 O ‘Compromisso Cognitivo’ 

 O ‘Compromisso Cognitivo’, por sua vez, constitui um desdobramento da tese da não 

autonomia da linguagem e prega que os seus princípios estruturantes devam refletir tudo o 

que é conhecido a respeito da mente humana, ganhando importância e destaque, portanto, as 

investigações realizadas por outras disciplinas como as neurociências, a psicologia, a filosofia, a 

antropologia e a inteligência artificial. As consequências da assunção desse princípio são 

principalmente duas: 1) a de que as teorias linguísticas não podem ser formuladas de forma a 

violar leis e propriedades conhecidas do sistema cognitivo humano; e 2) a de que modelos que 

façam uso de propriedades da cognição humana para explicar a linguagem serão mais 

econômicos do que aqueles que não usem esses conceitos e que, portanto, deverão ser 

preferidos a esses últimos. 
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2.2.3.4 A Semântica Cognitiva e as abordagens cognitivas à Gramática 

A Linguística Cognitiva pode, grosso modo, ser dividida em duas grandes áreas de 

pesquisa: a Semântica Cognitiva e as abordagens cognitivas à Gramática.  

O principal objeto de estudo da Semântica Cognitiva é a investigação da “relação entre 

a experiência, o sistema conceitual e a estrutura semântica codificada pela linguagem” 

(EVANS; GREEN, 2006, p. 48). De forma mais específica, estuda-se a estrutura conceitual e a 

construção do significado. A linguagem é vista não só como um objeto de estudo, mas também 

como um meio de investigar os fenômenos cognitivos, visto que eles também se manifestarão 

na linguagem. Por isso, a Semântica Cognitiva acaba sendo “tanto um modelo da mente 

quanto um modelo do significado linguístico” (EVANS; GREEN, 2006, p. 49). 

As abordagens cognitivas à Gramática, por sua vez, têm como principal foco de estudo 

a construção de modelos capazes de explicar o sistema linguístico a partir das conclusões dos 

estudos alcançadas pela Semântica Cognitiva. Isso se dá pelo fato de a gramática ser vista 

como parte integrante de um sistema de significados e que, portanto, compartilha de 

propriedades desse sistema, não podendo ser estudada de forma independente dele. Por isso, 

as abordagens cognitivas à Gramática precisam ter como pressupostos modelos de construção 

do significado que são a elas fornecidos pelos modelos formulados pela Semântica Cognitiva. 

A área de pesquisa da Linguística Cognitiva mais importante para os objetivos deste 

trabalho é a Semântica Cognitiva, justamente por pretender construir uma teoria do 

significado e, consequentemente, propor também uma teoria da mente que tem essa teoria 

como base. Na seção seguinte, será exposta de forma bastante sucinta uma visão preliminar 

de suas principais abordagens e teorias. 

 

2.2.3.5 Principais abordagens e teorias da Semântica Cognitiva 

 As principais teorias e abordagens da Semântica Cognitiva são: 

1. Teoria dos Esquemas Imagéticos 

2. Teoria dos Frames 

3. Teoria dos Domínios 

4. Teoria dos Protótipos 

5. Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados 

6. Teoria da Metáfora Conceitual 

7. Teoria da Metonímia Conceitual 

8. Teoria dos Espaços Mentais 

9. Teoria da Mesclagem Conceitual 

 

Neste capítulo, foi apresentada de forma bastante sucinta uma intuição acerca das 

noções de enquadre – frame –, de Modelos Cognitivos Idealizados e de protótipos. Nos 

capítulos que se seguem, serão apresentadas de forma mais pormenorizada as teorias dos 
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esquemas imagéticos, da metáfora conceitual, da metonímia conceitual, dos espaços mentais 

e da mesclagem conceitual, bem como os pressupostos ontológicos e epistemológicos básicos 

a elas inerentes. 

 

2.3 Resumo e considerações 

O objetivo deste capítulo foi essencialmente o de introduzir a Linguística Cognitiva 

dentro do contexto de uma perspectiva histórica dos estudos da linguagem, sendo então 

apresentados os seus principais compromissos e pressupostos.  

A Linguística Cognitiva, por ser uma abordagem recente, ainda não se constituiu como 

um corpo teórico único, podendo ser, talvez, melhor entendida como um conglomerado de 

perspectivas teóricas unidas essencialmente pela adoção de pressupostos comuns. 

Dentro do contexto dos estudos linguísticos do século XX, contrapõe-se fortemente a 

diversos pressupostos da teoria gerativa33, teoria ainda dominante nos principais centros 

acadêmicos mundiais, principalmente no que tange à modularidade da linguagem e à 

preponderância da sintaxe.  

Na abordagem proposta pela Linguística Cognitiva, a linguagem é entendida como uma 

faculdade que não é autônoma e, portanto, as faculdades cognitivas que são empregadas na 

emissão e no entendimento da linguagem não são independentes das faculdades cognitivas 

empregadas nas demais atividades psíquicas. Uma consequência imediata disso, de grande 

importância para este trabalho, é que essa perspectiva implicará uma contraposição à divisão 

do pensamento formulada por Jung em 1911, quando da publicação do primeiro volume do 

seu Psicologia do Inconsciente, em pensamento não dirigido e em pensamento dirigido ou 

linguístico, pensados por ele à época, segundo Jones (2007), como dois processos distintos e 

autônomos. Esse aspecto será comentado de forma detalhada no capítulo 9 deste trabalho. 

Ainda na abordagem da Linguística Cognitiva, o significado linguístico é visto como algo 

dinâmico e flexível, que depende do conhecimento do mundo de cada indivíduo, da sua 

interação com o meio e de seus processos cognitivos em geral. 

A linguagem, na Linguística Cognitiva, é vista não só como um objeto de estudo, mas 

também como um meio de investigação dos diversos processos cognitivos. Por conta disso, a 

Linguística Cognitiva acaba sendo também uma teoria acerca do funcionamento da mente 

humana. É justamente essa perspectiva que permite e facilita um diálogo da Linguística 

Cognitiva com outras abordagens e disciplinas que tenham como objeto não só o processo de 

construção do significado, mas também o funcionamento da psique humana. 

                                                           
33

 Stevens (1995, 2002) é um pós-junguiano que adota em alguns de seus livros a perspectiva da teoria gerativa. Isso 
implica uma concordância com um inatismo dos elementos que compõem a Gramática Universal e com a 
perspectiva modularista da linguagem. Knox (2005), que se identifica com a perspectiva da Linguística Cognitiva, 
argumentará contra esse inatismo de elementos de caráter simbólico e Stevens explicitamente é um de seus 
interlocutores nesse ponto. Goodwyn (2010), pós-junguiano que adota uma perspectiva modularista, embasado em 
argumentos de alguns psicólogos evolucionistas e de Pinker (1997, 2004), que adota em The language instinct 
(PINKER, 2007) a maior parte das teses de Chomsky, em especial a da modularidade da sintaxe, irá recentemente se 
contrapor a Knox (2010) nesse aspecto. 
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3 O REALISMO CORPORIFICADO – ONTOLOGIA E PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS: A 

MENTE CORPORIFICADA, O INCONSCIENTE COGNITIVO E UMA TEORIA DO SIGNIFICADO 

CORPORIFICADA 

  

Toda filosofia deve ter uma base empírica. 
Jung – The Zofingia Lectures § 165. 

 

3.1 Introdução 

 Neste capítulo, serão examinadas algumas das principais características do Realismo 

Corporificado – perspectiva ontológica proposta por Lakoff e Johnson (1999), em especial, o 

conceito de Inconsciente Cognitivo e a ideia da mente corporificada, sendo analisadas também 

algumas de suas principais consequências para a visão de mundo proposta por esses autores, 

principalmente, para as suas ideias de razão, de liberdade, de ser humano, bem como para a 

sua proposta de construção de uma teoria do significado. Os capítulos quatro, cinco e seis 

apresentarão evidências de como o processo de construção de conceitos e de categorização e, 

consequentemente, a nossa própria razão, são corporificados. No capítulo sétimo, 

retomaremos, já diante dessas evidências, a apresentação da ontologia e da epistemologia que 

embasam a Semântica Cognitiva, comparando-a, então, com a ontologia e a epistemologia 

junguianas.  

 

3.2 Pressupostos ontológicos e epistemológicos da Semântica Cognitiva 

Como foi visto no capítulo anterior, um dos compromissos assumidos por Lakoff 

(1990), chamado por ele de “compromisso cognitivo”, consiste em construir uma teoria do 

significado que seja compatível com todas as descobertas e avanços nas ciências cognitivas e 

nas neurociências acerca do funcionamento da mente humana. A assunção desse 

compromisso tem como consequência a necessidade de construção de uma ontologia e de 

uma epistemologia que estejam fundamentalmente baseadas nos conhecimentos empíricos 

mais recentes fornecidos pela ciência acerca da mente humana, da razão e do homem. 

 As descobertas das neurociências e das ciências cognitivas nas últimas décadas, no 

entanto, foram de tal ordem que fizeram com que muitos desses conhecimentos se 

encontrassem em ampla oposição às visões ontológicas e epistemológicas que dominaram a 

história do mundo ocidental. 

 

3.2.1 A concepção tradicional de pessoa no ocidente 

Se fosse possível alinhavar em algumas linhas gerais essas visões, poder-se-ia dizer que 

boa parte das principais correntes filosóficas que predominaram na história do Ocidente 

consiste de visões de mundo que exploram variações acerca das posições que são elencadas 

abaixo e que são resumidas por Lakoff e Johnson (1999, p. 553-554): 
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3.2.1.1 A razão descorporificada 

1) O mundo objetivo: A realidade é dividida em categorias que são completamente 

independentes da mente, do cérebro e dos corpos humanos. 

2) A razão universal: O mundo tem uma estrutura racional e as relações entre as 

categorias existentes no mundo são caracterizadas por uma razão universal e 

transcendente que também é completamente independente da mente, do cérebro e 

dos corpos humanos. 

3) A razão humana descorporificada: A razão humana corresponde à capacidade da 

mente humana de acessar a razão universal.  Muito embora a razão humana possa ser 

operada pelo cérebro humano, a sua estrutura é definida de modo independente do 

corpo e do cérebro humanos pela razão universal. A razão humana, portanto, é 

descorporificada. 

4) O conhecimento objetivo: Nós podemos ter um conhecimento objetivo do mundo por 

meio do uso da razão universal e dos conceitos universais. Os conceitos universais são 

os conceitos da razão transcendental e, desse modo, são definidos de forma 

independente dos cérebros e corpos humanos, sendo, portanto, descorporificados. 

5) A natureza humana: A essência dos seres humanos, ou seja, aquilo que os diferencia 

dos outros animais, é a sua habilidade de acessar a razão universal e não a sua relação 

com o mundo material, com a natureza, com a arte e com a cultura. 

6) As faculdades psicológicas: Dado que a razão é descorporificada, ela é distinta e 

independente de todas as outras faculdades – a percepção, os movimentos corporais, 

as emoções etc. 

 

3.2.1.2 A razão literal 

1) Conceitos literais: o conhecimento objetivo e a verdade objetiva requerem que os 

conceitos universais reflitam as características objetivas do mundo. Esses conceitos 

devem ser literais, ou seja, capazes de se encaixar diretamente nas características do 

mundo. 

2) Sistemas conceituais monolíticos: Qualquer sistema conceitual capaz de se encaixar 

literalmente no mundo deve ser autoconsistente. 

3) Racionalidade universal dos meios para os fins: A razão universal proporciona um 

modo de se calcular como se maximizar o interesse próprio em termos puramente 

literais. Desse modo, as pessoas têm a capacidade de serem maximizadoras de seus 

próprios interesses. 
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3.2.1.3 A liberdade radical 

1) O livre arbítrio: Sendo a vontade uma aplicação da razão à esfera da ação e dado que a 

razão não é corporificada, ou seja, é livre das restrições corporais, a vontade é 

completamente livre. Desse modo, pode-se superar a influência corporal sobre os 

desejos, sobre os sentimentos e sobre as emoções. 

2) A razão consciente: A razão é consciente, dado que, se ela assim não o fosse, uma 

esfera inconsciente influenciaria as ações humanas e, desse modo, a vontade não seria 

completamente livre. 

 

3.2.1.4 A moralidade objetiva 

1) A moralidade universal objetiva: A moralidade é objetiva e há sempre um certo e um 

errado absolutos para cada situação. 

2) A moralidade universal racional: A moralidade é racional, é um sistema universal de 

princípios que surgem ou de uma noção universal do que seja o bem ou da própria 

razão universal. 

Os filósofos mais importantes e significativos da história do Ocidente não 

necessariamente adotam todas essas posições, mas, em conjunto, elas representam uma visão 

de mundo que não só constitui a visão do senso comum no Ocidente, como também uma 

visão com a qual qualquer estudante de filosofia facilmente encontra-se familiarizado. Uma 

alteração em qualquer das visões acima implicaria profundas modificações na maior parte das 

crenças do senso comum e de boa parte da tradição filosófica ocidental. 

Não é também difícil perceber que a visão de pessoa acima elencada é muito 

semelhante à visão legada ao Ocidente pela tradição religiosa judaico-cristã. A razão universal 

é equiparada à razão de Deus, da qual os seres humanos podem participar. A sede da 

consciência e da razão, por sua vez, é a alma, que é vista como distinta do corpo e passível de 

sobreviver ao perecimento deste. Deus forneceu aos homens as suas leis morais, os seus 

mandamentos, que são racionais, uma vez que são derivados da razão divina. Os seres 

humanos podem conhecer essas leis morais, já que eles podem participar da razão divina. E, 

além disso, dado que as pessoas são dotadas de livre-arbítrio, elas podem escolher aderir ou 

não a essas leis morais. 

A visão tradicional de pessoa no Ocidente, contudo, 

está [...] em conflito em todos os pontos com os resultados fundamentais 
das neurociências e das ciências cognitivas [...]. Um ser humano real não 
tem nem uma separação da mente e do corpo, nem uma Razão Universal, 
nem um sistema conceitual exclusivamente literal, nem uma visão de 
mundo monoliticamente consistente, nem uma liberdade radical (LAKOFF; 
JOHNSON, 1999, p. 554). 
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3.2.2 As descobertas das neurociências e das ciências cognitivas 

Três são as conclusões fundamentais das ciências cognitivas e das neurociências que, 

segundo Lakoff e Johnson (1999, p. 3), colocam em xeque a concepção tradicional de pessoa 

no Ocidente: 

1) A de que a mente é inerentemente corporificada34; 

2) A de que o pensamento é, em sua maior parte, inconsciente; 

3) A de que os conceitos abstratos são amplamente metafóricos. 

Diante dessas conclusões, Lakoff e Johnson (1999) propõem, então, rediscutir e 

reelaborar diversas questões de ordem metafísica e epistemológica, e, portanto, toda a visão 

de mundo e de pessoa tradicionalmente existente no Ocidente, a partir do que hoje se 

conhece a respeito da mente humana. Em outras palavras, a proposta é a de se suspender 

temporariamente os mais profundos pressupostos filosóficos que se encontram entranhados 

em pelo menos dois mil e quinhentos anos de história da filosofia para que se possa construir 

uma ontologia e uma epistemologia a partir das descobertas empíricas acerca da mente. 

Um importante argumento para isso decorre do fato de a filosofia comumente utilizar 

a razão para elaborar seus construtos. Portanto, o conhecimento que se tem acerca da razão, 

acerca da forma como ela opera e do modo como a mente humana funciona, certamente pode 

ter uma influência grande nas construções filosóficas. Nas palavras de Lakoff e Johnson (1999, 

p. 4), “uma mudança radical no nosso entendimento acerca da razão é, portanto, uma 

mudança radical no nosso entendimento acerca de nós mesmos”. De fato, como sugerem os 

dois, talvez os seres humanos sejam seres muito distintos daquilo que a tradição filosófica 

construiu. 

Uma análise, portanto, do que seja aquilo que é chamado de razão, pautada no que se 

conhece hoje acerca da mente humana, torna-se fundamental. Lakoff e Johnson (1999, p. 4), 

baseados nas três ideias apresentadas acima, que constituem elementos do que eles 

denominaram de paradigmas da segunda geração das ciências cognitivas, sugerem, então, as 

seguintes características à razão humana:         

1) a razão não é descorporificada, como a tradição amplamente sustentou, mas surge 

da natureza dos cérebros, dos corpos e da experiência corporal humanos; 

2) a razão não é “universal”, no sentindo transcendental do termo, ou seja, ela não é 

parte da estrutura do universo. É universal, contudo, no sentido de que é uma 

capacidade partilhada universalmente por todos os seres humanos e o que 

permite que ela seja assim são os elementos em comum que existem no modo 

como as mentes humanas são corporificadas; 

3) a razão não é puramente literal, mas amplamente metafórica e imaginativa; 

4) a razão não está separada das paixões, mas é, sim, emocionalmente engajada; 

                                                           
34

 O termo em inglês utilizado por Lakoff e Johnson (1999) é ‘embodied’. Oliveira e Bittencourt (2008, p. 22), em 
entrevista efetuada com Tim Rohrer e com Mark Johnson, salientam a dificuldade da tradução do termo para a 
língua portuguesa: “Embodiment has no usual counterpart Word in Brazilian Portuguese. In fact, there is no good 
translation for it, since every alternative would imply that something that had no body was embodied”. Optar-se-á 
neste trabalho pela tradução do termo por uma única palavra da Língua Portuguesa: ‘corporificado/a’, muito 
embora não seja incomum que o termo seja traduzido em alguns trabalhos acadêmicos por ‘encarnado/a’. 
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5) a razão evolui. A razão, mesmo na sua mais abstrata forma, faz uso da natureza 

animal dos seres humanos. A descoberta de que a razão é evolucionária muda a 

relação dos seres humanos com os outros animais e muda a concepção dos seres 

humanos como os únicos seres racionais. A razão, portanto, não é uma essência 

que separa os seres humanos dos outros animais, mas, em vez disso, ela os coloca 

em um contínuo com eles. 

Os pontos de vista deste novo paradigma – embodied mind ou embodied cognition – 

passaram então a se contrapor às principais visões filosóficas clássicas acerca do que é uma 

pessoa. Nas palavras de Lakoff e Johnson (1999): 

A pessoa dualística cartesiana, com uma mente separada e 
independente do corpo, partilhando exatamente da mesma razão 
transcendente descorporificada com todos e capaz de conhecer tudo sobre 
a sua mente simplesmente pela autorreflexão não existe. A mente é 
inerentemente corporificada, a razão é moldada pelo corpo e, uma vez que 
a maior parte do pensamento é inconsciente, a mente não pode ser 
conhecida simplesmente pela autorreflexão. O estudo empírico é 
necessário. 

Não há uma pessoa kantiana radicalmente autônoma, com 
absoluta liberdade e com uma razão transcendental que dita corretamente 
o que é e o que não é moral. A razão surge do corpo e não o transcende. [...] 
Uma vez que a razão é moldada pelo corpo, ela não é radicalmente livre, 
porque os possíveis sistemas conceituais humanos e as possíveis formas da 
razão são limitados. Além disso, uma vez que nós tenhamos aprendido um 
sistema conceitual, ele passa a estar neuralmente instanciado em nossos 
cérebros e nós não somos livres para pensar qualquer coisa. Por isso, nós 
não temos liberdade absoluta no sentido kantiano, nenhuma autonomia 
completa.[...] 

A pessoa utilitária, para quem a racionalidade é uma racionalidade 
econômica – a maximização da utilidade – não existe. Os seres humanos 
reais não estão, em sua maior parte, com um controle consciente – ou 
mesmo com uma percepção consciente – do seu raciocínio. A maior parte 
da sua razão, além disso, baseia-se em vários tipos de protótipos, enquadres 
e metáforas. As pessoas raramente se engajam em um tipo de raciocínio 
econômico que poderia maximizar a sua utilidade. 

A pessoa fenomenológica, que por meio de uma introspecção 
fenomenológica pode descobrir sozinha tudo o que existe para ser 
conhecido sobre a mente e sobre a natureza da experiência é uma ficção. 
Embora nós possamos ter uma teoria de um vasto inconsciente cognitivo 
rápida e automaticamente operativo, nós não temos acesso direto e 
consciente à sua operação e, portanto, à maior parte do nosso pensamento. 
A reflexão fenomenológica, embora valiosa por revelar a estrutura da 
experiência, deve ser suplementada pela pesquisa empírica acerca do 
inconsciente cognitivo. 

Não há uma pessoa pós-estruturalista – um sujeito completamente 
descentrado para quem todo significado é arbitrário, totalmente relativo e 
puramente historicamente contingenciado, não restrito pelo corpo e pelo 
cérebro. A mente é não só corporificada, mas corporificada de um modo 
que os nossos sistemas conceituais estão amplamente vinculados aos 
atributos comuns dos nossos corpos e dos ambientes em que vivemos. [...] 
Os nossos sistemas conceituais não são totalmente relativos e não são 
apenas uma questão de contingências históricas, muito embora um grau de 
relatividade conceitual exista e muito embora a contingência histórica 
importe bastante. 
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Não existe a pessoa fregeana [...] para quem o pensamento é 
completamente separado do corpo. Isto é, não há uma pessoa real cujo 
corpo não desempenhe um papel no significado, cujo significado seja 
puramente objetivo e definido pelo mundo externo e cuja linguagem possa 
se encaixar no mundo externo sem nenhum papel significativo 
desempenhado pela mente, pelo cérebro ou pelo corpo. Porque os nossos 
sistemas conceituais surgem a partir de nossos corpos, o significado está 
ancorado nos nossos corpos. Porque um vasto leque de nossos conceitos é 
metafórico, o significado não é inteiramente literal e a teoria da 
correspondência clássica da verdade é falsa. A teoria da correspondência 
sustenta que declarações são verdadeiras ou falsas objetivamente, 
dependendo de como elas estão mapeadas diretamente sobre o mundo – 
de forma independente de qualquer entendimento humano quer da 
declaração quer do mundo. Pelo contrário, a verdade é mediada pelo 
entendimento corporificado e pela imaginação. Isso não significa que a 
verdade seja puramente subjetiva ou que não haja uma verdade estável. Em 
vez disso, a nossa corporificação comum permite verdades comuns, 
estáveis. 

Não existe algo como uma pessoa computacional, cuja mente é 
como um software de computador, capaz de trabalhar em qualquer 
computador adequado, ou um hardware neural – cuja mente de algum 
modo deriva o significado tomando símbolos desprovidos de significados 
como input, manipulando-os por meio de regras e gerando símbolos 
desprovidos de significado como output. As pessoas reais têm mentes 
corporificadas cujos sistemas conceituais surgem, são moldados e adquirem 
sentido por meio dos corpos humanos vivos. As estruturas neurais de nossos 
cérebros produzem sistemas conceituais e estruturas linguísticas que não 
podem adequadamente ser descritas por sistemas formais que apenas 
manipulam símbolos. 

Finalmente, não existe a pessoa chomskyana, para quem a 
linguagem é pura sintaxe, pura forma independente de todo significado, 
contexto, percepção, emoção, memória, atenção, ação e da natureza 
dinâmica da comunicação (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 5-6). 

 
Alguns conceitos importantes foram apresentados logo acima, como o de Inconsciente 

Cognitivo, o de mente corporificada e o de que o pensamento é amplamente metafórico e 

precisam ser minuciosamente esclarecidos. Tratar-se-á disso nesse e nos próximos capítulos. 

Antes de mais nada, contudo, é necessário analisar o significado do termo “mente 

corporificada” na teoria de Lakoff e Johnson (1999). 

 

3.2.3 A mente corporificada 

A ideia da mente corporificada é, essencialmente, a ideia de que, em última instância, 

ser um ser humano requer um cérebro humano em funcionamento, inserido em um corpo 

igualmente humano e vivo em interação com ambientes culturais, sociais e físicos complexos, 

em um fluxo constante de experiências35. 

                                                           
35 Rohrer (2001) apresenta dez diferentes sentidos com que o termo ‘corporificado/encarnado’ foi utilizado no 

âmbito da cognição humana. Em um artigo escrito posteriormente, esse número é ampliado por ele para doze 
(ROHRER, 2007): 1) Direcionalidade dos mapas metafóricos: as pesquisas fundacionais da Linguística Cognitiva 
empreendidas por Lakoff e Johnson (2003) no final dos anos 70 descobriram que boa parte do sistema conceitual 
cotidianamente utilizado pelas pessoas é formado a partir de projeções mentais de elementos de um determinado 
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Isso pode parecer óbvio, mas isso contraria boa parte do senso comum no mundo 

ocidental. Há uma grande tradição religiosa e filosófica no Ocidente que pressupõe a 

transcendência da mente sobre o corpo e que a mais profunda essência do homem é mental e 

espiritual, elementos que são vistos como distintos do corporal. Mais do que isso, poder-se-ia 

mesmo dizer que, ao se viver no Ocidente, inadvertidamente absorve-se um dualismo corpo-

mente que impregna as visões que o senso comum apresenta acerca da linguagem, do ser 

humano, do conhecimento, da razão e dos valores morais. 

Poucos foram os filósofos que formularam uma visão não dualista do ser humano e 

que desenvolveram as consequências mais profundas dessa visão. Espinosa talvez seja um 

pioneiro nesse sentido, seguido de Nietzsche, e dos pragmatistas americanos – William James, 

Charles Sanders Peirce e John Dewey – bem como, na França, do fenomenólogo Maurice 

Merleau-Ponty.36 Essa situação, contudo, começou a mudar de forma significativa nos últimos 

                                                                                                                                                                          
domínio da experiência para um outro domínio. Essa estrutura de projeção entre domínios ficou conhecida pelo 
nome de metáfora conceitual e tem características próprias que serão exploradas de forma detalhada no capítulo 5 
deste trabalho. O que Lakoff e Johnson (2003) descobriram é que as pessoas normalmente fazem essa projeção de 
forma unidirecional, de um domínio da experiência mais corporificado para um domínio menos conhecido ou 
abstrato. Um exemplo claro disso é o da metáfora conceitual TEORIAS são PRÉDIOS. Pode-se formular o conceito de 
teoria a partir do conceito de prédio. E isso pode aparecer na linguagem em expressões como ‘Qual é a base da sua 
teoria? Você precisa construir um argumento mais consistente. A banca derrubou a tese do doutorando. Ele 
implodiu com os argumentos dele. O professor não consegue sustentar aquela teoria.’ Note-se que é a partir do 
conceito de prédio que o conceito de teoria, nos exemplos, é formulado. Em outras palavras, pensa-se em teorias 
como sendo prédios, construções, e é por isso que as expressões acima são encontradas no idioma. O interessante 
é que o oposto não é verdadeiro: não se pensa em prédios a partir do conceito de teoria. Ou seja, há uma 
unidirecionalidade no mapa metafórico (que vai do domínio-fonte para o domínio-alvo). 2) Direcionalidade da 
explicação: esse sentido está diretamente ligado ao anterior. Na verdade, ambos andam juntos. É a ideia, definida 
como ‘hipótese do embasamento’ (grounding hypothesis), por Lakoff e Turner (1989, p. 113-120). De forma bem 
sucinta, a hipótese do embasamento pode ser conceitualizada como a ideia de que todo entendimento metafórico 
está fundamentado em um entendimento não metafórico. Esse entendimento não metafórico está ancorado nos 
“padrões sociais e corporais habituais e rotineiros que nós experienciamos e no que nós aprendemos a partir da 
experiência dos outros” (LAKOFF; TURNER, 1989, p. 113). Eles não são algo que existe de forma independente da 
mente. “Eles não são de algum modo dados a nós diretamente pelo mundo objetivo. Eles, em vez disso, estão 
ancorados em padrões da experiência que nós rotineiramente vivemos” (LAKOFF; TURNER, 189, p. 113). 3) O 
Inconsciente Cognitivo: a maior parte do pensamento humano é inconsciente, como já explicitado anteriormente, e 
Lakoff e Johnson (1999, p. 10) utilizam muitas vezes o termo ‘corporificado’ para fazer referência à forma como o 
pensamento depende de uma série de processos que operam abaixo do limiar de consciência, sem que se tenha 
muito controle sobre eles. 4) Um sentido fenomenológico que diz respeito a tudo o que conscientemente é 
percebido quanto ao papel do corpo “em moldar nossas próprias identidades e a nossa cultura por meio de atos de 
reflexão consciente e deliberada sobre as estruturas vividas da nossa experiência” (ROHRER, 2001, p. 61). 5) Um 
sentido relacionado aos aspectos culturais e sociais referentes aos contextos em que o corpo, a cognição e a 
linguagem encontram-se inseridos. 6) Um sentido relacionado aos aspectos do desenvolvimento ontogenético pelos 
quais o corpo e o psiquismo de um indivíduo passam desde a sua concepção até a sua morte. 7) Um sentido 
relacionado ao desenvolvimento filogenético humano, sob o prisma da evolução. 8) Um sentido relacionado aos 
aspectos neurofisiológicos envolvidos em todos os aspectos referentes à linguagem, à formação de conceitos e à 
construção do significado. 9) Um sentido relacionado a um ponto de vista em particular a partir do qual uma 
perspectiva é assumida, em contraposição a uma visão panóptica de um sujeito onisciente, objetivo e que tudo vê. 
10) Um sentido filosófico que denota um posicionamento ontológico anticartesiano, no sentido de um 
entendimento de uma mente completamente independente do corpo, em especial de qualquer sensação, de 
qualquer experiência ou perspectiva. Obviamente, trata-se de uma perspectiva que não é exclusiva de Descartes, 
mas que nele encontra-se expressa de forma evidente e que certamente está por trás do pensamento de vários 
outros filósofos da tradição ocidental, em especial, no pensamento de Frege (1978), Russell (1905), do primeiro 
Wittgenstein (2001), de Quine (1986) e outros. Na filosofia da linguagem, esse posicionamento influencia 
fortemente a filosofia analítica e a semântica das condições de verdade. 
36

 Lakoff e Johnson (1999) enumeram os pensadores acima como integrantes das mais importantes influências 
filosóficas na formulação do Realismo Corporificado. Eles são, contudo, duramente criticados por Araújo e Pinheiro 
(2010), por Freeman (2004) e por Nerlich e Clarke (2007, p. 602) pelo pouco destaque dado por eles ao aspecto 
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20 anos, tanto nas ciências cognitivas quanto na filosofia, em que o termo ‘mente 

corporificada’ passou a ser cada vez mais comentado e discutido. 

O protótipo, por excelência, de filósofo que trabalha com uma ideia dualista do ser 

humano é René Descartes. Em suas Meditações Metafísicas, Descartes alega que a reflexão 

acerca da experiência interna dos seres humanos revela que seus corpos são substâncias 

físicas, situadas no espaço e no tempo, ao passo que suas mentes são substâncias mentais sem 

qualquer dimensão espacial. A substância corporal apresenta atributos próprios, como a 

locomoção, a percepção e o movimento corporal, ao passo que a substância mental apresenta 

outras características, que também lhe são próprias, tais como o pensamento, a vontade e o 

raciocínio. 

Há pelo menos três fortes estímulos, segundo Johnson (2006, p. 47), para a defesa da 

existência de uma mente descorporificada por parte de Descartes e que se encontram 

inseridos dentro de toda a história do pensamento ocidental. 

O primeiro deles consiste na ideia de que, havendo uma separação entre a 

mente/alma e o corpo, a possibilidade da existência de uma vida após a morte passa a ser 

metafisicamente plausível, uma vez que uma mente/alma poderia sobreviver ao perecimento 

do corpo. 

O segundo consiste no fato de que o dualismo oferece uma base para uma explicação 

acerca da possibilidade da liberdade e da ação moral humanas, em um mundo físico 

governado por leis de causa e efeito. Desse modo, estabelecendo-se a sede da moral e da 

liberdade humanas em um domínio não físico, assegura-se que elas não sejam causalmente 

determinadas e que possa haver liberdade de ação e de escolha moral no mundo humano37.  

Finalmente, os seres humanos cotidianamente se experienciam de forma dividida. 

Quando, por exemplo, uma pessoa decide não comer um chocolate, muito embora deseje 

muito fazê-lo, a experiência que ela tem é a de que há um “eu” que é capaz de exercer um 

controle sobre uma outra parte dela, de forma que ela não coma, no exemplo acima citado, o 

chocolate. É importante notar que esse dualismo já é incorporado ao próprio sistema 

conceitual, manifestando-se na linguagem cotidiana38. 

Essa experiência dividida do eu parece advir, pelo menos em parte, do fato de, ao se 

perceber o mundo, não se estar consciente de que são os próprios órgãos que fazem essa 

percepção. Merleau Ponty (2003, p. 10) já havia chamado a atenção para isso e, mais 

recentemente, Drew Leder (1990), um filósofo americano, apontou em sua obra The Absent 

Body os vários modos por meio dos quais a própria estrutura corporal humana faz com que o 

pensamento seja percebido como descorporificado. Em outras palavras, a atenção foca-se 

                                                                                                                                                                          
precursor da fenomenologia e, em especial, ao trabalho de Merleau-Ponty no estudo da base fenomenológica da 
corporeidade. 
37 O ego transcendental kantiano, sede da vontade racional e não sujeito às leis da natureza que governam o 

mundo dos fenômenos parece ser o mais perfeito exemplar disso. 
38

 Lakoff e Johnson (1999) mapeiam as metáforas do self que, na sua estrutura mais básica, já refletem uma 
experiência de um eu dividido. Diz-se, por exemplo, “eu me levanto todos os dias”. Ou “você precisa cuidar de si 
mesmo”. “Eu me lavo sempre”. Todas essas expressões apontam para uma construção metafórica do eu dividido. 
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apenas naquilo que é percebido, ocultando o trabalho dos órgãos envolvidos no processo de 

percepção e as condições necessárias a isso.  

Os estudos recentes na área das neurociências e da psicologia cognitiva tornaram, 

contudo, como foi visto, a hipótese dualista absolutamente implausível para os cientistas e 

filósofos a par das pesquisas recentes nessa área: não há mente sem um corpo. 

As concepções dualistas, por sua vez, além do confronto com as neurociências, ainda 

têm que enfrentar um outro problema, que é o de oferecer uma resposta à questão de como o 

corpo e a mente interagem. O próprio Descartes teve que tratar da questão e ele mesmo 

especulou que essa conexão ocorria no cérebro, mais especificamente na glândula pineal, que 

seria, segundo ele, a sede da alma humana. 

Em uma concepção não dualista do homem, esse tipo de questão não é cabido e deve 

ser colocado sob um outro enquadre, dado que na concepção dualista parte-se do pressuposto 

de que haja duas substâncias distintas – o corpo e a mente – que, de algum modo, mantêm 

uma relação entre si. O que deve ser perguntado, portanto, sob uma concepção não dualista, 

não é como essas duas substâncias interagem, mas como “características que foram 

tradicionalmente atribuídas à mente – a capacidade de conceitualizar, compreender, 

raciocinar, conhecer e de ter vontade – emergem de processos físicos” (JOHNSON, 2006, p. 

48). 

Neste âmbito e, de forma bem prática, algumas questões precisam, então, ser 

abordadas: 1) Qual é a natureza da razão, vista sob diversas perspectivas dualistas, como algo 

transcendental? 2) O que é a verdade? 3) Qual é a natureza das regras morais? 4) O que é 

possível conhecer? 5) Os seres humanos são realmente livres? Espera-se respondê-las, sob a 

perspectiva do Realismo Corporificado, no sétimo capítulo deste trabalho. Por ora, serão 

elencados três grupos de evidências arrolados por Lakoff e Johnson (1999) que, segundo eles, 

sustentam a hipótese da mente e da razão corporificadas, colocando em questão as hipóteses 

opostas, ou seja, a de uma razão transcendental e a da existência de conceitos que sejam 

independentes do corpo e do cérebro humanos. 

Os conceitos de cores constituem o primeiro grupo de evidência, uma vez que eles são 

claramente de natureza interacional. Em outras palavras, sabe-se que eles surgem da 

interação dos corpos e dos cérebros humanos, das propriedades reflexivas dos objetos e da 

radiação eletromagnética. As cores, portanto, não são objetivas, no sentido de que não há 

nenhum amarelo no sol ou nenhum azul no céu de forma independente das retinas, dos 

circuitos neuronais e dos cérebros humanos. Do mesmo modo, as cores não são puramente 

subjetivas, no sentido de que elas não são puras criações da imaginação. Em outras palavras, 

os conceitos de cores não refletem uma relação entre uma palavra e algo existente no mundo, 

o que coloca em xeque uma perspectiva metafísica realista. Por outro lado, um subjetivismo, 

ou seja, um relativismo radical ou um construtivismo social, também não dá conta de explicar 

os conceitos de cores, uma vez que eles constituem algo que é criado pela interação dos 

corpos humanos, ou seja, de aspectos biológicos, com o mundo. As cores e os conceitos de 

cores, portanto, só fazem sentido em uma perspectiva de um Realismo Corporificado.  
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As categorias de nível básico constituem a segunda evidência. Se se questiona o 

porquê de ser tão óbvio o fato de os conceitos refletirem o mundo tal como ele é, ou seja, o 

porquê de as categorias da mente se encaixarem tão bem nas categorias do mundo, a resposta 

pode ser a de que a evolução levou os seres humanos a formar uma classe de categorias que 

maximiza um encaixe entre as experiências humanas dos seres e entidades do mundo e 

algumas importantes diferenças no ambiente natural. Facilmente se é capaz, por exemplo, de 

distinguir um automóvel de um barco. Mas há uma dificuldade maior em distinguir dois carros 

entre si. Ou ainda, pode-se facilmente distinguir um mosquito de uma mariposa. Mas há uma 

dificuldade maior em distinguir um Aedes aegypti, de um aedes albopictus, de um aedes 

cantator, de um aedes vexans – todos gêneros específicos de mosquitos. As categorias de nível 

básico são aquelas que se encontram entre as categorias de nível superordenado e as 

categorias subordinadas e elas têm prioridade cognitiva. Alguns exemplos desses níveis de 

categorização são: Veículo – carro – Fiat Palio; Mobília – cadeira – cadeira de balanço; fruta – 

maçã – maçã Fuji; instrumento musical – guitarra – guitarra havaiana. 

O nível básico de uma categoria é caracterizado por: 

1) Ser o nível mais alto em que uma única imagem mental pode representar toda 

uma categoria: desse modo, é possível formar uma imagem de uma mesa ou de 

uma cadeira, mas é impossível formar uma imagem de “mobília”. Do mesmo 

modo, pode-se formar uma imagem de navio ou de automóvel, mas não se é capaz 

de formar uma imagem de veículo. 

2) Ser o nível mais alto em que membros de uma categoria apresentam formas gerais 

similarmente percebidas: uma cadeira ou um automóvel podem ser reconhecidos 

pela sua forma geral, mas o mesmo não vale para veículos ou para mobília. 

3) Ser o nível mais alto de categoria em que uma pessoa utiliza ações motoras 

similares para interagir com os membros daquela categoria: há programas 

motores para interagir com objetos no nível básico, mas não com objetos 

generalizados no nível superordenado. 

4) Ser o nível em que a maior parte do nosso conhecimento encontra-se organizada: 

sabe-se muito mais sobre o nível básico do que sobre os níveis superordenados ou 

acerca das categorias infra-ordenadas (a menos que se seja expert em um 

determinado assunto). É de se esperar, portanto, que o nível básico seja também 

aquele que é identificado mais rapidamente pelos indivíduos, aquele que é 

nomeado e compreendido mais cedo pelas crianças39, além de ser também aquele 

que mais cedo penetra numa linguagem. 

O exame das categorias de nível básico permite que se tire pelo menos quatro 

conclusões de natureza filosófica: 

                                                           
39

 Mandler (2004) e Quinn e Johnson (2000) curiosamente, em suas experiências acerca do processo de formação 
de conceitos em crianças, concluem que os primeiros conceitos a serem por elas adquiridos são o de seres 
animados versus o de seres inanimados, mais precisamente o de animais versus artefatos, contrariando, portanto, 
neste ponto, a conclusão de Lakoff e Johnson (1999). 
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1) A divisão entre as categorias de nível básico e as categorias dos demais níveis tem 

como base o corpo – seus programas motores, imagens mentais e propriedades 

gestálticas da percepção – e, por isso, o realismo metafísico clássico encontra-se 

equivocado, dado que as propriedades das categorias são mediadas pelo corpo e não 

são pura e simplesmente determinadas por uma realidade que independe da mente. 

2) O nível das categorias básicas é aquele em que as pessoas interagem da melhor forma 

com o ambiente, dados os cérebros e corpos que possuem e o meio em que vivem. 

Lakoff e Johnson (1999, p. 28) atribuem isso ao fato de que as propriedades que 

constituem aquilo que se denomina de categorias de nível básico serem respostas à 

estrutura parte-todo dos seres e objetos físicos. 

3) O nível básico de categorização é o nível em que o realismo metafísico parece 

essencialmente atuar: é nesse nível que interagimos de forma ótima com o mundo e 

que elementos apresentam formas gerais similarmente percebidas. Por isso, há a 

impressão, nesse nível de categorização, de que as categorias conceituais se encaixam 

nas categorias do mundo. Não é à toa que as discussões filosóficas acerca da relação 

entre as categorias humans e as coisas geralmente fazem uso de exemplos de 

categorias de nível básico. 

4) As propriedades das categorias de nível básico respondem em boa parte pela 

estabilidade do conhecimento científico, uma vez que é nesse nível que a ligação entre 

as categorias humanas e as divisões das coisas no mundo é mais precisa. As categorias 

de nível básico são a fonte dos conhecimentos humanos mais estáveis e o uso de 

microscópios, telescópios e outros instrumentos científicos visa a estender as 

habilidades humanas de perceber, de imaginar e de interagir com o mundo nesse nível 

básico, ampliando assim o conhecimento mais estável sobre ele. 

Em síntese, pode-se dizer que as categorias humanas surgem da natureza das 

capacidades corporais humanas, das experiências que são travadas ao se interagir com o 

mundo e da capacidade que a evolução dotou os seres humanos de interagir de forma ótima e 

maximizadora no nível básico de categorização. 

O terceiro grupo de evidência é formado pelos conceitos de relações espaciais que 

permeiam todo o sistema conceitual. Por meio deles, inferências espaciais são feitas, muito 

embora elas não existam como entidades no mundo externo e as relações espaciais não sejam 

vistas do mesmo modo que os objetos o são.  

Diz-se, por exemplo, que uma pessoa está “dentro” do estacionamento, mesmo que 

seja um estacionamento aberto, de um shopping center. Ao se fazer isso, as fronteiras do 

estacionamento são conceitualizadas como um contêiner tridimensional, cujo interior se 

estende pelo ar. Do mesmo modo, localiza-se uma pessoa como uma figura, dentro daquele 

contêiner que funciona como fundo (esquema figura e fundo). Trata-se de algo que a 

imaginação humana faz corriqueiramente e de forma completamente inconsciente. Do mesmo 

modo, frentes e versos são atribuídos a objetos (diz-se que se está na frente de uma igreja ou 

na frente de uma loja) e, com isso, projeções corporais (dos corpos humanos, que possuem 

uma frente e um verso) são feitas. No capítulo 4, será visto, por meio do conceito de esquema 
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imagético, como essas relações espaciais derivadas das experiências corporais humanas mais 

básicas são projetadas para que os conceitos abstratos sejam formulados e, mesmo, para que 

os raciocínios mais básicos possam ser estruturados. 

No exemplo acima, viu-se como a mente humana corriqueiramente executa operações 

em um nível completamente inconsciente em uma velocidade tal que nem se dá conta disso. 

Esse fenômeno é executado por aquilo que Lakoff e Johnson (1999) denominam de 

Inconsciente Cognitivo. Examinar-se-á de forma mais detalhada o entendimento que os 

autores têm dele logo abaixo. 

 

3.2.4 O Inconsciente Cognitivo 

Uma das conclusões das ciências cognitivas é a de que a maior parte do pensamento 

humano é inconsciente. O termo inconsciente aqui não é usado em um sentido freudiano, 

para fazer referência ao fenômeno da repressão, mas para apontar para o fato de que, no 

processo de construção do significado, uma vasta gama de processamentos ocorre de forma 

extremamente rápida, automática e de forma completamente inacessível ao controle e à 

percepção pela consciência. 

Assim, em uma simples conversação, por exemplo, vários desses processos 

automáticos ocorrem. Uma pequena parte do que acontece em frações de segundo é 

mencionada por Lakoff e Johnson (1999, p. 10) apenas a título exemplificativo: 

a) memórias relevantes ao que é dito e ouvido são acessadas; 

b) compreende-se um som como constituindo uma linguagem, são identificados 

fonemas, divididos de acordo com suas características fonéticas e agrupados em 

morfemas; 

c) palavras são selecionadas e a elas são atribuídos os sentidos relevantes no 

contexto da conversa; 

d) enquadra-se o que é dito em termos do que é relevante para a discussão; 

e) são construídas imagens mentais daquilo que é relevante e elas são examinadas; 

f) percebe-se e interpreta-se a linguagem corporal dos interlocutores; 

g) antecipa-se o ponto para o qual a conversa se dirige; 

h) inferências acerca do que foi dito são feitas. 

Lakoff e Johnson (1999) esclarecem que há pelo menos dois sentidos em que o termo 

‘cognitivo’ costuma ser compreendido: a) o primeiro deles é um sentido com que o termo é 

utilizado nas ciências cognitivas e que diz respeito a qualquer tipo de operação mental que 

possa ser estudada e entendida em termos precisos, o que pode abranger o processamento 

visual, auditivo, a memória, a atenção, todos os aspectos da linguagem, do pensamento, as 

imagens mentais, as emoções, as operações motoras bem como a modelagem neural de 

qualquer operação cognitiva; b) o segundo constitui um sentido que costumeiramente é 

encontrado em certas tradições filosóficas em que o termo assume a conotação de uma 

estrutura proposicional ou conceitual.  
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O uso, contudo, que o termo assume na proposta de Lakoff e Johnson (1999) é o mais 

amplo possível e diz respeito a 

qualquer operação e estrutura mental que estiverem envolvidas na 
linguagem, no significado, na percepção, nos sistemas conceituais e na razão 
[bem como em] qualquer aspecto do nosso sistema sensório-motor que 
contribuam para as nossas habilidades de conceitualizar e de raciocinar 
(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 12). 

 

 Dois outros elementos precisam ser ressaltados. O primeiro deles é o de que o 

Inconsciente Cognitivo lakoffiano inclui não só todas as operações cognitivas automáticas, mas 

também todo o conhecimento implícito do mundo, ou seja, todo um conjunto de crenças e de 

conhecimentos a partir do qual enquadres próprios no processo de construção do significado 

são construídos. Ao longo dos próximos capítulos uma pequena parte desse conhecimento 

implícito, bem como de alguns mecanismos de construção do significado serão evidenciados. 

  O segundo é o de que o Inconsciente Cognitivo não é algo como o inconsciente 

freudiano, que pode ser trazido à consciência. Ele não é algo que pode se realizar de forma 

consciente. Trata-se de algo extremamente rápido, comum, automático, que não requer 

qualquer esforço e que é perfeitamente normal, e que é responsável pelos pensamentos 

humanos mais ordinários. 

 Lakoff chega a fazer uma breve comparação entre o Inconsciente Cognitivo e o 

inconsciente freudiano e julgou-se oportuno expô-la aqui antes de se comparar o Inconsciente 

Cognitivo com o inconsciente junguiano no sétimo capítulo deste trabalho. 

 Ele descreve o inconsciente freudiano como formado por pensamentos que, em 

princípio, poderiam ser trazidos à consciência, mas que são, em ampla medida, reprimidos e 

muito dolorosos para serem trazidos à ela. Como vimos acima, o Inconsciente Cognitivo, nesse 

ponto, é muito distinto do inconsciente freudiano, dado que não se trata de um inconsciente 

que possa ser trazido à consciência e dado que, por sua vez, ele também não é constituído por 

conteúdos reprimidos. 

 Além disso, as ciências cognitivas tendem a estudar modalidades comuns e normais do 

pensamento e não pensamentos de um indivíduo em particular. Por isso, elas não têm como 

foco a patologia. Nas palavras de Lakoff: 

Por essa razão, a ciência cognitiva e a psicoterapia viram-se ocupadas com 
assuntos desconexos e não tiveram quase qualquer interação. Eu penso que 
isso é uma pena. Para se entender a psicopatologia, é necessário se 
entender as operações da mente normal. Do mesmo modo, a psicopatologia 
proporciona desafios àqueles que estudam a mente normal. O Inconsciente 
Cognitivo não está em contradição com o inconsciente freudiano. Ambos 
existem. Mas a ciência cognitiva até agora não teve nada a dizer sobre o 
inconsciente freudiano, uma vez que as técnicas de análise nos dois campos 
são tão distintas (LAKOFF, 1997, p. 90). 

 

 Lakoff aponta, contudo, algumas similaridades entre ambos os inconscientes e que 

serão estudadas de forma mais pormenorizada nos capítulos cinco e seis a seguir: 



59 
 

Há, contudo, similaridades entre o inconsciente freudiano e o inconsciente 
cognitivo. O que Freud chamou de simbolização, deslocamento, 
condensação e reversão ao oposto parecem ser os mesmos mecanismos a 
que os cientistas cognitivos se referem como metáfora conceitual, 
metonímia conceitual, mesclagem conceitual e ironia. Mas enquanto Freud 
viu esses mecanismos como modos irracionais do processo primário de 
pensamento, os cientistas cognitivos descobriram que esses modos são uma 
parte indispensável do pensamento racional, ordinário, que é amplamente 
inconsciente (LAKOFF, 1997, p. 90). 

 

3.2.5 Uma teoria do significado corporificada 

Uma das principais consequências de se adotar a teoria da mente corporificada é a de 

também se adotar uma teoria do significado que não privilegie o chamado significado 

linguístico e, acima de tudo, que não teça dicotomias entre o significado linguístico e o 

significado extralinguístico. Muitos autores e pesquisadores da Linguística Cognitiva ainda 

tecem essa distinção, apesar de adotarem a teoria da mente corporificada. As fronteiras entre 

esses dois significados têm, no entanto, se tornado cada vez mais imprecisas. Langacker 

esclarece: 

A linguagem é comumente vista como uma faculdade mental autônoma, de 
modo que o conhecimento de uma linguagem é completamente descritível 
por meio de um amplo, mas limitado conjunto de afirmações. Os linguistas 
que rejeitam essa perspectiva modular ainda tendem a afirmar uma 
fronteira definitiva entre o conhecimento linguístico e o extralinguístico, 
dividindo o conhecimento global das expressões em significado linguístico 
per se versus o que pode ser pragmaticamente inferido. Contudo, a 
sabedoria recebida com frequência prova ser equivocada. Nós precisamos 
inquirir se essas fronteiras discretas são descobertas pelos linguistas ou 
impostas com base em pré-concepções teóricas. A resposta, eu creio, é 
claramente a última: o linguístico e o extralinguístico formam uma gradação 
mais do que uma distinção aguda. Embora haja limites para o significado 
linguístico e distinções válidas possam ser traçadas, impor fronteiras 
específicas é ao mesmo tempo arbitrário e enganador (LANGACKER, 2008, p. 
37). 

 
 Johnson (2007), contudo, ataca as dicotomias acima, revelando que elas constituem 

um produto do dualismo corpo e mente que predominou no pensamento ocidental por mais 

de 2500 anos, e que elas refletem uma visão descorporificada do significado que, tipicamente, 

encontra-se associada a esse dualismo. 

Johnson (2007, p. 272) denomina a visão predominante, marcada pelo dualismo acima 

elencado, de visão objetivista da linguagem. Ela se caracteriza essencialmente por: 

1. ver as palavras e as sentenças como os portadores adequados do significado; 

2. ver as palavras, a partir das quais, as sentenças com sentido são construídas, como 

sinais convencionais; 

3. ver as palavras como portadoras de significado a partir da sua relação com as 

coisas, com as pessoas e com os eventos no mundo. As palavras são vistas como 

fazendo uma conexão com os objetos e eventos do mundo e não com a “criatura 



60 
 

(isto é, os humanos) para quem as palavras fazem sentido” (JOHNSON, 2007, p. 

272); 

4. tratar o conhecimento como algo objetivo o que faz com que se torne necessário 

que se faça um mapa de forma que as palavras correspondam, pelo menos, a 

alguns pontos do mundo, de sorte que a nossa linguagem não se constitua apenas 

em um mero agrupado de sons sem vinculação com o mundo objetivo. 

A visão acima é muitas vezes referida por Johnson (2007, p. 8) também como a de uma 

teoria conceitual-proposicional do significado. Em outras palavras, ela se caracteriza 

essencialmente por entender que apenas as sentenças, as suas elocuções e, obviamente, as 

palavras que as compõem apresentam significado. As sentenças seriam portadoras do sentido 

por expressarem as unidades básicas do significado e do pensamento: as proposições. A nossa 

linguagem e o nosso pensamento fazem sentido porque eles expressam proposições a respeito 

de como o mundo é e porque, além disso, eles executam outros atos de fala40 (SEARLE, 1970) 

como dar ordens, pedir favores, saudar alguém etc. 

A capacidade que os seres humanos têm de raciocinar e de compreender o significado 

das coisas depende do uso consciente das representações simbólicas – os conceitos – que se 

encontram em sua mente, que são organizadas em proposições dotadas de sentido por meio 

de regras sintáticas e, no pensamento, por regras lógicas formais, ambas as quais não guardam 

na sua elaboração qualquer relação com o corpo humano. 

Dizer, no entanto, que as proposições são as unidades básicas do significado e do 

pensamento é simplesmente ignorar que bebês que ainda não formulem proposições não 

estejam aprendendo o significado das coisas e dos eventos no mundo e negar que o 

entendimento e o significado envolvam muito mais do que simplesmente a capacidade de 

formular e de compreender proposições e as suas respectivas elocuções linguísticas. 

Algumas vezes os nossos significados são conceitual e proposicionalmente 
codificados, mas isso é apenas a dimensão mais consciente, seletiva, de um 
vasto e contínuo processo de significados imanentes que envolvem 
estruturas, padrões, qualidades, sentimentos e emoções (JOHNSON, 2007, 
p. 10). 

 

Admitir a existência de uma dimensão do significado que não é proposicional, 

enquanto se privilegia a porção proposicional, como fazem alguns filósofos da linguagem como 

Ayer (1952) e Richards e Ogen (1989), é apenas uma outra forma de afirmar a dicotomia entre 

mente e corpo e de negar a importância das emoções, das imagens e das sensações não só no 

processo cognitivo, mas na construção do significado. Como salienta Johnson: 

                                                           
40

 A teoria dos Atos de Fala tem por base doze conferências proferidas por J. L. Austin na Universidade de Harvard, 
em 1955, no âmbito da Filosofia da Linguagem, e publicadas em 1962, no livro How to Do Things with Words. 
(AUSTIN, 1975). Ela foi posteriormente desenvolvida por John Searle principalmente em suas obras Speech Acts 
(SEARLE, 1970) e Expression and Meaning (SEARLE, 2008) e prega a ideia de que a linguagem, além de transmitir 
informações, constitui também uma forma de ação sobre o interlocutor e sobre o ambiente. O exemplo a seguir, 
retirado da obra de Searle (1970, p. 22) é esclarecedor: as frases abaixo apresentam o mesmo conteúdo 
proposicional (Sam fuma habitualmente), mas diferem quanto à força ilocucionária indicadas, constituindo a 
primeira uma asserção, a segunda, uma pergunta e a terceira uma ordem: 1 – Sam fuma habitualmente. 2 – Sam 
fuma habitualmente? 3 – Sam, fume habitualmente! 
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É um erro banir os aspectos emocionais do significado para a terra do nunca 
do meramente emotivo e então alegar que o significado real é o significado 
cognitivo do tipo proposicional/conceitual. [...] Não há cognição sem 
emoção, muito embora nós com frequência não estejamos cientes dos 
aspectos emocionais do nosso pensamento (JOHNSON, 2007, p. 9). 

 

 Johnson (2007) cita, então, vários estudos que mostram a importância dos afetos na 

construção do significado já nos bebês, destacando-se a obra de Stern (1985, 1997) e os 

estudos de Damasio (1996, 2000, 2003) que evidenciam o papel fundamental que as emoções 

desempenham no processo cognitivo, para então propor uma teoria corporificada do 

significado (embodied theory of meaning), que segundo ele apresenta as seguintes 

características: 

1 – O significado é corporificado, o que significa que ele surge a partir de interações do 

organismo com o meio circundante. Ele, portanto, é relacional.  

2 – O significado de um aspecto específico ou de uma experiência corrente envolve sempre a 

relação daquele aspecto com outros aspectos de experiências passadas, presentes ou futuras, 

reais ou possíveis. 

3 – O significado emerge a partir das interações corporificadas do organismo com o ambiente 

em que padrões significativos apresentam-se marcados no fluxo da experiência. O significado 

surge quando, ao se engajar nas mais diversas experiências, distinções são notadas. 

4 – Essas distinções podem ser percebidas por meio das “qualidades, contornos afetivos, 

imagens, esquemas imagéticos, ou pelos vários tipos de conexões entre ou dentro de 

domínios” (JOHNSON, 2007, p. 273), embora nenhum desses aspectos do significado seja 

necessariamente conceitual ou proposicional, no sentido tradicional do termo. 

5 – Os nossos conceitos mais abstratos são baseados nas nossas experiências sensório-

motoras e a sua estrutura semântica e inferencial é constituída a partir de mapas entre 

domínios, por meio de metáforas conceituais. 

 Nos próximos capítulos, entender-se-á melhor o conceito de esquema imagético e o 

modo pelo qual os conceitos abstratos estão baseados nas experiências sensório-motoras e 

são construídos por meio de mapas metafóricos. 

 

3.3  Resumo e considerações 

Neste capítulo algumas das principais características do Realismo Corporificado foram 

apresentadas, em especial, o conceito de Inconsciente Cognitivo e a ideia da mente 

corporificada, e foram também analisadas algumas de suas principais consequências para a 

visão de mundo proposta por esses autores. Abaixo encontram-se resumidas algumas das 

principais consequências da teoria da mente corporificada, tal como avaliadas por Johnson 

(2007, p. 11): 

1) Não há uma separação radical entre mente e corpo: a ideia é de que um ser humano 

não é constituído por dois tipos de elementos ontologicamente distintos – uma mente 
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e um corpo – reunidos: ele é um tipo de organismo que tem um cérebro operando 

dentro do seu corpo, um corpo que está em contínua interação com o seu ambiente 

físico e social em um processo de contínua e constante alteração de experiências 

(JOHNSON, 2007, p. 11). Desse modo, o corpo não é uma entidade física que contém 

uma entidade metafísica chamada mente. A mente emerge e se desenvolve 

continuamente com o corpo e dele depende: a consciência e a experiência humanas 

dependem do funcionamento do cérebro dentro dos corpos de modo que quando os 

corpos deixam de funcionar, a capacidade de experienciar o mundo é perdida. A ideia 

da existência de uma alma humana independente do corpo não pode ser provada (ou 

refutada), mas se encontra em ampla contradição com toda a biologia, com as 

neurociências e com as ciências cognitivas contemporâneas. Se houver algo como uma 

alma descorporificada, dificilmente ela será algo como um “eu” da forma como essas 

representações do “eu” são comumente construídas. Qualquer “eu” que pudesse 

sobreviver à morte do corpo não seria dotado das memórias, das experiências e das 

emoções desfrutadas em vida e não poderia construir o significado de suas 

experiências do modo como elas em vida são construídas.  

2) O significado está baseado na experiência corporal humana: dado que a mente não é 

descorporificada, o significado que as coisas assumem para os seres humanos e o 

modo como esse significado é construído dependem dos seus corpos e cérebros, dos 

ambientes físicos e culturais em que se vive, bem como da interação humana com 

outros seres. A experiência humana de construção do significado está baseada (1) nas 

experiências sensório-motoras, nos afetos e nas interações corporais com o mundo e 

com outros seres humanos; e (2) nas capacidades imaginativas que empregam 

elementos sensório-motores (esquemas imagéticos, esquemas aspectuais, esquemas 

de ação) na compreensão de conceitos abstratos (alguns desses esquemas serão 

estudados no próximo capítulo). 

3) A razão é um processo corporificado: os recursos dos seres humanos para extrair 

sentido do mundo fazem uso essencialmente das suas capacidades sensório-motoras 

que apresentam conexões neuronais a outras partes do cérebro responsáveis pelo 

planejamento, deliberação e pelo raciocínio. Os cérebros humanos recrutam padrões 

de inferência sensório-motora para a execução daquilo que é visto como uma 

inferência abstrata, ou seja, o raciocínio acerca de eventos e coisas abstratas. Não 

existe uma razão pura, desconectada do corpo, à qual a mente humana teria acesso e, 

baseada na qual, seria possível fazer um julgamento de como o mundo é em si. Aquilo 

que é denominado de razão e de lógica emerge a partir da interação humana com o 

mundo, e não constitui nem uma entidade abstrata nem concreta, mas sim um 

processo corporal do qual participam não só esquemas perceptuais sensório-motores, 

mas também os afetos. 

4) A imaginação está ligada aos processos corporais e também pode ser criativa e uma 

experiência transformadora da experiência. 

5) Não há uma liberdade radical: em muitas concepções filosóficas, a existência de um 

ego transcendental, capaz de negar qualquer influência corporal, social ou cultural e 
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ser, portanto, completamente livre para decidir quem se deseja ser ou se tornar, foi 

apregoada. Essas ideias acabaram se tornando populares em virtude de sua conexão 

com diversas noções religiosas pautadas em anseios por uma vida eterna e de 

responsabilidade moral. A visão de uma liberdade “corporificada” é bem mais 

modesta, e é capaz de “contribuir para transformações da nossa situação e para 

transformações de si” (JOHNSON, 2007, p. 280). 

6) A razão e a emoção estão inextricavelmente ligadas: a mesma tradição dualista no 

Ocidente que separou alma e corpo, também associou as emoções a um aspecto 

corporal (corporificado) e a razão a um aspecto descorporificado, transcendental, dos 

seres humanos. As emoções constituem um elemento fundamental à capacidade 

humana de raciocinar, de conceitualizar e de imaginar. Não existe razão desprovida de 

emoção e as pesquisas mais recentes das neurociências (DAMASIO, 2000) vêm 

comprovar isso. 

7) A espiritualidade humana é corporificada: a espiritualidade sempre esteve relacionada 

a uma ideia de transcendência: a algo que transcenda a finitude, a corporeidade e a 

perspectiva humanas. A uma transcendência vertical, ou seja, a uma transcendência 

que implique uma capacidade de ir além da forma humana para se conectar com o 

infinito, Johnson (2007, p. 281) sugere uma transcendência horizontal 

que reconheça a inescapabilidade da finitude humana e a sua 
compatibilidade com a corporificação do significado, da mente e da 
identidade pessoal. A partir dessa perspectiva humana, a transcendência 
consiste em nossa feliz habilidade de algumas vezes “irmos além” da nossa 
presente situação por meio de atos transformativos que mudam tanto o 
nosso mundo quanto nós mesmos. Isso está ligado a um senso de nós 
mesmos como parte de um processo em andamento mais amplamente 
humano e mais do que humano no qual a mudança, a criatividade e a 
ampliação do significado são possíveis. A fé se torna então fé na 
possibilidade de uma transformação positiva e genuína que aumente a 
riqueza de significados, a harmonia entre as espécies, e o florescimento, não 
só no nível humano, mas no mundo como um desenvolvimento criativo em 
curso. A esperança é o compromisso com a possibilidade de realizar algum 
crescimento – não em uma transformação escatológica final do mundo, 
mas, em vez disso, localmente, em nossas alegrias e lutas cotidianas. A graça 
é a não merecida experiência de crescimento transformador, mesmo a 
despeito de seus fracassos comuns ou individuais em fazer o que tornaria as 
coisas melhores. O amor é um compromisso com o bem-estar dos outros de 
um modo que te leve pelo menos parcialmente para além das suas 
necessidades e desejos centrados no ego e abra o seu potencial para 
respeitar e cuidar dos outros e do mundo. Nada disso está fundamentado 
no infinito, mas, em vez disso, nas possibilidades criativas da finita 
experiência humana (JOHNSON, 2007, p. 281-282). 
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4 A TEORIA DOS ESQUEMAS IMAGÉTICOS 

 

Sem a imaginação, nada no mundo poderia ter 
sentido. Sem a imaginação, nós não poderíamos 
nunca fazer sentido da nossa experiência. Sem a 
imaginação, nós não poderíamos nunca raciocinar 
acerca do conhecimento da realidade (JOHNSON, 
1987, ix). 

 

4.1 Introdução 

 Viu-se no capítulo anterior que Lakoff e Johnson (1999) haviam se deparado com um 

problema com profundas implicações filosóficas, psicológicas e linguísticas: se a mente 

humana é corporificada, como parecem demonstrar as evidências fornecidas pelas 

neurociências e pela psicologia cognitiva, ou seja, se não há uma separação ontológica 

fundamental entre a mente e o corpo, então como são os seres humanos capazes de formular 

conceitos abstratos e de raciocinar? Em outras palavras, como é que “o significado, a 

imaginação e a razão – as marcas da inteligência humana – emergem das nossas interações 

corporais orgânicas com o nosso ambiente?” (JOHNSON, 2005, p. 15). 

 Cabe, portanto, a quem rejeita a perspectiva dualista e a noção de uma mente 

descorporificada explicar como o pensamento abstrato é possível. Mais do que isso, uma vez 

rejeitada a perspectiva dualista e a ideia da mente descorporificada, torna-se necessária a 

formulação de uma teoria do significado, da razão, da imaginação e do pensamento humanos 

que seja capaz de substituir as teorias anteriores, explicando não só os aspectos sintáticos, 

semânticos e pragmáticos das línguas naturais, mas, mais do que isso, todas as formas de 

interação e de expressão simbólica humanas. Em resumo, torna-se necessária a formulação de 

uma teoria que demonstre como o significado e o pensamento emergem das interações 

corporais humanas com o ambiente. 

 Uma das soluções parciais para essa questão foi obtida com a formulação da teoria dos 

esquemas imagéticos. O termo surge inicialmente com a publicação simultânea, no ano de 

1987, dos livros The Body in the Mind, de Mark Johnson, e Women, Fire, and Dangerous 

Things, de George Lakoff. Muito embora o termo cunhado por ambos os autores fosse 

inteiramente novo, a ideia básica que o sustenta já havia sido parcialmente antecipada na obra 

de autores como Immanuel Kant, Maurice Merleau-Ponty, William James e John Dewey. 

 O objetivo principal deste capítulo é o de introduzir o conceito de esquema imagético, 

tal como formulado por Lakoff (1987) e Johnson (1987), evidenciando a sua importância como 

elemento capaz de fornecer uma perspectiva teórica para a construção de uma teoria do 

significado corporificada. A importância do estudo do conceito decorre não só do seu papel 

fundamental no estabelecimento da teoria do significado na perspectiva da Linguística 

Cognitiva, mas, sobretudo, pelo fato de autores junguianos como Jean Knox (2005) fazerem 

uso desse construto, equiparando-o a um dos conceitos mais fundamentais da Psicologia 

Junguiana: o conceito de arquétipo. Uma boa compreensão, portanto, da teoria dos esquemas 

imagéticos torna-se absolutamente fundamental para que se possa criticar ou mesmo 
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concordar com a posição assumida por Knox (2005), que será discutida no capítulo oito deste 

trabalho. 

 

4.2 O que é um esquema imagético? 

Esquemas imagéticos são padrões recorrentes da experiência sensório-motora 

humana por meio dos quais é possível extrair um significado dessa experiência e raciocinar 

sobre ela, e que podem ser recrutados na estruturação de conceitos abstratos e na realização 

de inferências em domínios abstratos do pensamento. Essa é uma definição para esquema 

imagético fornecida por Johnson (2005) e, a ela, podem ser reunidas outras: 

1) Esquemas imagéticos são estruturas pré-conceituais diretamente dotadas de 

significado, que surgem de, ou estão ancoradas em, movimentos corporais 

humanos recorrentes no espaço, interações perceptuais e maneiras de se 

manipular objetos (HAMPE, 2005, p. 1). 

2) Esquemas imagéticos são gestalts altamente esquemáticas que capturam os 

contornos estruturais da experiência sensório-motora, integrando informações a 

partir de múltiplas modalidades (HAMPE, 2005, p. 1). 

3) Esquemas imagéticos existem como padrões análogos e contínuos abaixo da 

percepção consciente, de forma anterior e independente de outros conceitos 

(HAMPE, 2005, p. 1). 

4) Como gestalts, os esquemas imagéticos são tanto internamente estruturados, isto 

é, compostos por algumas poucas partes relacionadas, como altamente flexíveis. 

Essa flexibilidade torna-se manifesta nas inúmeras transformações pelas quais eles 

passam em vários contextos experimentais, todas as quais estão muito 

relacionadas a princípios perceptuais (gestalts) (HAMPE, 2005, p. 2). 

5) Um esquema imagético é uma estrutura neural no sistema sensório-motor, que 

permite que as pessoas extraiam sentido do que elas experienciam (JOHNSON; 

LAKOFF, 2002, p. 248).  

Antes de se esclarecer as definições acima, o que tomará praticamente todo este 

capítulo, convém explorar o que pode ser compreendido pelo termo “esquema”. 

Um esquema pode ser definido como “estruturas de uma atividade por meio da qual 

nós organizamos a nossa experiência de modo que possamos compreendê-la. Eles são um 

meio primário por meio do qual construímos ou constituímos ordem e não são meros 

receptáculos passivos em que a experiência é derramada” (JOHNSON, 1987, p. 30). É 

importante salientar que esquemas não são estruturas rígidas, mas são flexíveis e maleáveis, 

podendo se ajustar a diversas situações concretas, diferentes, mas similares, que manifestem 

uma estrutura subjacente recorrente. 

É fundamental, contudo, precisar ainda mais o conceito de esquema, visto que esse 

termo é utilizado cotidianamente com outros sentidos que geralmente pressupõem a 

existência de uma rede conceitual ou mesmo de estruturas narrativas ou proposicionais. Um 

exemplo disso é o “esquema” de depositar dinheiro em um banco, que envolve várias 
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personagens típicas (o caixa, o depositante), elementos acessórios (um cheque, uma máquina 

para fazer registro dos depósitos, uma agência bancária, o número de uma conta), uma 

sequência típica de eventos (o depositante vai a uma agência bancária, ele entra em uma fila, 

aguarda a sua vez, informa o caixa que deseja fazer um depósito, informa o valor do depósito, 

apresenta um cheque ou uma quantia em dinheiro, informa em que conta deseja depositar, 

etc.) e objetivos (depositar o dinheiro em uma conta). Essa interpretação de esquema, 

portanto, envolve uma organização de conhecimentos de natureza proposicional e conceitual 

acerca de eventos e situações típicas e que são compartilhadas pelas pessoas envolvidas. 

Contudo, essa noção bastante comum de esquema, como uma estrutura de eventos, 

não constitui precisamente o que Johnson (1987) denomina de esquemas imagéticos, muito 

embora certamente eles estejam presentes no modo como os eventos acima listados são 

operados e organizados. Para introduzir o conceito, Johnson (1987) expõe alguns exemplos 

desses esquemas. Será tomada aqui como exemplo, inicialmente, a sua exposição do esquema 

imagético de equilíbrio. 

 

4.2.1 O esquema imagético de equilíbrio 

Desde muito cedo, talvez quando ainda se está em gestação no ventre da mãe, entra-

se em contato com a experiência de equilíbrio: tenta-se levantar a cabeça, ainda quando se é 

um bebê e se está em um berço, e ela cai. Tenta-se sentar e se sustentar nessa posição, mas 

logo cai-se para trás ou para frente ou para os lados. Essa é uma experiência que se tem a 

partir do corpo humano e não é algo que se aprenda a partir de conceitos ou de proposições. 

Simplesmente equilibra-se ou perde-se o equilíbrio, mas não se trata de algo que possa ser 

aprendido por meio de conceitos. De fato, quando mais tarde se tenta aprender a andar de 

bicicleta ou a se equilibrar em um par de esquis, de pouco adiantam as palavras dos 

instrutores, como “mantenha o corpo reto e olhe para frente”, no caso da bicicleta, ou 

“mantenha os joelhos flexionados e os pés paralelos”, como no caso dos esquis, porque, 

apesar de essas regras ajudarem, não são elas que fazem com que se fique em uma posição de 

equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio é possível quando não se precisa mais prestar atenção a 

essas regras41. Trata-se de algo semelhante a tentar ensinar uma criança a dar um nó e um laço 

em um cadarço de um sapato, apenas com instruções, sem mostrar a ela como fazê-lo: é uma 

tarefa simplesmente impossível.  

O que ocorre quando perdemos o equilíbrio é perdido? Tenta-se imediatamente 

retomá-lo, colocando-se o corpo em uma posição ereta de forma que o peso fique 

uniformemente distribuído em torno de um eixo vertical imaginário. É isso o que as crianças 

                                                           
41

 Esse é, aliás, um exemplo que Polanyi (1962, 1974) frequentemente cita: “Há coisas que nós conhecemos, mas 
que nós não podemos traduzir em palavras. Isso é contundentemente verdadeiro para o nosso conhecimento de 
habilidades. Eu posso dizer que eu sei como andar de bicicleta ou como nadar, mas isso não significa que eu possa 
dizer como eu consegui manter o meu equilíbrio sobre a bicicleta ou como boiar enquanto nadava. Eu posso não ter 
a mais remota ideia de como eu faço isso, ou mesmo ter uma ideia grosseiramente imperfeita ou inteiramente 
errada disso e, ainda assim, continuar a pedalar ou a nadar feliz da vida. No entanto, não pode ser dito que eu sei 
como andar de bicicleta ou nadar e que eu não sei como coordenar o padrão complexo de atos musculares por 
meio dos quais eu ando de bicicleta ou nado. Segue-se que eu sei como executar esses atos como um todo e que eu 
também sei como executar os atos elementares que os constituem, mas que, embora eu conheça esses atos, eu 
não posso dizer quais eles sejam” (POLANYI, 1962, p. 601). 
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que estão deixando de engatinhar e tentando aprender a ficar em pé procuram fazer. Note-se 

que a experiência de equilíbrio costuma vir acompanhada de um sentimento positivo e, por 

sua vez, a experiência de desequilíbrio costuma vir seguida de um sentimento negativo, ou 

seja, as pessoas não se sentem bem quando perdem o equilíbrio. O desequilíbrio é algo ruim.  

Note-se também que o eixo imaginário ou o centro ao redor do qual as forças que  

colocam as pessoas em equilíbrio atuam não constitui um objeto físico que pode ser  visto ou 

tocado e também não se trata de uma estrutura conceitual ou proposicional que um bebê 

possa aprender, muito embora haja um padrão recorrente nessa experiência de equilíbrio. 

Finalmente, é fundamental que seja ressaltado que as pessoas só têm a experiência de 

equilíbrio porque vivem em um universo em que existe gravidade. Se habitassem em um 

universo em que não existisse gravidade, não teriam a experiência de equilíbrio. Portanto, 

equilíbrio é algo que apresenta um padrão recorrente e que é derivado da interação dos 

corpos humanos com o mundo em que se vive. 

Agora perceba-se a figura abaixo. Rudolf Arnheim, famoso psicólogo alemão, professor 

de psicologia da arte em Harvard, na década de 70, dedicou-se a estudar as estruturas da 

percepção visual humana. Não é preciso que se use uma régua para se dizer que o círculo 

negro na figura abaixo se encontra fora do centro da figura. Aliás, as figuras abaixo não foram 

medidas. A figura chega a causar certo desconforto, uma tensão. Há algo que atrai o círculo 

negro para o centro do quadrado. É interessante notar também que o centro do quadrado não 

é algo demarcado e, não obstante isso, ele atrai o círculo negro para a sua direção. Há, 

portanto, “mais coisas no campo da visão do que aquelas que atingem a retina do olho” 

(ARNHEIM, 1974, p. 12). 

 
                Figura 2: Círculo e quadrado. Fonte: Arnheim (1974, p. 10). 

 

Arnheim (1974) fez algumas experiências, deslocando então o círculo negro para várias 

regiões do quadrado enquanto registrava as reações das pessoas a isso. 
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Figura 3: Círculo deslocado e quadrado. Fonte: Arnheim (1974, p. 12). 

Essas experiências revelaram a existência de um padrão de forças de atração e de 

tensão dentro do quadrado, que é influenciado não só pelas suas fronteiras e pelo seu centro, 

mas também pelo cruzamento dos eixos verticais e horizontais e pelas diagonais, como na 

figura abaixo, denominada, pelo psicólogo alemão, de esqueleto estrutural do quadrado 

(ARNHEIM, 1974, p. 13): 

 
    Figura 4: O esqueleto estrutural do quadrado e do círculo. Fonte: Arnheim (1974, p. 13). 

O disco, ao se deslocar, revela, então, que um padrão visual consiste de 
mais do que as formas registradas pela retina. No que diz respeito ao input 
da retina, as linhas negras e o disco são tudo o que existe para o nosso 
rosto. Na experiência perceptual, o padrão de estímulo cria um esqueleto 
estrutural, um esqueleto que ajuda a determinar o papel de cada elemento 
pictórico dentro do sistema de equilíbrio do todo (ARNHEIM, 1974, p. 15). 
 

Em outras palavras, Arnheim está descrevendo o aspecto produtivo da imaginação 

humana. Esse aspecto pode ser visto novamente nos seguintes desenhos: 
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     A                                                               B 

 
Figura 5: Dois quadrados e quatro círculos. Fonte: Arnheim (1974, p. 18). 

 A inserção de um novo disco dentro do quadrado altera completamente o equilíbrio da 

figura. Na figura ‘A’ tem-se uma sensação de equilíbrio e isso ocorre devido à equidistância 

entre eles e à sua similaridade de forma e tamanho e, igualmente, porque eles são os únicos 

conteúdos dentro do quadrado. Segundo Arnheim (1974, p. 18), atribui-se, devido à 

semelhança entre os dois discos, o mesmo valor a eles. Por isso, se um dos discos ocupar a 

posição central do quadrado (figura ‘B’), posição de proeminência, ele gerará um desequilíbrio 

na figura. Para que não haja desequilíbrio, ambos devem ficar em uma posição de 

equidistância do centro. 

O exemplo mostra que até mesmo um padrão visual muito simples é 
afetado de maneira fundamental pela estrutura das suas cercanias espaciais, 
e que o equilíbrio pode ser ambíguo de uma forma perturbadora quando a 
forma e a localização espacial contradizem uma à outra (ARNHEIM, 1974, p. 
19). 
 

 O que precisa ser ressaltado, mais uma vez, é que o equilíbrio e o desequilíbrio não são 

propriedades intrínsecas das figuras em questão, ou seja, eles não existem nelas em si, como 

algo a ser puramente percebido, de forma passiva, por um sujeito, mas eles são fruto dos atos 

de percepção, da imaginação produtiva. Como todos possuem corpos, cérebros e um sistema 

nervoso semelhantes – pertencem à mesma espécie –, não é algo totalmente sem sentido 

dizer que as figuras ou os objetos que são percebidos estão ou não estão em equilíbrio, como 

se isso fosse uma propriedade deles. Há, de certo modo, um acordo tácito entre os seres 

humanos a esse respeito e poder-se-ia pensar que algo semelhante ocorre quando se diz que 

um objeto é dessa ou daquela cor, visto que a cor, igualmente, não é algo que exista de forma 

independente do aparelho visual. 

 Além disso, é necessário também chamar a atenção para o fato de que o que Arnheim 

chama de “tensões” ou “forças” não são forças gravitacionais ou físicas que agem sobre os 

seres e, mais especificamente, sobre os seres humanos quando estes estão tentando manter o 

seu equilíbrio. Trata-se de forças psíquicas ou perceptuais e o uso de vários termos por 

Arnheim, como “força”, “tensão”, “equilíbrio”, é perceptivelmente metafórico. 

 O que é interessante e importantíssimo que seja ressaltado nos exemplos acima, além 

do aspecto perceptual já descrito, é que as situações acima descritas, que envolvem 

disposições de formas em duas dimensões, são categorizadas e denominadas como 

“equilíbrio”, muito embora se esteja diante de situações muito distintas daquele equilíbrio a 

que se chega com os corpos, em três dimensões e sob a influência gravitacional. Está-se diante 

de uma mera homonímia ou será que há algum tipo de estrutura ou de esquema na 
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experiência de equilíbrio corporal que é projetado metaforicamente na categorização e na 

descrição dessas situações? A resposta oferecida por Johnson (1987) e por Lakoff (1987) é a de 

que há um esquema sim, nesse caso, que é projetado metaforicamente. Trata-se do esquema 

imagétioco de equilíbrio. 

 O esquema imagético de equilíbrio consiste, em suma, de um ponto ou um eixo em 

torno do qual forças e pesos são distribuídos de forma a que um compense o outro. Ele pode 

ser representado pelas figuras abaixo: 

 

  

 Johnson enumera outros esquemas que constituem variações do esquema acima, 

denominado por ele de esquema prototípico de equilíbrio (JOHNSON, 1987, p. 85). Desse 

modo, o esquema de equilíbrio de “gangorra” seria apenas um caso limite do esquema 

prototípico acima desenhado, que poderia ser representado do seguinte modo: 

 

 

  

 Naturalmente não é necessário que os pesos, ou forças, dos dois lados da gangorra 

sejam os mesmos para que haja equilíbrio. A distância dos pesos com relação ao centro 

também é importante, podendo haver uma situação em que pesos diferentes dos dois lados 

sejam compensados por uma distância menor com relação ao centro (o triângulo da figura 

acima), de forma que um peso maior e mais próximo do triângulo possa compensar e 

proporcionar um equilíbrio diante de um peso menor, mas mais distante do triângulo. 

Figura 6: O esquema imagético de equilíbrio. Fonte: Johnson (1987, p. 86). 

Figura 7: Derivação do esquema imagético de equilíbrio – a gangorra. Fonte: Johnson (1987, p. 86). 
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 Um simples ponto de equilíbrio poderia igualmente ser representado do seguinte 

modo, e constituiria um caso em que o eixo em torno do qual as forças e pesos são 

distribuídos é resumido a um ponto: 

 

  

 Alguns elementos mais complexos, como a Composição com Amarelo, Azul e 

Vermelho, de Piet Mondrian serão agora examinados. Está obviamente muito além dos 

objetivos deste trabalho e, certamente, da capacidade de seu autor, fazer um exame 

detalhado de todas as variáveis envolvidas na sensação de equilíbrio que a tela de Mondrian 

proporciona. Mas o objetivo aqui é tão-somente o de dar uma ideia ao leitor da quantidade de 

elementos que estão em jogo nessa sensação de equilíbrio e de como a mente humana de 

forma completamente inconsciente faz essa avaliação por meio de uma projeção metafórica. 

Arnheim (1974) cita inúmeros elementos que compõem o que ele chamou de “peso visual”, 

baseado na sua ideia de que aquilo que uma pessoa percebe não é apenas um arranjo de 

formas, movimentos, cores e tamanhos, que possuem magnitudes e tensões – batizadas por 

ele de “forças psicológicas” –, mas que é um verdadeiro campo de força. Alguns dos fatores 

que influenciam, portanto, o “peso visual” e a relação de forças de uma obra de arte são: (1) as 

cores – o vermelho é “mais pesado” do que o azul, por exemplo, e as cores mais brilhantes são 

mais pesadas do que as mais escuras; (2) o isolamento de um elemento na composição; (3) o 

tamanho do objeto (quanto mais amplo, maior o seu peso); (4) o local onde o objeto se situa 

na composição – um objeto colocado no centro pode ser contrabalançado por menores 

colocados nas extremidades e um objeto colocado em um ponto mais elevado deve ser menor 

do que um colocado abaixo para que a figura possa estar em equilíbrio (ARNHEIM, 2009, p. 

21); (5) a textura; (6) a forma; (7) o interesse intrínseco do objeto; (8) a profundidade espacial 

etc. 

 O esquema da gangorra desenhado ao lado do quadro de Mondrian representa de 

forma muito genérica o equilíbrio de tensões e cores que se encontra na estrutura do quadro. 

O quadrado vermelho, mais próximo do centro, é contrabalançado pelas formas retangulares 

de cores amarela e azul colocadas nas extremidades do quadro, que são somadas ao peso de 

um pequeno quadrilátero vermelho também inserido na extremidade esquerda da pintura. 

Como foi visto acima, o vermelho tem um peso visual maior do que o azul, mas o quadrilátero 

amarelo compensa o peso vermelho por ser uma cor mais brilhante e por estar situado na 

parte superior da pintura.42  

                                                           
42

 A explicação para o peso da centricidade e para o fato de os objetos no eixo vertical terem um peso maior 

quando se encontram na extremidade superior é fornecida por Arnheim (2009, p. 1-35) e está diretamente 
vinculada à experiência sensorial e perceptiva que os humanos têm de si mesmos como um centro e do gasto de 
energia que deve ser empreendido para vencer a gravidade – quando se salta, por exemplo – o que, visualmente se 
traduz no fato de que objetos em porções superiores de esculturas, pinturas e em prédios tenham um peso maior 
do que quando em porções inferiores. “A dominante força da gravidade torna o espaço em que nós vivemos 
assimétrico. Geometricamente não há diferença entre para cima e para baixo; dinamicamente, a diferença é 

Figura 8: O ponto de equilíbrio. Fonte: Johnson (1987, p. 86). 
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 É claro que, ao se falar de peso, de força ou de tensão nas cores, está-se pensando 

metaforicamente. O que Arnheim chama de forças, tensões e de esqueleto estrutural, e que 

agem ao se perceber um equilíbrio ou uma falta de equilíbrio nas figuras, são, obviamente, 

forças psicológicas ou perceptuais e não gravitacionais ou físicas como aquelas que agem 

quando corpos estão sendo equilibrados. Pode parecer estranho o fato de tudo isso ser feito 

de forma completamente inconsciente e de também se ter esse sentimento de equilíbrio ou 

de desequilíbrio em um quadro ou na disposição de objetos em um cômodo, por exemplo, 

também de forma inconsciente e, ainda assim, isso ser denominado de uma projeção 

metafórica. Ora, é importante ressaltar que, como foi visto no capítulo anterior, a maior parte 

do pensamento e do processo de construção do significado humanos é completamente 

inconsciente e, portanto, não há nada de especial ou de único no fato de as projeções 

metafóricas também se darem dessa forma. Note-se que se trata de projeções metafóricas 

porque são projetados elementos de um domínio – o domínio físico e da gravidade – para 

outro domínio: o domínio da percepção visual. É importante notar que se está lidando aqui 

com esquemas e padrões psicológicos que se encontram na fronteira entre processos 

corporais e atos reflexivos, em níveis pré-conceituais em que uma verdadeira estrutura 

emerge por meio de projeções metafóricas dos esquemas imagéticos. 

 O quadro de Frida Kahlo abaixo, intitulado As duas Fridas, revela um padrão de 

simetria entre as duas figuras humanas representativas da autora ali dispostas, observando-se, 

é claro, alterações principalmente na força das cores, mas que conferem à pintura uma 

impressão de equilíbrio que pode ser traduzida de forma muito simplificada pelo esquema da 

gangorra desenhado abaixo. 

                                                                                                                                                                          
fundamental. No campo de forças que permeia o espaço de vida, qualquer movimento para cima requer o 
investimento de uma energia especial, ao passo que o movimento para baixo pode ser executado meramente 
deixando-se cair ou meramente removendo quaisquer apoios que evitem que os objetos caiam” (ARNHEIM, 2009, 
p. 16-17). 

Figura 9: Piet Mondrian – Composição com Amarelo, Azul e Vermelho (1937-1942) e esquema imagético 
de equilíbrio. Fonte do quadro: TATE (2011). 
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 Finalmente, a fotografia de Andy Goldsworthy da sua escultura feita com galhos de 

árvores resulta em um esquema de equilíbrio obtido a partir do mapeamento contínuo de 

inúmeros vetores de força que se encontram em uma superfície curva, espelhando-se uns aos 

outros de modo que o centro da composição age como um ponto focal. Há aqui algo que 

poderia ser chamado de uma simetria radial, que proporciona ao observador da escultura uma 

sensação de equilíbrio. 

 

 

Figura 10: Frida Kahlo – As duas Fridas e esquema imagético de equilíbrio. Fonte do quadro: Kettenmann 

(1999, p. 53). 

Figura 11: Andy Goldsworthy – Sem título. Imagem 22.5.1998 e esquema imagético de equilíbrio. Fonte do 

quadro: Isle of Man Government Arts Council (2011). 
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4.2.1.1 Projeções metafóricas do esquema imagético de equilíbrio 

 Não é difícil pensar em vários outros conceitos distintos além do de ‘equilíbrio visual’ 

que são construídos a partir do esquema imagético de equilíbrio. Fala-se de pessoas 

equilibradas e de pessoas desequilibradas, fala-se do peso de um argumento, do peso ou da 

força da justiça, da força de uma ideia, de uma testemunha de peso, simboliza-se a justiça por 

meio de uma deusa que carrega uma balança, fala-se de equilíbrio de poder, e, até mesmo, em 

balancear equações matemáticas. Todos esses exemplos constituem, como será argumentado 

abaixo, construções conceituais elaboradas a partir de projeções metafóricas do esquema 

imagético de equilíbrio. É fundamental salientar que não se trata apenas de um uso de 

palavras relacionadas a equilíbrio para se referir às situações acima elencadas. Mais do que 

isso, os conceitos acima são construídos por meio da utilização do esquema imagético de 

equilíbrio, como será visto a seguir. 

 Antes de se prosseguir, é preciso elencar as possíveis objeções à perspectiva de que 

haja uma estrutura nas interações perceptuais humanas a partir da qual diversos conceitos 

são, por meio de projeções metafóricas, construídos. A primeira objeção é a de que os vários 

sentidos da palavra equilíbrio, que ocorrem nos casos acima citados, sejam simplesmente 

conceitos não correlacionados, ou seja, homonímias. É a objeção que as teorias objetivistas da 

linguagem traçam a esse respeito, entendendo que só as proposições portam significado e que 

as estruturas da imaginação, se houver, não desempenham nenhum papel na sua construção. 

Para responder a essa objeção, portanto, é necessário mostrar a existência de várias conexões 

dos sentidos dos conceitos de equilíbrio nos exemplos elencados acima. Johnson (1987, p. 87-

96) fez isso extensivamente e, portanto, não se torna necessário se estender nisso aqui. 

Mostrar-se-á apenas como em pelo menos dois dos sentidos metafóricos que foram elencados 

acima, o mesmo esquema imagético está presente. 

 Tome-se então a ideia de que argumentos racionais têm peso. Diz-se que se vai pesar e 

ponderar o que uma pessoa disse, ou que se foi esmagado pela força do argumento de um 

indivíduo, ou que se deve dar o peso certo aos argumentos de duas pessoas envolvidas em 

uma discussão, ou ainda que uma discussão estava bem equilibrada. A variação do esquema 

imagético de equilíbrio envolvida aqui é o da gangorra e essa relação parece advir do fato de 

que poder e força são experienciados de uma forma muito essencial por meio do peso e da 

massa dos objetos. Note-se que a razão, nos exemplos acima, é pensada metaforicamente 

como uma força: uma força contra a qual todos devem se curvar. 

 Examine-se agora a metáfora do equilíbrio psíquico. A ideia aqui é a de que a mesma 

experiência de equilíbrio que é sentida pelas pessoas, com os seus corpos, encontra-se na 

origem da noção de equilíbrio psíquico. Fala-se de uma pessoa emocionalmente equilibrada, 

de um desequilibrado mental, do peso de algo na consciência. Mais do que simplesmente 

falar, conceitualizam-se e têm-se experiências emocionais e psíquicas em que as pessoas se 

sentem desequilibradas. Johnson (1987, p. 88) sugere que a raiz disso está no fato de que as 

experiências emocionais humanas envolvem tanto um aspecto mental quanto um aspecto 

corporal. Kövecses (1986) e Lakoff e Kövecses (1987), em dois conhecidos estudos, mostram 
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como a raiva, por exemplo, é conceitualizada como um fluido quente em um contêiner43. Daí 

surgem expressões como “ele explodiu de raiva” ou “ela está fervendo de raiva”, ou “ele é 

muito esquentadinho” ou mesmo expressões pictográficas muito recorrentes em histórias em 

quadrinho, em que personagens literalmente fervem: 

 

Figura 12: Mônica fervendo de raiva. Fonte: Danilo (2011). 

 O borbulhar das emoções dentro desse contêiner constitui uma verdadeira fonte de 

pressão e, quando essa pressão aumenta, todo o sistema pode literalmente se desequilibrar. A 

psique é conceitualizada como um sistema homeostático e um equilíbrio de forças é 

almejado44. O esquema imagético de equilíbrio, nesse caso, assume a mesma forma 

apresentada na imagem de Goldsworthy. 

 

4.2.1.2 Propriedades do esquema imagético de equilíbrio 

 Como foi visto acima, a experiência de equilíbrio envolve, na sua forma mais simples, 

duas forças simétricas atuando em direção a um eixo ou a um ponto. Esses são casos 

específicos do esquema imagético de equilíbrio prototípico que foi apresentado na figura 6. Os 

demais esquemas de equilíbrio, apesar de parecerem muito distintos, apenas constituem 

variações deste esquema básico. É importante lembrar que diversas experiências humanas 

encontram-se na base da experiência de equilíbrio, que vão desde a experiência de manter-se 

ereto, sem cair, até mesmo a experiência de carregar pesos semelhantes em ambas as mãos (o 

                                                           
43

 Kövecses (2002, p. 71; 2007, p. 159) relaciona o fato de a raiva poder ser metaforicamente conceitualizada como 
um líquido quente em um contêiner, entre outras causas, ao fato de a temperatura corporal subir quando se sente 
raiva. Isso pode explicar uma possível universalidade dessa metáfora. Sobre as investigações acerca de sua 
universalidade, ver Kövecses (2007, p. 156-163). 
44

 Procurou-se simplificar a explicação aqui, em virtude de ainda não se ter introduzido a Teoria da Metáfora 

Conceitual. Na verdade, como demonstra Sweetser (1998), nas culturas indo-europeias verifica-se a existência da 
metáfora A MENTE é um CORPO, que se manifesta em várias outras metáforas hierarquicamente inferiores a essa 
como VER é COMPREENDER, ou OUVIR é ENTENDER. Outra metáfora também existente em algumas culturas 
ocidentais é O CORPO é um ORGANISMO HOMEOSTÁTICO (ver Johnson (1987, p. 129-137)). A conjugação das duas 
metáforas conceituais permite pensar a MENTE como um ORGANISMO HOMEOSTÁTICO. Pode-se inferir que daí 
deriva-se a ideia de uma saúde psíquica e de uma doença mental. A Teoria da Metáfora Conceitual será explicada 
de forma detalhada no próximo capítulo. 
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que corresponderia ao caso da variação do esquema imagético de equilíbrio no formato de 

gangorra). 

 Desse modo, a despeito de todas as variações aparentes dos esquemas, há apenas um 

esquema – aquele em que há uma ordenação simétrica de vetores de força relativamente a 

um eixo – que constitui o esquema imagético de equilíbrio. Isso constitui a estrutura interna 

do esquema e ela acarreta algumas propriedades, enumeradas por Johnson (1987, p. 97): 

1. Simetria: A equilibra B apenas se B equilibra A. 

2. Transitividade: Se A equilibra B e B equilibra C, então A equilibra C. 

3. Reflexividade: A equilibra A. 

 Todas as propriedades acima enumeradas estão presentes em experiências que 

envolvam relações de equilíbrio com objetos físicos – que, portanto, apresentam pesos – mas 

também se mantêm nos casos de objetos abstratos que sofram a projeção do esquema 

imagético de equilíbrio. É o caso, por exemplo, da ideia de justiça, das equações matemáticas 

e, mesmo, como foi visto, da ideia de forças perceptuais e do equilíbrio de uma obra de arte. 

 Um outro ponto que merece ser ressaltado é que o esquema imagético de equilíbrio 

pode, como foi visto, ser decomposto em partes: são necessárias pelo menos duas forças em 

situação simétrica, agindo sobre um ponto ou sobre um eixo, para que se tenha o esquema 

imagético de equilíbrio. O esquema, contudo, não é um mero somatório das partes em que 

pode ser decomposto e, por isso, é chamado por Johnson (1987) de uma gestalt. 

 

4.3 Alguns esquemas imagéticos 

 Todos os esquemas imagéticos possuem, desse modo, propriedades que lhes são 

específicas, podendo igualmente ser decomponíveis em partes. Foram listados abaixo alguns 

dos esquemas imagéticos enumerados por Johnson (1987, p. 126): 

LISTA DE ESQUEMAS IMAGÉTICOS 

CONTÊINER PARTE-TODO CONTRAFORÇA CONTATO SUPERPOSIÇÃO 

BLOQUEIO CHEIO-VAZIO ATRAÇÃO OBJETO PROCESSO 

CAPACIDADE INTERAÇÃO LIGAÇÃO COMPULSÃO COLEÇÃO 

CAMINHO SUPERFÍCIE FUSÃO ESCALA CENTRO-PERIFERIA 

CICLO EQUILÍBRIO ENCAIXE CISÃO REMOÇÃO DE RESTRIÇÃO 

Quadro 1: Lista de esquemas imagéticos. 
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4.4 O esquema imagético de centro-periferia 

 Vejam-se mais alguns exemplos de esquemas imagéticos. Serão apresentados 

exemplos que abordam a ideia de centro, uma ideia muito utilizada na Psicologia Junguiana na 

representação do conceito de Si-mesmo45. Para isso, será introduzido um novo esquema – o 

esquema de CENTRO-PERIFERIA. 

O fato de o ser humano ter um corpo e um aparelho perceptual nele localizado 

confere às experiências mais básicas um caráter de centricidade: é a partir do corpo que se vê, 

se ouve, se cheira, se prova e se sente o mundo. Os sentidos humanos e, em especial, a visão, 

definem um campo de percepção em que é possível fixar a atenção em vários objetos até um 

determinado horizonte onde eles simplesmente desaparecem ou passam a não poder mais ser 

individualmente distinguidos. O esquema pode ser representado pela seguinte figura: 

 

Figura 13: O esquema imagético de centro-periferia. Fonte: Johnson (1987, p. 124). 

Um uso metafórico muito presente do esquema imagético de centro-periferia ocorre 

quando alguém, ao se referir a uma pessoa, a um objeto ou a um assunto que é considerado 

importante, diz se tratar de algo central em sua vida. Trata-se de algo que é mais importante 

em suas interações, que assume uma importância grande em sua vida e, costumeiramente, 

                                                           
45

 O conceito é tão vinculado à ideia de um centro que ele por vezes é referido como o “arquétipo central”. Jung 
chega mesmo a defini-lo como um centro, em uma famosa passagem: “Os símbolos oníricos do processo de 
individuação são imagens de natureza arquetípica que aparecem no sonho; elas descrevem o processo de busca do 
centro, isto é, o estabelecimento de um novo centro da personalidade. [...] Por alguns motivos mencionados nesse 
livro tal centro é designado pelo nome de “Si-mesmo”, que deve ser compreendido como a totalidade da esfera 
psíquica. O Si-mesmo não é apenas o ponto central, mas também a circunferência que engloba tanto a consciência 
como o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, do mesmo modo que o eu é o centro da consciência” (JUNG, 
1991b, § 44). Veja-se a seguinte frase de Samuels: “A ideia de um centro, ou de ter um centro, de ser motivado ou 
regulado por um centro, pode ser a mais precisa descrição do que está envolvido em um sentimento de totalidade. 
Há um sentido em que a definição do self enfatizando a plenitude e a totalidade podem ser vistos como uma 
hipótese conceitual (ideal), onde sentimentos de se ter um núcleo próprio central expressam a experiência do self. 
[...] Uma outra qualidade do Si-mesmo como um centro da personalidade é a de que ele permite uma sugestão de 
um padrão, de equilíbrio e de ordem, sem implicar qualquer cessação da dinâmica da psique [...] Jung preferiu 
algumas vezes considerar o Si-mesmo como um arquétipo cuja principal função era equilibrar e padronizar, não só 
os outros arquétipos, mas toda a vida da pessoa em termos de propósitos ainda não considerados ou não vividos. 
[...] O Si-mesmo funcionando como um sintetizador e mediador de opostos dentro da psique” (SAMUELS, 1999, p. 
91-92, grifos nossos). É evidente como os esquemas imagéticos de equilíbrio e de centro-periferia encontram-se 
projetados metaforicamente nas descrições do Self junguiano acima apresentadas. Note-se que uma das imagens 
mais frequentemente associadas ao Self junguiano são os mandalas que, também, costumeiramente são 
constituídos pelos dois esquemas. 
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fica-se próximo àquelas coisas e pessoas que são para si significativas, afastando-se de coisas 

ou pessoas que não o são. Ao dizer-se, portanto, uma frase como “Jung é uma figura central 

em minha vida”, está-se empregando o esquema imagético de centro-periferia, mapeando a 

importância ao centro (e à proximidade) e a falta de importância e de interesse à periferia46. 

 

4.5 O esquema imagético de contêiner 

O esquema de centro-periferia com frequência é experienciado por meio da 

superposição de outros esquemas, como esclarece Johnson (1987, p. 125). Uma dessas 

superposições envolve o esquema imagético de CONTÊINER: 

                                

                         Figura 14: O esquema imagético de contêiner. Fonte: Johnson (1987, p. 124). 

 A experiência de contêiner é uma das mais onipresentes experiências corporais que se 

tem e advém inicialmente do fato de desde muito cedo se sentir os corpos como contêineres 

tridimensionais em que algumas coisas – como água, ar e alimento – podem ser inseridas e do 

qual outras substâncias – como fezes e urina – são expelidas. Do mesmo modo, desde muito 

cedo trava-se uma série de experiências com contêineres, saindo-se e entrando-se em 

cômodos, automóveis, roupas, colocando-se objetos em caixas, sacolas e bolsas, e líquidos em 

recipientes. Em todas essas experiências, uma mesma organização espacial e temporal se 

configura e se repete, o que marca a existência de um esquema imagético. 

Com frequência superimpõe-se um esquema imagético de contêiner ao esquema 

imagético de centro-periferia, por exemplo. Ao se fazer isso, experiencia-se o centro como algo 

interno e define-se o externo com relação a ele. A superimposição de esquemas é algo 

bastante comum e corriqueira. 

 

                                                           
46

 Uma outra forma de explicar isso é por meio da metáfora primária IMPORTANTE é GRANDE (associada à ideia de 
que desde cedo tem-se experiências com os pais e outros elementos de importância e que são grandes). No campo 
visual, os objetos mais próximos costumam ser vistos como maiores, por conta de um fenômeno associado à ideia 
de perspectiva, do que os objetos mais afastados, que parecem ser menores. A conjugação dessa metáfora primária 
ao esquema imagético de centro-periferia pode também explicar o porquê de se associar a centralidade à 
importância e a periferia à falta de importância. As metáforas primárias serão estudadas no próximo capítulo. 
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 A experiência que se tem de dentro e de fora está intrinsecamente ligada ao esquema 

imagético de contêiner. Quer se trate de um contêiner de três dimensões, ou que mesmo uma 

ou duas dimensões desse contêiner sejam eliminadas – como no caso de um ponto em uma 

reta ou de um elemento dentro de um círculo –, ainda assim ter-se-á experiências semelhantes 

de separação, de delimitação e de diferenciação (JOHNSON, 1987, p. 22) que implicam 

restrição e limitação (entre o que está dentro e o que está fora das fronteiras do contêiner). 

Há pelo menos cinco implicaturas oriundas do esquema imagético de contêiner e da 

sua consequente estruturação de um esquema de dentro-fora, segundo Johnson (1987, p. 22): 

1) A experiência de contêiner frequentemente envolve proteção e resistência quanto a forças 

externas; 2) os elementos que se encontram dentro do contêiner também têm as suas forças 

restringidas e limitadas; 3) por causa dessa restrição, os elementos que se encontram dentro 

do contêiner encontram uma relativa fixidez em sua localização; 4) essa fixidez em sua 

localização determina que o objeto que se encontra dentro do contêiner tenha a sua 

visibilidade acessível ou inacessível a algum observador – ou ele é mantido dentro do 

contêiner e por isso o observador tem livre acesso à sua visão, ou o próprio contêiner limita a 

visão do objeto nele contido ao observador; 5) há transitividade nos contêineres, ou seja, se 

um indivíduo está dentro de um carro e o carro está dentro de uma garagem, logo o indivíduo 

está também dentro da garagem. Essa lógica espacial pode ser expressa de duas formas, 

ilustradas na figura abaixo: 

1. Dados dois esquemas de contêineres A e B e um objeto Y, se A está em B e Y está em 

A, então Y está em B. 

2. Dados dois esquemas de contêineres A e B e um objeto Z, se A está em B e Z está fora 

de B, então Z está fora de A. 

 

Figura 15: A lógica do esquema imagético de contêiner. Adaptado de Lakoff e Nuňez (2000, p. 136). 

Johnson (1987, p. 39) e Lakoff e Nuňez (2000, p. 135) salientam como o esquema 

imagético de contêiner está presente na forma como comumente estrutura-se a razão. Um 

exemplo claro disso encontra-se na teoria da categorização clássica, baseada, segundo os 

autores, na projeção metafórica do esquema imagético de contêiner. Segundo a teoria da 

categorização clássica, ou algo pertence a uma categoria, ou algo não pertence àquela 

categoria. Desse modo, ou Sócrates é um homem, ou Sócrates não é um homem. Não há a 

possibilidade de uma terceira alternativa. A isso se dá o nome de “lei do terceiro excluído”. Na 

base da formulação da lei do terceiro excluído encontram-se padrões de inferência que 
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surgem da experiência corporal de contêiner, dado que as categorias são comumente 

pensadas a partir de projeções metafóricas desse esquema imagético. Desse modo, ou algo 

pertence a uma categoria e, portanto, está inserido dentro de um contêiner com membros 

dessa categoria, ou não pertence a essa categoria e encontra-se fora desse contêiner. 

A ideia de negação, portanto, segundo, Johnson (1987, p. 40), também é estruturada a 

partir desse esquema imagético. Ele explica: 

Nós entendemos a nossa experiência como dividida de acordo com 
características básicas (de objetos, eventos, estados, propriedades, relações 
etc). Nós compreendemos essas categorias como contêineres abstratos, de 
modo que aquilo que está dentro da categoria está no contêiner apropriado. 
Desse modo, uma negação de algum tipo (ou categoria) de experiência é 
compreendida como caracterizada pelo que está fora daquela categoria 
(JOHNSON, 1987, p. 40). 
 

 Esse é apenas um exemplo de como a razão e aquilo que considera-se ser os princípios 

mais básicos da lógica encontram-se, segundo Johnson (1987) e Lakoff (1987), organizados 

segundo as propriedades e princípios inerentes aos esquemas imagéticos. Desse modo, como 

salienta Johnson (2005, p. 24), “nós não temos dois tipos de lógica, uma para conceitos 

espácio-corporais e outra para conceitos abstratos”. Não há, portanto, nenhuma lógica 

abstrata, mas o que há, sim, é um recrutamento da lógica esquemo-imagética, baseada no 

corpo, para a execução do raciocínio abstrato. Em Where Mathematics comes from, Lakoff e 

Nuñez (2000) se propõem a mostrar como boa parte dos princípios essenciais da matemática, 

corriqueiramente, no senso comum, considerada portadora do raciocínio abstrato por 

excelência, tem, como fundamentos, propriedades oriundas da ‘lógica dos esquemas 

imagéticos’. 

 

4.6 Características dos esquemas imagéticos 

4.6.1 Esquemas imagéticos são pré-conceituais  

 Tendo já sido apresentados pelo menos três esquemas, serão melhor explorados agora 

os conceitos que foram apresentados no item 4.2. O primeiro conceito ressalta o aspecto pré-

conceitual dos esquemas imagéticos. O esquema imagético de equilíbrio demonstra bem isso 

ao evidenciar o fato de que ele se encontra diretamente ancorado na experiência corporal, 

sendo dela derivado. Em outras palavras, isso implica dizer que a sua origem é pré-conceitual. 

Segundo Mandler (2004), psicóloga que estuda o desenvolvimento dos conceitos na primeira 

infância e em bebês, eles surgem nos primeiros estágios de desenvolvimento humano, antes 

do início da formação de conceitos47. Eles constituem, por assim dizer, a base do sistema 

                                                           
47

 Mandler (2004, p. 67) sugere a existência de um mecanismo inato de análise do significado perceptual 

(perceptual meaning analysis) que, em conjunto com as características inatas do sistema perceptual humano, pode 
dar conta da aprendizagem conceitual primeva que pode ser encontrada nos bebês. Esse pressuposto, como 
esclarece Mandler (2004, p. 66), não implica um “repertório conceitual inato. Ao invés disso, o que é inato é o 
mecanismo de análise perceptual”. Mandler (2004, p. 197-200), em seu modelo, tece uma divisão entre conceitos e 
perceptos e trabalha também com a noção de um esquema perceptual, além da noção de esquema imagético, 
elementos com os quais os linguistas cognitivos não trabalham de forma explícita. Ela então traça as seguintes 
diferenças entre categorias perceptuais e categorias conceituais: (1) Conteúdo: Categorias perceptuais computam 
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conceitual humano. Eles são tão básicos para a forma de pensardos seres humanos que 

geralmente não se tem a menor percepção ou consciência deles. 

 

4.6.2 Esquemas imagéticos derivam das interações humanas com o mundo e são 

diretamente dotados de significado 

 Como foi visto no exemplo do esquema imagético de equilíbrio, os esquemas 

imagéticos surgem a partir da interação física humana com o mundo e da experiência corporal. 

A expressão ‘diretamente dotados de significado’ é utilizada no sentido de que as experiências 

corporais humanas apresentam consequências previsíveis. Assim, por exemplo, se se coloca 

uma boneca dentro de uma bolsa e move-se essa bolsa, espera-se que a boneca também 

tenha movido de lugar. Isso é uma consequência de uma propriedade básica do esquema 

imagético de contêiner. 

 

4.6.3 Esquemas imagéticos integram informações a partir de múltiplas modalidades 

 Um ponto importante, ressaltado na segunda definição apresentada no item 4.2, é o 

de que os esquemas imagéticos são derivados das interações corporais humanas com o mundo 

e, por isso, integram informações de diversas modalidades perceptuais. Informações oriundas 

de vários sistemas sensório-perceptuais, portanto, como o sistema visual, o sistema auditivo, o  

sistema vestibular (tato) e o sistema háptico (movimento, equilíbrio), encontram-se já 

integradas nos esquemas imagéticos. No caso do sistema imagético de equilíbrio que foi 

anteriormente analisado, é bem claro que informações dos sistemas visual, vestibular e 

háptico encontram-se ali já integradas, muito embora informações de outros sistemas, não tão 

evidentes nesse caso, também estejam ali contidas. É justamente pelo fato de as experiências 

que fazem com que esses esquemas se constituam serem multimodais que mesmo pessoas 

com deficiência física, com uma deficiência visual, por exemplo, sejam capazes de formá-los. 

 

4.6.4 Esquemas imagéticos são gestalts altamente esquemáticas 

 Alguns pontos importantes precisam aqui ser apresentados. Já se discutiu em que 

sentido o termo gestalt é empregado nessa definição: ele refere-se ao fato de os esquemas 

imagéticos serem decomponíveis e analisáveis em suas propriedades e de eles serem o 

resultado de um todo integrado delas e não da soma de suas partes. Uma decorrência do seu 

                                                                                                                                                                          
similaridade perceptual, ao passo que categorias conceituais ‘computam similaridade conceitual, que, no âmbito 
dos objetos, tem a ver com pertencimento a classes ou a tipos’ (MANDLER, 2004, p. 197); (2) Formato 
representacional: Ambas as informações são armazenadas de forma distinta. As categorias perceptuais na memória 
procedimental e as categorias conceituais na memória declarativa; (3) Acessibilidade e formato representacional: 
não se tem acesso aos conteúdos das categorias perceptuais, embora os conteúdos dos conceitos sejam acessíveis 
ao pensamento; (4) Nível de detalhamento: categorias perceptuais apresentam informação mais detalhada do que 
categorias conceituais; (5) Processo de aquisição: há um processo de aquisição para o conhecimento perceptual 
distinto do conhecimento conceitual; (6) Função: categorias perceptuais servem para reconhecimento e 
identificação de objetos. Categorias conceituais servem para generalizações indutivas e para rememoração do 
passado. 
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aspecto elementar e fundacional na constituição do sistema conceitual é o fato de essas 

gestalts serem altamente esquemáticas, ou seja, de elas serem bastante flexíveis e, portanto, 

poderem ser projetadas em situações muito distintas. Tanto um quarto, como uma xícara, 

como uma barriga, como um estádio de futebol, por exemplo, podem ser estruturados a partir 

de um esquema imagético de contêiner. Apesar de todos eles serem bastante diferentes em 

tamanho e forma, de uns serem abertos e outros aparentemente mais fechados, o mesmo 

esquema pode ser aplicado a todos e isso mostra a sua flexibilidade. Por isso é possível dizer 

que se está dentro e fora de cada um deles. Aplica-se metaforicamente esse mesmo esquema 

imagético de contêiner quando se deseja se referir à ideia de estados, por exemplo (saí de um 

estado de depressão e entrei em um estado de euforia). 

 

4.6.5 Esquemas imagéticos não são imagens mentais 

 Uma consequência dessa estrutura altamente esquemática e flexível é que os 

esquemas imagéticos não são imagens mentais. É fácil perceber essa diferença e Johnson 

(1987, p. 24) propõe uma forma fácil de se experienciar isso: basta que se tente imaginar o 

rosto de uma pessoa que se conheça. A imagem que é formada constitui uma imagem mental 

que é rica em detalhes e resulta de um processo cognitivo parcialmente consciente que 

envolve um acesso à memória visual. Os esquemas imagéticos, justamente por serem 

esquemáticos, são muito mais abstratos. É por isso que é impossível fechar os olhos e imaginá-

los. As representações gráficas que são utilizadas neste capítulo para ilustrá-los não 

constituem esses esquemas e é importante que elas não sejam confundidas com eles. Elas são 

apenas uma forma de provocar no leitor uma intuição de cada um deles. 

 

4.6.6 Esquemas imagéticos existem como padrões análogos e contínuos 

 Diz-se que os esquemas imagéticos constituem padrões análogos da experiência pelo 

fato de eles assumirem, no sistema conceitual, um formato que espelha a experiência 

sensório-motora que eles representaram. Ou seja, eles não são representados na mente 

humana como imagens ou como palavras e, nesse sentido, não são representados na mente 

nesse formato simbólico específico, mas como uma experiência sensória de caráter holístico. 

 

4.6.7 Esquemas imagéticos podem passar por transformações 

 A quarta definição constante do item 4.2 apresenta uma outra propriedade dos 

esquemas imagéticos: eles são sujeitos a transformações. É fácil notar isso pelo seguinte 

exemplo: imagine-se dez caixas de fósforo diante de si. Afastem-se essas caixas de fósforo de 

forma que elas não possam mais ser distinguidas individualmente uma das outras e sejam, 

então, percebidas como uma massa uniforme. Lakoff (1987, p. 428) aponta que aqui se está 

diante de uma transformação do esquema imagético de CONTA, que diz respeito a um grupo 

de elementos individuais que podem ser contados, para um esquema imagético de MASSA, 

que diz respeito a uma entidade que é percebida de forma internamente homogênea. 
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4.6.8 Esquemas imagéticos são estruturas neurais do sistema sensório-motor 

 Johnson (1987) propôs a teoria dos esquemas imagéticos não só a partir das evidências 

linguísticas e de uma análise fenomenológica, mas ele, seguindo a ideia da mente 

corporificada, pretendia que a sua teoria dos esquemas imagéticos também fosse consonante 

com outras pesquisas na área da neurobiologia. Nos últimos quinze anos, inúmeras evidências 

de pesquisas neurológicas permitiram redefinir o conceito de esquema imagético, salientando 

também toda a sua dimensão neural. Há hoje um crescente consenso nas ciências cognitivas 

acerca das raízes corporificadas da concepção na percepção, em especial da ideia de que tanto 

a imaginação quanto a compreensão linguística são baseadas em alguma medida na 

‘simulação mental’ de experiências sensório-motoras, cujos esboços são capturados pelos 

esquemas imagéticos (GIBBS, 2005; ROHRER, 2005; DODGE; LAKOFF, 2005). Supõe-se que 

essas simulações estejam na base de diversos aspectos do processamento online ( em tempo 

real) da linguagem e da cognição e que seus circuitos compartilhem circuitos cerebrais com o 

sistema sensório-motor (GALLESE; LAKOFF, 2005; DODGE; LAKOFF, 2005), embora haja 

discordâncias com relação a aspectos específicos disso. A descoberta dos neurônios-espelho48 

e dos neurônios canônicos pela equipe do departamento de neurociências da Universidade de 

Parma liderada pelo professor Giacomo Rizzolatti e a recente confirmação da existência desses 

neurônios em humanos (MUKAMEL et al., 2010) reforçaram ainda mais as pesquisas na área, 

que, especificamente no que diz respeito aos aspectos informacionais e neurobiológicos dos 

esquemas imagéticos, têm sido feitas mediante a elaboração de modelos de simulação 

computacional. Muitas delas, portanto, ainda têm um caráter altamente especulativo, o que 

não impediu a formulação de teorias propondo novos tipos de esquemas imagéticos, como os 

esquemas de execução – execution schemas – (NARAYANAN, 1997), os esquemas miméticos 

                                                           
48

 Os neurônios-espelho são uma espécie de neurônio que ocorre em grupos de fibras neuronais que conectam o 
córtex pré-motor e a área motora suplementar (que coreografam ações) com o córtex parietal (que integra 
percepções) e que disparam quando um indivíduo executa uma ação ou quando o sujeito percebe alguém 
executando a mesma ação. Mais ainda, eles também disparam quando o indivíduo imagina, se lembra ou sonha que 
está executando ou percebendo (vendo ou ouvindo) a mesma ação. Os neurônios canônicos, por sua vez, disparam 
sempre que um indivíduo se prepara para agir sobre um objeto ou quando o sujeito percebe alguém se preparando 
para agir sobre um objeto. Em outras palavras, os mesmos grupos de neurônios disparam ao se imaginar, lembrar, 
sonhar, executar ou perceber um determinado movimento. Ou seja, os mesmos grupos neuronais servem a 
finalidades percepto-motoras (à percepção e à execução de ações) e a finalidades cognitivas (ao reconhecimento e 
à categorização das ações). Sobre isso, Iacoboni (2008, p. 12) esclarece: “Nos anos 1980, os neurocientistas estavam 
investindo profundamente no paradigma que sustentava que as várias funções implementadas pelo cérebro – dos 
macacos ou humanos – estavam confinadas em caixas separadas. Sob esse paradigma, a percepção (ver objetos, 
ouvir sons, etc) e a ação (alcançar um pedaço de comida, pegá-lo, colocá-lo na boca) eram inteiramente separadas e 
independentes uma da outra. Uma terceira função, a cognição, estava de algum modo “entre” a percepção e a ação 
e nos permitia planejar e selecionar o nosso comportamento motor para alcançarmos coisas específicas que são 
relevantes para nós, desconsiderarmos assuntos exógenos, lembrarmo-nos de nomes e eventos etc. Assumiu-se 
que essas três funções amplamente construídas encontravam-se separadas no cérebro. O paradigma refletia e 
justificava o viés na ciência de encontrar a explicação mais parcimoniosa para os fenômenos. Dissecar um 
fenômeno complexo em elementos mais simples é um bom princípio para a investigação. [...] Muitas células do 
cérebro parecem ser alta e estritamente especializadas. O neurocientista que pressupõe que os neurônios possam 
ser facilmente categorizados, contudo – sem nenhum cruzamento entre percepção, ação e cognição –, pode deixar 
de perceber inteiramente a atividade neuronal que codifica com uma complexidade muito maior e que reflete um 
cérebro que está lidando com um mundo de um modo muito mais ‘holístico’ do que se entendia anteriormente” 
(IACOBONI, 2008, p. 12-13). 
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(ZLATEV, 2005), os esquemas de resposta e os superesquemas (GRADY, 2005). Explorar todas 

essas novas formulações, contudo, foge ao escopo deste trabalho.  

 

4.7 A dicotomia inato x aprendido 
 

Qual é a natureza dos esquemas imagéticos? Pelo que foi até aqui exposto, a 

experiência parece ser um fator fundamental à sua formação. Mas eles devem estar ancorados 

em algum tipo de mecanismo inato. Que mecanismo seria esse? Essa é uma questão 

importantíssima para a equiparação que Knox (2005) fará dos esquemas imagéticos aos 

arquétipos e que versa, em última instância, acerca da dicotomia inato x aprendido. 

Johnson e Lakoff (2002) abordaram de forma bem direta essa questão em um artigo 

publicado em 2002, em que respondem a críticas formuladas por Marina Rakova, filósofa 

especializada em filosofia da mente, de que o Realismo Corporificado seria uma forma de 

empirismo extremo49. Ambos defendem a ideia de que as neurociências colocaram por terra as 

dicotomias inato-aprendido, natureza-cuidador (nature-nurture) e racionalismo-empirismo e 

apresentam algumas evidências dessa ordem, como, por exemplo, o fato de que bebês 

aprendem já no útero materno o padrão de entonação de suas mães (DECASPER et. al., 1994) 

ou de que os padrões visuais humanos são ajustados também já no útero pela ativação de 

padrões neuronais da retina, sem que haja qualquer percepção de nada externo, o que 

constituiria um exemplo de ‘aprendizagem’ neural. 

Eles concluem por “rejeitar a dicotomia empirista-racionalista em favor da evidência 

que indica uma terceira alternativa que permite tanto aspectos inatos quanto aprendidos de 

nossos sistemas conceituais, assim como muitos que não podem claramente ser chamados 

nem de inatos nem de aprendidos” (JOHNSON; LAKOFF, 2002, p. 248). 

E, finalmente, eles expõem quanto a esse aspecto, a sua visão acerca dos esquemas 

imagéticos, afirmando que “esquemas imagéticos complexos são aprendidos e que eles são 

compostos de primitivos universais possivelmente inatos” (JOHNSON; LAKOFF, 2002, p. 248). 

Rohrer (2005), em um artigo mais recente, aborda diretamente a questão da 

dicotomia inato-aprendido no que se refere aos esquemas imagéticos. Especificamente, ele se 

pergunta se eles são geneticamente programados ou se eles requerem estímulos ambientais 

apropriados. Além disso, ele também se questiona se existem análogos aos esquemas 

imagéticos em animais, ou seja, grupos neuronais que ligariam a experiência sensório-motora 

a comportamentos específicos (no caso dos seres humanos, a linguagem). 

Ele inicialmente recorre a evidências das pesquisas de Mandler (2004) acerca do 

processo de formação de conceitos em crianças, que conclui que alguns dos esquemas 

imagéticos mais básicos já estão presentes desde uma idade muito primeva, embora algumas 

versões mais complexas desses esquemas comecem a surgir ao longo dos dois primeiros anos 

de vida (o esquema FONTE-CAMINHO-OBJETIVO, por exemplo, ganha bastante complexidade 

ao longo do primeiro ano de vida). Sabe-se que bebês muito precocemente conseguem 

                                                           
49

 O empirismo clássico pode ser entendido como uma posição filosófica que argumenta que nenhum 
conhecimento é inato e que todo conhecimento é adquirido por meio dos sentidos. O empirismo contrapor-se-ia, 
assim, ao racionalismo, que argumenta que a razão humana, bem como a estrutura conceitual, são inatas. 
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executar atividades experimentais que cruzam modalidades perceptuais, o que indica a 

possível existência de alguns esquemas imagéticos já presentes na criança desde muito cedo. 

Um exemplo disso é o da experiência de Lewcowitz e Turkewitz (1981) que demonstra que por 

volta de três semanas de vida os bebês já podem relacionar níveis de intensidade de luz a 

níveis de intensidade de som, o que sugere que haja um esquema imagético de INTENSIDADE 

intermodal já presente desde as primeiras semanas de vida. Stern (1985) apresenta várias 

evidências e experimentos que comprovam essa capacidade precoce de correspondência 

intermodal. 

É claro, contudo, que não há muito sentido em se definir inatismo em termos do 

momento do nascimento. Como esclarece Rohrer (2005, p. 176), “a dicotomia inato/aprendido 

é agora frequentemente refraseada como uma questão acerca de se algo é geneticamente 

determinado ou adquirido ambientalmente”. Ainda assim, enquadrar a questão nesses 

termos, do ponto de vista da neuroembriologia, seria, segundo Rohrer (2005), talvez colocar a 

questão de forma equivocada, dado que é probabilisticamente improvável que os mecanismos 

responsáveis pelos esquemas imagéticos sejam completamente geneticamente determinados.  

Rohrer (2005) de forma especulativa situa o surgimento dos esquemas imagéticos 

durante o processo de desenvolvimento dos mapas neurais sensório-motores que ocorre ao 

final da formação do tubo neural. Embora o processo de diferenciação celular seja 

notoriamente geneticamente determinado, o desenvolvimento dos precursores desses mapas 

neurais – que Edelman e Tononi (2000) denominam de grupos neuronais – é extremamente 

complexo para ser completamente geneticamente especificado. De acordo com a tese de 

Edelman (1987), o desenvolvimento neuronal pode ser compreendido por meio de um 

processo competitivo que ele intitulou de darwinismo neural ou teoria da seleção dos grupos 

neuronais (TSGN). Os grupos neuronais agem como organismos que competem uns com os 

outros em busca de estímulos ao migrarem do tubo neural em direção aos órgãos dos sentidos 

emergentes. Muitos desses grupos perecem ao longo do processo, embora vários outros 

atinjam um estágio intermediário de sucesso gerando árvores neurais sobrepostas que 

apresentam um tipo de redundância chamado de “degeneração neural”. Ao longo do 

crescimento, do desenvolvimento e da migração dos grupos neuronais, os neurônios se 

alinharão em padrões físicos que mapearão as modalidades sensoriais, de modo que o espaço 

físico do cérebro será utilizado para re-representar os estímulos ambientais, produzindo 

mapas neurais primários: áreas auditivas terão mapas que indicarão aumentos de volume e 

variações de tons; áreas somatomotoras desenvolverão mapas para dor e toque etc. Os grupos 

neurais degenerados, por sua vez, ou seja, aqueles que foram intermediariamente bem 

sucedidos neste processo, mapearão aspectos mais abstratamente topológicos dos estímulos 

sensoriais. Eles serão fortes candidatos a ampararem esquemas imagéticos intermodais. 

Embora toda essa atividade se inicie antes do nascimento, boa parte do desenvolvimento 

desses mapas aguarda o grande aumento dos estímulos ambientais que ocorrerá com os 

primeiros movimentos do bebê. Variações nesses estímulos ambientais, desse modo, 

interferem diretamente na formação desses mapas. 

 Rohrer (2005) cita, então, várias experiências efetuadas com animais e com humanos 

que mostram como os mapas neurais degenerados são capazes de se desenvolver para se 

adaptar a mudanças ambientais, gerando, no caso de variações muito acentuadas, novos 
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esquemas. Um exemplo notório é o de um conjunto de experiências efetuadas por Knudsen 

(2002, 1998) envolvendo o implante de prismas em corujas de modo a desviar o grau de sua 

visão em 23 graus. Aquelas que sofreram o implante até os dois meses de idade se adaptaram 

às lentes e puderam caçar normalmente. Elas foram capazes igualmente de caçar mesmo sem 

as lentes, muito embora não fossem capazes de caçar com novas lentes que distorcessem o 

seu campo visual em uma direção oposta aos prismas que elas usaram quando jovens. A 

experiência não só evidencia a plasticidade neural, mas também é importante porque se dá 

em uma área de cruzamento de modalidades visuais e auditivas: a coruja caça utilizando 

ambos os sentidos – ela localiza a sua presa por meio da audição, mas ao se aproximar dela, 

utiliza a sua visão para capturá-la. De fato, ao empregarem técnicas de rastreamento da 

atividade neural, os cientistas encontraram um aumento na densidade de ramos axônicos que 

ligavam os mapas auditivos primários aos mapas visuais secundários nos animais que haviam 

recebido o implante, o que sugere que novas conexões foram aí formadas a partir de mapas 

degenerados. A experiência é significativa porque envolve mecanismos neuroanatômicos 

responsáveis por distinções espaciais que são típicas dos esquemas imagéticos. 

As observações de Rohrer (2005) são importantes porque chamam a atenção para o 

que muitos neurobiologistas, como Edelman (1987) continuamente já salientaram: o papel 

primordial do ambiente na formação do cérebro humano. Rohrer (2005, p. 176) sintetiza, 

desse modo, a sua visão acerca da relação entre inatismo/aprendizagem no caso dos 

esquemas imagéticos com a seguinte frase: “Inato e aprendido são uma forma mais precisa de 

se caracterizar os esquemas imagéticos”. 

 

4.8 Corporificando os esquemas imagéticos 

Como foi visto neste capítulo, boa parte das análises que fizeram uso do conceito de 

esquema imagético focaram as “estruturas e padrões recorrentes das interações sensório-

motoras do organismo-ambiente” (JOHNSON, 2005, p. 27). Johnson (2005), no entanto, chama 

a atenção para o risco desse tipo de análise, uma vez que sempre que se focar apenas na 

estrutura, deixar-se-á de lado aspectos não estruturais, mais qualitativos, do significado e do 

pensamento. Ele assim resume: 

Fica-se com uma estrutura esquelética sem a carne e o sangue do 
entendimento corporificado. Você perde ou, pelo menos, não vê aquilo que 
precisamente concede aos esquemas imagéticos a sua vida, a sua força 
motivacional e a sua relevância para o significado humano, a saber, a sua 
imersão em uma experiência carregada de afeto e de valor. Pode não haver 
saída para esse problema, mas nós podemos ao menos reconhecer o que 
ficou de fora da nossa teoria, sem a qual os esquemas imagéticos não 
poderiam desempenhar o seu papel crucial na conceitualização e no 
raciocínio. [...] Não há dois caminhos independentes, um da estrutura e da 
forma simbólica e o outro das qualidades sentidas e das tendências de uma 
situação. Eu não posso imaginar um método de análise conceitual ou 
linguística que possa capturar de forma adequada todos os aspectos 
qualitativos do significado. Eu não prevejo um modo diferente de falar sobre 
os esquemas imagéticos que algum dia iria de forma bem-sucedida 
incorporar as qualidades da experiência. E, ainda assim, se os esquemas 
imagéticos são a principal chave para o modo por meio do qual todo 
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significado surge a partir da experiência corporal, então a dimensão 
qualitativa é certamente uma parte crucial do processo. O mínimo que nós 
podemos fazer é ter em mente que os esquemas imagéticos não são 
esqueletos imagísticos abstratos. Em vez disso, eles são interações 
corporificadas, padronizadas, que são ao mesmo tempo estruturais, 
qualitativas e dinâmicas (JOHNSON, 2005, p. 27-29). 

 

 Johnson (2005) está, portanto, chamando a atenção para o costume que se tem de 

apenas pensar acerca dos aspectos estruturais do significado e do pensamento, deixando de 

lado aspectos que ele classifica como qualitativos. Isso não é de se espantar, dado que são 

justamente os aspectos estruturais que permitem que sejam traçadas relações entre 

elementos distintos e diferenciadas as suas características.  

 Ele igualmente parece aqui relegar os afetos a uma dimensão qualitativa e não 

estrutural, muito embora inúmeras teorias contemporâneas dos afetos tratem precisamente 

de descrever os seus aspectos estruturais. Não seria, portanto, impossível pensar em uma 

teoria do significado que englobasse também esses elementos. De fato, Tomkins (1979, 1991) 

elaborou uma teoria dos scripts afetivos, Stern (1985) a sua teoria das RIGS – Representações 

que foram Generalizadas –, e, em uma segunda fase de sua teoria, dos esquemas-de-estar-

com (STERN, 1997), e, mais recentemente, Bucci (1997) formulará uma teoria dos esquemas 

emocionais. A proposta de Knox (2005) tentará lidar com a dimensão dos afetos por meio dos 

modelos internos de funcionamento da teoria do apego (BOWLBY, 2004), como será visto no 

capítulo 8 deste trabalho. 

 Um exemplo de como os esquemas imagéticos não conseguem dar conta por si só de 

toda a dimensão do significado é fornecido pelo próprio Johnson (2005, p. 28), ao descrever as 

inúmeras variações na experiência do esquema imagético de contêiner: 

Há qualidades sentidas que você experiencia se você é segurado de forma 
apertada nos braços de alguém, ou se está confinado nos limites de um 
pequeno cômodo. Há várias formas de se sentir ao se deixar uma área 
confinada e ao se entrar em uma superfície aberta. Não só há qualidades 
distintas para cada uma dessas experiências, mas possivelmente também há 
várias camadas de valores e de normas que caracterizam o nosso interesse e 
profundidade de engajamento nessas experiências. Esses valores não 
podem ser reduzidos à estrutura esquemo-imagética (JOHNSON, 2005, p. 
28). 

 

 Há, portanto, que se tecer duas dimensões possíveis da participação de elementos 

afetivos na construção do significado e do modo como tais elementos podem interagir com os 

esquemas imagéticos: 

A questão central é deteminar se o sentimento meramente acompanha as 
estruturas esquemo-imagéticas ou se ele desempenha um papel mais 
constitutivo e construtivo no significado. Ninguém, até onde eu sei, foi bem-
sucedido na defesa de um papel constitutivo, mas eu não posso ignorar a 
minha intuição de que os esquemas imagéticos têm dimensões qualitativas 
que são cruciais a como eles agem na nossa conceitualização e raciocínio. 
Pode-se protestar que talvez eu pareça estar pedindo muito da análise 
esquemo-imagética – tentando torná-la responsável por todas as dimensões 
do significado. Talvez os esquemas imagéticos apenas desempenhem um 
papel em alguns dos aspectos estruturais mais básicos do significado, e nós 
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precisemos então analisar os vários estratos adicionais do significado, tais 
como as dimensões afetiva e social, para detalharmos a dimensão completa 
do significado e do pensamento (JOHNSON, 2005, p. 30-31). 
 

 

4.9 Críticas à teoria 

  

Mas essa não é a única crítica feita à teoria pelos próprios linguistas cognitivos. 

Encontram-se listados abaixo alguns desses pontos críticos abordados. 

 

4.9.1 A polissemia do conceito 

 

Zlatev (2005) aponta a excessiva polissemia do termo, que assume sentidos diversos 

para diferentes autores da Linguística Cognitiva. Segundo ele, alguns autores enfatizam a 

natureza representacional do esquema imagético (LAKOFF, 1987; GRADY, 2005; MANDLER, 

2004, 2005), enquanto outros enfatizam o seu aspecto interativo (JOHNSON, 2005; GIBBS, 

2005), não representacional. Alguns o vêem como parte do Inconsciente Cognitivo (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999; JOHNSON, 2005), mas outros vêem um contorno fenomenológico nele e, 

portanto, não seria algo que poderia ser completamente inconsciente (GIBBS, 2005). 

Frequentemente os esquemas imagéticos têm sido vistos como estruturas abstratas 

(JOHNSON, 1987; MANDLER, 2004), como é o caso, por exemplo, dos esquemas imagéticos de 

VERTICALIDADE ou de CAMINHO, ou muito abstratas, como CICLO e PROCESSO (JOHNSON, 

1987), mas algumas estruturas experienciais básicas também têm ganhado status de esquema 

imagético, como é o caso de EMPURRAR e AGARRAR (GIBBS, 2005): 

 

Claramente os esquemas imagéticos não podem ter todas essas 
propriedades ao mesmo tempo e, por conta disso, nós não temos um, mas 
inúmeros conceitos diferentes, mais ou menos sobrepostos: o termo 
“esquema imagético” é, consequentemente, altamente polissêmico. 
Embora a polissemia seja uma característica central da linguagem, ela 
raramente é uma propriedade desejável de um conceito científico, e que, 
sobretudo, supõe-se ser básico na Linguística Cognitiva (ZLATEV, 2005, p. 
314). 

 

Turner (1991), por exemplo, classifica como esquemas imagéticos elementos que 

seriam certamente desconsiderados como tais provavelmente por uma imensa maioria de 

linguistas cognitivos. Ele inclui em sua lista: a) Dois círculos do mesmo tamanho; b) um círculo 

com um ponto marcado no centro; c) uma xícara; d) um grito; e) um fonema em particular 

(TURNER, 1991, p. 57; p. 177-178). 

 

Grady (2005) também apresenta uma crítica muito semelhante à apresentada por 

Zlatev (2005): 

 
A vagueza de um termo central dentro da Linguística Cognitiva não deveria 
ser surpresa. Em outras áreas de pesquisa, também (assim como na vida 
cotidiana), certos termos são tão úteis que eles são com frequência tratados 
como se a definição deles houvesse sido claramente compreendida. 
Entendimentos do conceito são aceitos como bons o suficiente para servir a 
quaisquer importantes propósitos do momento. Contudo, percorrer esse 
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caminho por tempo suficiente em última instância envolve riscos. Teorias 
elaboradas foram erguidas em bases que são reconhecidamente instáveis 
[...]. Essa tem sido a situação com os esquemas imagéticos [...] (GRADY, 
2005, p. 50). 

 

 

4.9.2 Os paradoxos da teoria 

 

Clausner (2005) aponta a existência de pelo menos dois paradoxos na teoria dos 

esquemas imagéticos que valem a pena ser comentados, em especial, porque pelo menos um 

deles coloca em questão o fato de os esquemas imagéticos serem propriedades emergentes 

da mente humana. Os paradoxos alinhavados por Clausner (2005) são: 

 

Paradoxo 1: A relação dos esquemas imagéticos com a experiência e com a realidade 

Os esquemas imagéticos estruturam a experiência humana, e a experiência humana versa 

sobre a realidade. A realidade existe de forma independente da experiência humana, muito 

embora os esquemas imagéticos estruturem as experiências acerca da realidade objetiva 

(CLAUSNER, 2005, p. 95). 

 

Paradoxo 2: A relação dos esquemas imagéticos com a estrutura semântica cognitiva 

Os esquemas imagéticos são a estrutura esquemática ou topológica, os primitivos que 

organizam as experiências e embasam o significado. Por outro lado, os esquemas imagéticos 

emergem de padrões de interação ou são derivados da experiência perceptual. Os esquemas 

imagéticos não podem ao mesmo tempo ser derivados da experiência perceptual e ser uma 

estrutura que é um pré-requisito para a organização da experiência (CLAUSNER, 2005, p. 100-

101). 

 

 O paradoxo 1 aponta para a fenda existente entre aquilo que é experienciado do 

mundo e o mundo como ele é em si. Como foi visto no capítulo anterior, a imaginação 

desempenha um papel fundamental na construção do mundo tal como ele é experienciado e 

que certamente é distinto de como o mundo é em si. A despeito dessa fenda entre esses dois 

mundos, a experiência que se tem dele apresenta-se paradoxalmente real. 

 Esse paradoxo, já evidenciado no Mênon, de Platão, aponta para dois extremos 

possíveis: no primeiro caso, o mundo real existe, mas nunca é possível experienciá-lo como ele 

é por causa da fenda existente entre os cérebros e corpos humanos e o mundo. Em outras 

palavras, não se pode aprender nada sobre o mundo, embora se saiba que ele é real. No outro 

extremo, o paradoxo implica que seja possível pensar que se tem acesso ao mundo como ele 

é, mas aquilo que se experiencia dele é algo que se encontra apenas nas mentes humanas, ou 

seja, as experiências dele são ilusórias e não há realidade objetiva.  

 Uma teoria do significado tem que, de algum modo, responder a pergunta de como é 

possível dar conta da realidade objetiva e também das experiências humanas. Pesquisas 

acerca do processo de construção do significado e do papel da consciência nesse processo 

frequentemente abordam esse paradoxo por meio de qualia, ou seja, das qualidades 

subjetivas da experiência (a vermelhidão ou a dor, por exemplo). Estudos acerca da 
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possibilidade da redução da consciência a elementos neurocientíficos também variam e vão 

desde a irredutibilidade de um ao outro até posturas eliminatórias.  

 A teoria dos esquemas imagéticos preconiza que eles constituem padrões da interação 

humana com a realidade: “a realidade de um mundo que existe independentemente dos seres 

humanos” (LAKOFF, 1987, p. 266). Essa visão situa os esquemas imagéticos como elementos 

mediadores entre a experiência e o mundo. Os esquemas imagéticos, contudo, emergem a 

partir da interação do cérebro/corpo com o mundo real, mas não explicam a experiência 

humana do mundo (por exemplo, o porquê de um vaso ser um contêiner). Desse modo, o 

paradoxo de como os esquemas imagéticos fazem uma ponte entre a experiência e a realidade 

permanece. 

 Do mesmo modo, o paradoxo 2 embute em si uma suposta contradição alinhavada por 

Clausner (2005): os esquemas imagéticos ao mesmo tempo em que organizam a experiência e, 

portanto, são básicos a ela, também são tratados como adquiridos. 

  

 Alguns dos paradoxos alinhavados por Clausner (2005) parecem, contudo, depender 

do sentido que se dá ao termo, o que mostra a importância da especificação precisa do seu 

significado. Mandler (2005) chama a atenção para um elemento importante na discussão 

sobre esquemas imagéticos e que nem sempre é levantado nas discussões sobre o tema. Ela 

traça uma distinção entre um sistema conceitual explícito e um sistema perceptual implícito. 

Segundo ela, os esquemas imagéticos organizam o sistema conceitual explícito humano, mas 

não estão na base da organização do sistema perceptual implícito. Um exemplo pode ajudar a 

esclarecer isso: muito embora necessariamente se faça uso de elementos do domínio espacial 

para se compreender a noção de tempo, o tempo não é representado apenas por noções 

espaciais, caso contrário, não seria possível precisar a diferença entre tempo e espaço. 

Segundo Mandler (2005, p. 148) essa é uma distinção intuitiva que está assentada na 

experiência implícita (não conceitualizada) e não no conhecimento explícito (conceitualizado). 

Portanto, apesar de se viver no tempo e de se sentir o tempo passar (note-se como nos dois 

casos noções de espaço (“no” tempo e tempo “passar”)) são utilizadas, isso não é um 

conhecimento que permite que se descreva, pense ou raciocine sobre o tempo. Isso só pode 

ser feito recorrendo-se a conceitos relativos a espaço. Ela completa: “Nós sabemos que o 

tempo não é o mesmo que o espaço, mas sempre que nós pensamos sobre e tentamos 

descrever o tempo, ele se torna espacializado”. A distinção de Mandler (2005) será importante 

para se pensar a proposta de Knox (2005) de equiparar os arquétipos aos esquemas 

imagéticos, pois ela ensejará a pergunta acerca de se o termo se refere à sua experiência ou à 

sua conceitualização/simbolização e em que medida é possível separar esses dois elementos. É 

claro que a experiência que se tem do tempo já é também fortíssimamente influenciada pelo 

modo como ele é conceitualizado e pensado. Mas, como salienta Mandler (2005), nem toda a 

experiência humana é subssumida pelos esquemas imagéticos. De certo modo, é isso o que 

parece também estar na base das considerações de Johnson (2005) que foram vistas no item 

anterior. 

 

Lakoff e Johnson (1999, p. 137-169) parecem, em parte, discordar de Mandler (2005). 

Eles fazem uma longa análise acerca das metáforas que são utilizadas para conceitualizar o 

tempo. Eles afirmam que o conceito humano de tempo é construído por dois processos – um 
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metonímico, baseado em correlações de eventos e um metafórico (baseado em metáforas que 

têm como domínios-fonte o movimento ou recursos (Ex: perder tempo, roubar tempo etc)). 

Segundo eles, essas metáforas são inevitáveis e fazem parte da nossa experiência de tempo. A 

pergunta se o tempo existe independentemente das mentes humanas seria, para eles, 

completamente descabida, visto que “a correlação de eventos e a metáfora juntas estruturam 

a nossa experiência, dando-nos a experiência temporal” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 167). 

Eles esclarecem: “A experiência não vem sempre antes da conceitualização, porque a 

conceitualização em si é corporificada” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 139). 

 

 

4.9.3 Uma visão sócio-cultural 

 Sinha e López (2000) e Kimmel (2005) apontam a necessidade da formulação 

de uma teoria dos esquemas imagéticos que também atribua um papel de maior relevância 

aos elementos sócio-culturais na sua saliência. Tanto a ontologia quanto a metodologia das 

pesquisas com esquemas imagéticos é fortemente influenciada, segundo Kimmel (2005, p. 

288), por alguns vieses que não são exatamente acolhedores às influências sócio-culturais. São 

eles: 

 

a) O viés da aquisição universal: a ideia de que os esquemas imagéticos são, em virtude 

da sua corporificação, ocorrida nos primórdios do desenvolvimento dos indivíduos, 

universais. 

b) O viés da micro-unidade: a ideia de que os ‘blocos esquemo-imagéticos’ da cognição 

são ontológica e funcionalmente anteriores a estruturas gestálticas mais complexas. 

c) O viés dos métodos descontextualizados: os esquemas imagéticos são referendados 

por dados experimentais e linguísticos centrados principalmente no nível da palavra e 

das frases e muito menos em análises etnográficas ou do discurso com dados mais 

sensíveis ao contexto e aos aspectos pragmáticos. 

d) O viés da pré-alimentação: A ideia da corporificação está pautada em uma experiência 

cinestésica geral no espaço, de modo que o corpo molda a cultura, mas o oposto não é 

enfatizado. 

 

As propostas de Kimmel (2005) e de Sinha e López (2000) não visam a exatamente 

contestar os fundamentos da teoria dos esquemas imagéticos, mas a evidenciar alguns vieses 

na sua formulação que acabam certamente influenciando também o resultado das pesquisas 

e, mesmo, as escolhas dos seus objetos de estudo. Sinha e López (2000) evidenciam um 

experimento com crianças dinamarquesas e zapotecas envolvendo atividades de imitação de 

ações, em que o pesquisador pedia às crianças dos dois grupos que imitassem o pesquisador 

em uma atividade em que colocava um objeto sobre, sob ou dentro de um contêiner que era 

familiar às crianças: uma caneca, no caso das crianças dinamarquesas, e, cestos de palha, no 

caso das crianças zapotecas. As crianças dinamarquesas revelaram uma tendência a colocar 

objetos dentro da caneca, ao passo que as crianças zapotecas não demonstraram nenhuma 

tendência semelhante. A explicação dos autores para o fato é de cunho essencialmente 

cultural: na aldeia zapoteca, de onde as crianças provinham, cestos não eram habitualmente 

usados como contêineres canônicos, ou seja, para guardarem elementos, mas eram usados em 
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posição invertida, ou seja, para cobrir elementos. Em brincadeiras infantis, eles também eram 

usados do mesmo modo. Portanto, na cultura zapoteca, o esquema de contêiner não é 

habitualmente associado a uma disposição para guardar coisas, mas apenas para cobri-las. Isso 

mostra que elementos culturais relativos ao uso de objetos podem influenciar a forma como 

“contêineres” são conceitualizados em culturas distintas. 

 Lakoff e Johnson (1999), em Philosophy in the Flesh, não se opõem à influência dos 

elementos sócio-culturais na formulação dos conceitos. Muito pelo contrário. Eles, no entanto, 

estabelecem limites para essa influência. Desse modo, se opõem a uma postura relativista 

mais ortodoxa que não preveja a existência de universais conceituais e que estabeleça um 

relativismo sem limites. Para eles, os corpos humanos são a base para a existência de 

elementos universais, tais como esquemas imagéticos e metáforas primárias (que serão 

estudados no capítulo seguinte), que conferem os limites para as possibilidades de variação 

cultural. 

 

4.9.4 Critérios preditivos 

 Clausner (2005) e Grady (2005) abordam a dificuldade teórica de se estabelecer 

critérios que sejam capazes de delimitar e de prever o que constitui um esquema imagético. 

Essa dificuldade, em parte, está ligada à polissemia do termo. Mas apenas em parte. 

Grady (2005, p. 50), por exemplo, pergunta como podem os tipos de experiência 

perceptual representados por esquemas imagéticos ser distinguidos de outras percepções 

básicas? Apenas a título de exemplo, poder-se-ia perguntar por que uma pressão na sola do pé 

não é um esquema imagético e contêiner é um esquema imagético? Poder-se-ia dizer que 

ambos são um fundamento da experiência física. Muito embora se possa argumentar que não 

haja um conceito correspondente a pressão na sola do pé, isso não pode ser o motivo para que 

pressão na sola do pé não seja um esquema imagético. 

Grady (2005) também se pergunta se é sempre possível tecer distinções claras entre 

esquemas imagéticos. Ele salienta que experiências muito distintas podem estar contidas 

dentro de um mesmo esquema imagético. Isso faz com que a pergunta acerca de se existem 

distinções mais específicas e mais claras no interior deles deva ser feita. Desse modo, a 

experiência de olhar para um ângulo agudo é diferente da experiência de tocar um ângulo 

agudo. Assim, o esquema AGUDO visual talvez seja distinto do esquema AGUDO tátil. “Do 

mesmo modo, a experiência de estar contido dentro de um quarto ou dos braços de sua mãe – 

é muito diferente da de ser capaz de ver um objeto escondido dentro de uma caixa” (GRADY, 

2005, p. 52). 

4.10 Raízes filosóficas dos esquemas imagéticos 

 A principal fonte filosófica para o conceito de esquema imagético encontra-se 

na obra kantiana50, mais especificamente no conceito de esquema desenvolvido por Kant na 

                                                           
50

 O reconhecimento da influência kantiana como inspiração à formulação do conceito de esquema imagético 
provém do próprio Johnson (1987, p. 156): “A minha noção de esquema imagético é diretamente influenciada por e 
é uma pequena variação acerca do conceito de Kant de ‘esquema’”. 
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Crítica da Razão Pura e na sua Crítica da Faculdade de Julgar. O conceito será posteriormente 

utilizado por Schelling que, em sua Filosofia da Arte, proporá uma divisão tripartite nas formas 

de se representar baseada na distinção por ele elaborada entre esquema, alegoria e símbolo, 

que segundo Vieira (2003, p. 52), será a fonte para a distinção junguiana entre signo, alegoria e 

símbolo, exposta no verbete ‘símbolo’ em Tipos Psicológicos. 

Comentar-se-á de forma sucinta a distinção kantiana entre símbolo e esquema, bem 

como o seu papel na imaginação, e retomar-se-á o tema no capítulo 9, ao se tratar da distinção 

junguiana entre alegoria, signo e símbolo. Para que isso seja feito com o mínimo de 

propriedade, deverão ser introduzidos alguns elementos do pensamento kantiano que, 

embora complexos, serão importantes para uma reflexão acerca de alguns conceitos 

elaborados por Jung, como o de ideia, imaginação, fantasia e os já mencionados signo e 

símbolo. A filosofia kantiana também será fundamental para uma melhor compreensão das 

posições ontológicas e epistemológicas junguianas, bem como para um entendimento 

diferenciado das escolhas feitas por Knox (2005) ao adotar um determinado sentido 

(flagrantemente kantiano) de arquétipo presente na obra junguiana. A importância51 do 

pensamento de Kant para a obra junguiana é amplamente reconhecida e atestada por 

inúmeros autores, como Shamdasani (2005)52, Avens53 (2003), De Voogd (1984)54 e Clarke 

(1993)55, para citar só alguns. Mais recentemente, Bishop (2000), Redding (1999), Vieira (2003) 

e Barreto (2008) também passaram a ressaltar a importante influência de Schelling. 

 

4.10.1 Esquema e símbolo no pensamento kantiano 

A ideia de crítica é o grande tema do kantismo. Ela se funda essencialmente na tomada 

de consciência por Kant de que os grandes sistemas metafísicos desenvolvidos até a sua época 

se assentavam em argumentos fracos e apresentavam conclusões incertas. Sua grande 

questão era: por que a metafísica não apresenta o mesmo grau de certeza que a lógica, a física 

ou a matemática? Para responder a questão, Kant investigará a razão e se interrogará sobre 

suas possibilidades e limites. 

                                                           
51

 Essa importância não deve ser interpretada como adesão às ideias kantianas. Diversos autores, como De Voogd 

(1984) e Bishop (2000) apontam a impropriedade do uso das noções de Kant feita por Jung. Barreto (2008, p. 225) 
salientará dois níveis em que essa influência se dá: (1) como um ingrediente no sincretismo dos argumentos de 
Jung, que levará, justamente, vários autores a falarem de uma distorção do pensamento kantiano feita por Jung; e 
(2) como fonte de inspiração para a epistemologia junguiana, que não necessariamente se enquadra como 
kantiana. 
52

 Como relata Shamdasani (2005, p. 168), Jung teria dito a um estudante, na década de 50 do século passado, no 

Instituto Carl Gustav Jung: ‘Kant é o meu filósofo’, evidenciando a importância desse autor no seu pensamento. 
53

 “Deve-se admitir que filosoficamente Jung estava tão imerso na visão de mundo kantiana que era difícil para ele 

enxergá-la à luz da sua própria revolução” (AVENS, 2003, p. 43). 
54

 “Uma das questões que ainda me preocupam é como Jung foi capaz de contar com Kant de forma tão completa e 
por tanto tempo quando seus colegas em outras disciplinas não tiveram dificuldade em reconhecer as limitações de 
Kant. Teria sido diferente se Jung tivesse apelado para Kant apenas nos seus anos de juventude ou intermediários, 
mas não é esse o caso como leitores de Memórias, sonhos, reflexões (publicado inicialmente em 1962) e das cartas 
que ele escreveu entre 1956 e o ano de sua morte podem ver com seus próprios olhos” (DE VOOGD, 1984, p. 220). 
55

 “Um estudo dos pressupostos filosóficos subjacentes à obra de Jung leva-nos de volta ao grande filósofo do 

século XVIII Immanuel Kant (1724-1804). Desde seus primeiros dias, antes de ingressar na Faculdade de Medicina, 
Jung ficara profundamente impressionado com a filosofia de Kant, cuja influência lhe saturou o trabalho de toda a 
vida em tal extensão que, em 1941, pôde declarar que “epistemologicamente, apóio-me em Kant” (CLARKE, 1993, 
p. 50). 
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Em seu projeto investigativo, Kant realizará a chamada ‘Revolução Copernicana’: até 

então, se assumira que a cognição humana deveria se conformar aos objetos da experiência e 

esse pressuposto, segundo ele, fora responsável pelo fracasso da metafísica. Ele, então, 

propõe o oposto: ele assumirá que o espírito participa de forma ativa na elaboração do 

conhecimento e que o real é um produto desse processo. O objeto, desse modo, é 

parcialmente obra do espírito e, portanto, é possível conhecer a priori o que a cognição nele 

deposita: “nós conhecemos a priori nas coisas apenas aquilo que nós mesmos nelas 

colocamos” (KANT, 1999, B xviii).  

Com o termo ‘a priori’, Kant quis se referir àquele elemento que é imposto pelo nosso 

espírito humano aos objetos do conhecimento. A ideia é a de que nos objetos que chegam ao 

conhecimento humano há sempre um elemento que é imposto a eles pelo espírito – a sua 

forma – e um elemento a posteriori que depende apenas do objeto – a sua matéria. Ao se 

conhecer, dá-se forma a essa matéria. Essa forma, portanto, dado que é imposta pelo sujeito 

aos objetos do conhecimento, será sempre neles encontrada. Para que se possa distinguir a 

natureza dessas formas e, portanto, os elementos do conhecimento que são a priori, basta que 

sejam identificados os elementos do nosso conhecimento que são universais e necessários: “a 

necessidade e a universalidade rigorosas são, pois, indicações certas de um conhecimento a 

priori, e, ademais, são inseparáveis”56 (KANT, 1999, B 4). 

As proposições da matemática, por exemplo, se revestem do caráter de universalidade 

e de necessidade, bem como a proposição de que ‘tudo o que ocorre apresenta uma causa’. A 

Crítica da Razão Pura, desse modo, constituirá uma investigação e um inventário desses 

quadros universais e necessários por meio dos quais o mundo é percebido e conhecido. 

Kant distinguirá na faculdade de conhecer dois componentes: (1) um componente 

receptivo, que ele denominará sensibilidade ou faculdade das intuições57; e (2) um 

componente caracterizado pela espontaneidade, que ele denominará entendimento ou 

faculdade dos conceitos. As impressões do objeto capturadas pela sensibilidade por meio de 

suas intuições sensíveis serão pensadas pelo entendimento que a elas aplicará um conceito. 

Conhecer, desse modo, nada mais é do que ligar uma multiplicidade sensível a conceitos.  

Nosso conhecimento surge de duas fontes principais da mente, cuja 
primeira é a de receber as representações (a receptividade das impressões) 
e a segunda a faculdade de conhecer um objeto por estas representações 
(espontaneidade dos conceitos); pela primeira um objeto nos é dado, pela 
segunda é pensado em relação com essa representação (como simples 
determinação da mente). Intuição e conceitos constituem, pois, os 
elementos de todo o nosso conhecimento, de tal modo que nem conceitos 
sem uma intuição de certa maneira correspondente a eles nem intuição sem 

                                                           
56

 A pressuposição básica e fundamental sobre a qual o argumento de Kant se assenta – uma pressuposição nunca 
em si mesma investigada, mas sempre pressuposta – é a de que a universalidade e a necessidade não podem ser 
alcançadas por qualquer processo que seja de caráter empírico. É por meio dessa suposição inicial que Kant chega à 
conclusão de que o a priori, cujas características que o distinguem são a universalidade e a necessidade, não é dado 
pelos sentidos, mas é imposto pela mente, ou, em outros termos, não é dado pela experiência, mas constitui a sua 
forma. Sobre isso, ver o comentário de Smith e Church (2010, p. xxxiii). Segundo Shamdasani (2005, p. 267), Jung, 
de certo modo, fará algo semelhante no que tange à sua concepção de arquétipo, rechaçando as teses que 
atribuíam a existência de fatores universais à migração ou à tradição.  
57

 O termo intuição aqui e em todo esse capítulo claramente não tem o sentido que Jung confere a ele em Tipos 

Psicológicos. 
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conceitos podem fornecer um conhecimento. [...] Se queremos denominar a 
receptividade de nossa mente a receber representações, na medida em que 
é afetada de algum modo, de sensibilidade, a faculdade de produzir ela 
mesma representações, ou a espontaneidade do conhecimento é, 
contrariamente, o entendimento (KANT, 1999, A 50/B 74 – A 51/B 75). 
 

Essa multiplicidade sensível que será objeto de conhecimento é ligada, contudo, no 

interior das formas a priori tanto da sensibilidade quanto do entendimento. 

As formas a priori da sensibilidade, também chamadas de intuições puras, são o 

espaço e o tempo. Isso significa dizer que espaço e tempo são os enquadres universais e 

necessários por meio dos quais o espírito percebe o mundo. Todas as intuições empíricas 

necessariamente encontram-se moldadas por essas formas a priori da sensibilidade, sendo o 

espaço a forma do sentido externo, e o tempo, a forma do sentido interno, ou seja, as coisas 

do mundo são percebidas no espaço e os estados anímicos humanos no tempo. 

As formas a priori do entendimento, também chamadas de conceitos puros, por sua 

vez, são as categorias58, que constituem as formas próprias do espírito conceber as coisas, ou 

seja, de ordenar o múltiplo que lhe é oferecido pela sensibilidade. Causalidade e substância 

são dois exemplos das várias categorias enumeradas por Kant. Desse modo, segundo Kant, só 

é possível compreender a sucessão dos fenômenos como oriunda de uma sucessão causal. E, 

da mesma forma, não é possível compreender as qualidades sensíveis das coisas a não ser 

como pertencentes a substâncias. É por isso que se sabe já a priori que todo fenômeno é 

causado e que em toda mudança há algo que se conserva (a substância). 

Mas essas categorias são apenas formas, ou seja, maneiras por meio das quais os 

produtos da sensibilidade são ligados a um conceito. Desse modo, por si só, as categorias não 

dão às pessoas nada a conhecer, a menos que elas se liguem às intuições sensíveis, que podem 

lhe fornecer um conteúdo. 

Mas como as categorias são aplicadas às intuições sensíveis? Em outras palavras, como 

os conceitos puros se relacionam a priori com as intuições empíricas? Ou, ainda de outro 

modo, como as categorias, que são formas puras, se conectam com a experiência e seu 

conteúdo empírico, ou seja, como o formal se ‘encaixa’ ou ‘estrutura’ o material?59 A resposta 

kantiana é: 

                                                           
58

 Jung comparará as categorias kantianas aos arquétipos algumas vezes em sua obra. Este trecho é significativo: 

”[...] entre as qualidades psíquicas hereditárias há uma classe particular que não encontra limitações essenciais nem 
de ordem familiar, nem no plano racial. São as disposições espirituais de caráter genérico, entre as quais devemos 
considerar de modo particular um certo tipo de formas de acordo com as quais o espírito ordena, por assim dizer, 
os seus conteúdos. Poderíamos chamá-los também de categorias, analogicamente às categorias lógicas que existem 
sempre e por toda a parte, e que constituem os pressupostos essenciais e imprescindíveis do intelecto. Só que no 
caso das “formas” em apreço não se trata de categorias do intelecto, mas de categorias da faculdade imaginativa. 
Como os produtos da fantasia são sempre diretamente acessíveis à observação, no sentido mais amplo do termo, 
suas formas a priori têm o aspecto de imagens, e de imagens típicas, às quais, por esta razão, dei o nome de 
arquétipos, inspirado na antiguidade clássica” (JUNG, 1988a, § 845). Este outro trecho também: “Mas não se deve 
confundir fantasias mitológicas com idéias hereditárias. Não se trata disso, mas sim de possibilidades inatas de 
idéias, condições a priori de produzir fantasias, comparáveis talvez às categorias de Kant” (JUNG, 1993a, § 14). 
59

 Uma questão semelhante precisa ser respondida pelos junguianos e jamais foi seriamente estudada e abordada, 
no que diz respeito à ligação entre o arquétipo e a realidade. O mais próximo que os junguianos chegaram disso foi 
pela formulação de uma metáfora (a metáfora do gancho) no caso das projeções. Ver Jung (1988b, § 499): “De fato, 
a experiência mostra que o portador da projeção não é um objeto qualquer, mas sempre se ajusta à natureza do 
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Obviamente deve haver uma terceira coisa que é homogênea de um lado 
com a categoria, e, de outro lado, com a aparência, e que torna a aplicação 
da primeira à última possível. Essa representação mediatória deve ser pura, 
isto é, vazia de qualquer conteúdo empírico, e ao mesmo tempo, enquanto 
ela deve ser de um lado intelectual, ela deve, de outro, ser sensível. Essa 
representação é o esquema transcendental (KANT, 1999, A 138/B 177). 

 

   No parágrafo acima, Kant impõe a necessidade de que haja um elemento que faça um 

papel mediador por meio do qual o sensível possa se tornar homogêneo ao inteligível, de 

modo que os conceitos puros do entendimento possam ser aplicados aos fenômenos em geral. 

Esse elemento é o esquema. Não se trata nem de uma imagem, nem de um esboço de 

imagem, mas de uma regra para a formação de imagens: 

 
É a esta representação de um procedimento geral da faculdade da 
imaginação, apto a fornecer a um conceito a sua imagem, que eu chamo de 
esquema deste conceito (KANT, 1999, B 179-180). 

 

 O esquematismo, portanto, opera em duas direções: ele prepara a intuição para ser 

determinada pelo conceito, mas também adapta o conceito para aplicação à intuição. 

 Kant cita alguns exemplos de esquemas que podem ser de grande auxílio a uma 

melhor compreensão do que ele tinha em mente com esse conceito, muito embora o seu 

entendimento comumente seja considerado difícil por boa parte dos comentadores e críticos 

da obra kantiana e, até mesmo, pelo próprio Kant, que chega a afirmar: “no tocante aos 

fenômenos e à sua mera forma, este esquematismo de nosso entendimento é uma arte oculta 

nas profundezas da alma humana cujo verdadeiro manejo dificilmente arrebataremos algum 

dia à natureza, de modo a poder apresentá-la sem véu” (KANT, 1999, A 141/B 181). O primeiro 

que será mencionado é o de um triângulo. Ele diz: 

Nenhuma imagem de um triângulo em geral seria jamais adequada ao seu 
conceito. Com efeito, não alcançaria a universalidade do conceito, a qual faz 
com que este valha para todos os triângulos, retângulos, isósceles etc., mas 
se restringiria sempre só a uma parte desta esfera. O esquema do triângulo 
não pode existir em nenhum outro lugar a não ser no pensamento, e 
significa uma regra de síntese da capacidade de imaginação com vistas a 
figuras puras do espaço (KANT, 1999, A 141/B 180). 

  

É possível, portanto, no exemplo acima, distinguir quatro elementos-chave da 

faculdade de julgamento: o objeto percebido, a sua imagem, o seu esquema e o conceito. No 

exemplo do triângulo, desse modo, ter-se-ia: 

1 – Objeto percebido: figuras com formato triangular. 

2 – Imagem: A imagem de triângulo que pode ser formada no pensamento 

mesmo que não se esteja diante de figuras triangulares, ou seja, mesmo que 

nenhuma figura triangular seja percebida pelos sentidos. 

                                                                                                                                                                          
conteúdo a ser projetado, isto é, oferece um gancho adequado à coisa a ser pendurada.” Gambini (1988, p. 51) 
falará da existência de uma relação de semelhança entre o conteúdo e a coisa. No capítulo 6 será visto em alguns 
exemplos o papel dos esquemas imagéticos em, em última instância, proporcionar essa relação de semelhança e 
possibilitar que a analogia entre o conteúdo e a coisa seja feita. 



97 
 

3 – Esquema: regra de síntese da capacidade da imaginação com vistas a figuras 

puras no espaço, ou seja, é um procedimento para a síntese de figuras 

triangulares no espaço, quer como imagens sem a presença do objeto percebido, 

quer diante do objeto triangular percebido. Em outras palavras, é aquela regra 

que faz com que imagens de triângulos sejam geradas, mas que é distinta dessas 

imagens. 

4 – Conceito: um triângulo é uma figura geométrica que ocupa o espaço interno 

limitado por três linhas retas que concorrem, duas a duas, em três pontos 

diferentes formando três lados. 

Kant também cita o exemplo de um cachorro. Do mesmo modo, ter-se-ia: 

1 – Objeto percebido: Um cachorro. 

2 – Imagem: A imagem de um cachorro no pensamento. 

3 – Esquema: Regra segundo a qual a capacidade de imaginação pode traçar 

universalmente a figura de um animal quadrúpede. 

4 – Conceito: mamífero quadrúpede, do gênero Canis, ... 

O mesmo vale para o número cinco. Kant esclarece: 

O esquema é em si mesmo sempre só um produto da capacidade da 
imaginação. Todavia, na medida em que a síntese desta não tem por 
objetivo uma intuição singular, mas só a unidade na determinação da 
sensibilidade, o esquema distingue-se da imagem. Assim, se ponho cinco 
pontos um após o outro..., isto é uma imagem do número cinco. Ao 
contrário, se apenas penso um número em geral, que pode ser cinco ou 
cem, então este pensamento é mais a representação de um método de 
representar uma quantidade (por exemplo, mil) numa imagem, conforme 
um certo conceito do que essa própria imagem que eu, no último caso, 
dificilmente poderia abranger com a vista e comparar com o conceito. Ora, 
denomino tal representação de um procedimento universal da capacidade 
de imaginação, o de proporcionar a um conceito sua imagem, o esquema 
deste conceito (KANT, 1999, A 140/B 179). 
 

 Da mesma forma, teríamos: 

1 – Objeto percebido: cinco coisas quaisquer (cinco potes, cinco animais, cinco 

flores etc). 

2 – Imagem: cinco pontos um após o outro. 

3 – Esquema: Representação de um procedimento universal para representar 

uma multiplicidade de acordo com um conceito. 

4 – Conceito: O número 5. 

 Viu-se nos exemplos acima que o esquema, para Kant, é um produto da imaginação 

(embora, por vezes, ele o descreva como um processo imaginativo). É preciso agora de forma 
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bem sucinta falar sobre a imaginação em Kant, entre outras coisas, porque essa compreensão 

será importante para um bom entendimento da distinção que Jung fará entre imaginação e 

fantasia no seu verbete ‘fantasia’ em Tipos Psicológicos, que será explorado no capítulo 9 

deste trabalho. 

 Kant é o herdeiro de duas grandes visões acerca da imaginação presentes no Ocidente 

desde a Grécia clássica: uma que a associa à criatividade, à fantasia e à arte e uma outra que a 

trata como uma faculdade que liga a percepção à razão. Platão será o expoente inicial da 

primeira tradição, que é, por sinal, aquela que predomina no senso comum, fruto da forte 

influência das visões românticas do século XIX acerca da arte e da imaginação. Aristóteles, por 

sua vez, será o expoente inicial da segunda tradição. Kant será o primeiro pensador no 

Ocidente a unificar essas duas tradições. Portanto, falar-se-á de forma bem condensada de 

ambas, antes de se adentrar no seu pensamento. 

Há dois aspectos importantes a serem marcados sobre a visão platônica acerca da 

imaginação. Por um lado, na sua famosa metáfora da linha dividida apresentada no livro VI da 

República, a imaginação, aí denominada εἰκασία (eikasia), é classificada no nível mais baixo 

das faculdades mentais, abaixo da razão discursiva – διάνοια (diánoia) – e da intuição racional 

– νόησις (nóesis) –, como uma faculdade que opera no âmbito da opinião – δόξα (dóxa) –, na 

esfera do mundo visível, que é mutável e ilusório, e que, segundo Platão, não nos fornece um 

conhecimento real de qualquer objeto. O conhecimento, para Platão envolve a captura da 

essência imutável de uma coisa, e, por isso, nada no mundo real nos proporciona um real 

conhecimento, dado que os objetos estão em permanente mudança. O conhecimento das 

ideias, as formas imutáveis do mundo, envolve a utilização de outras faculdades do 

conhecimento, como mostra o quadro abaixo (PLATÃO, 2001): 

 Modos de se conhecer 

(plano do conhecer) 

Objetos do conhecimento 

(plano do ser) 

ESFERA DO 

INTELIGÍVEL 

-EPISTÉME- 

(ἐπιστήμη) 

νόησις (noesis) ou intelecção 
O 

SUPRA-VISÍVEL 

A forma ou a ideia (o eidos) e a 

ideia do bem. 

διάνοια (dianoia) ou razão 

discursiva 

Os objetos matemáticos 

μαθήματα(mathemata) 

ESFERA DA 

OPINIÃO 

-DÓXA- 

(δόξα) 

πίστις (pistis) ou crença 

O 

VISÍVEL 

Objetos sensíveis (seres vivos 

(ζώα) e demais objetos) 

εἰκασία (eikasia) ou imaginação 

As imagens, sombras, reflexos 

εἰκόνες (eikones)  

Quadro 2: O processo do conhecimento em Platão. 

A imaginação, portanto, pode ser enganadora, dado que nenhum conhecimento 

verdadeiro pode repousar quer na experiência sensória, ou, ainda pior, na imagem das coisas. 

Os poetas, aqueles que fazem uso da arte imitativa e da faculdade da imaginação, trabalham, 
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com imagens do mundo sensível e, desse modo, estão ainda mais distantes das ideias/formas 

que poderiam revelar a essência das coisas. 

Por outro lado, no Ion, a imaginação é tratada não como uma faculdade racional, mas 

como o resultado de uma possessão por um daimon a que um poeta pode se submeter, de 

forma a que ele perca o seu controle racional. Ela é vista aí como um frenesi divino, como uma 

expressão legítima de experiências não racionais (PLATON, 2003).  

Em Platão, claramente, portanto, a imaginação é retratada com uma certa 

desconfiança, uma vez que nenhum conhecimento verdadeiro pode advir permanecendo-se 

apenas na experiência sensorial ou na imagem das coisas, dado que esses dois elementos são 

mutáveis e enganadores. No caso da imaginação poética, a imaginação é vista como uma 

expressão de uma faculdade não racional, oriunda da possessão do poeta por um daimon, e é 

associada à criação e à estética. É uma loucura divina. Aqui, portanto, são encontradas as 

raízes da tradição que associa a imaginação à criatividade e à não racionalidade.  

 Aristóteles discorre sobre a imaginação essencialmente em um pequeno trecho do De 

Anima. Para ele, a imaginação constitui a faculdade que realiza a intermediação entre o 

pensamento e as sensações, sendo inteiramente dependente destas últimas e condição 

absoluta para que o primeiro seja possível: “O assunto da imaginação (φαντασία) já foi 

considerado na nossa obra Sobre a Alma. Sem uma imagem (φάντασμα) o pensamento é 

impossível.” (ARISTÓTELES, 1995, De Memoria et Reminiscentia, 449b30 - 450a1). 

 Na tradição aristotélica, portanto, que prevalece durante boa parte da Idade Média, a 

imaginação é vista como uma operação indispensável ao processo de conhecimento. É ela que 

fornece ao pensamento discursivo as imagens necessárias à construção do conhecimento. 

 Há, portanto, duas grandes tradições: uma que a vê como uma faculdade desregrada, 

que precisa ser controlada, responsável pela criatividade, e outra que a vê como uma 

faculdade indispensável ao processo de conhecimento60. 

Para Kant, assim como para Aristóteles, a imaginação constitui um elemento chave no 

processo de conhecimento. Ele fala, na Crítica da Razão Pura, de três aspectos da imaginação: 

o aspecto reprodutivo, o aspecto produtivo e o esquemático. Já foi visto acima o aspecto 

esquemático. 

 A imaginação reprodutiva é responsável por pelo menos três atividades:  

1) a síntese da apreensão na intuição (responsável pela constituição de uma imagem 

unificada das percepções em um momento específico do tempo): por exemplo, a 

individualização da imagem de um lápis; 

2) a síntese da reprodução na imaginação (responsável pela persistência ao longo do 

tempo do objeto que foi individualizado, ou seja, para que se tenha a sensação de 

permanência das coisas); 

                                                           
60

 Para uma análise detalhada da imaginação no pensamento antigo, ver Bundy (1927). 
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3) a síntese do reconhecimento no conceito (responsável pelo reconhecimento da 

regra – o conceito – que diz que uma determinada coisa é uma coisa de um certo tipo, ou seja, 

pela distinção de uma coisa das outras coisas. 

A imaginação produtiva, por sua vez, é a responsável pela unificação de sucessivos 

estados da consciência de forma que eles sejam experienciados como ‘meu’ ou ‘nossos’ 

estados de consciência. É a responsável pela representação da identidade de uma consciência 

dessas representações. É também aquela parte da imaginação que confere um caráter de 

objetividade às representações e que faz com que todos organizem as experiências dos 

objetos de forma semelhante e não vivam em um universo solipsista. 

Foram vistas até aqui três grandes funções da imaginação em Kant61: a função 

reprodutiva, a função produtiva e a função esquemática. Nenhuma delas, contudo, guarda em 

si um traço daquilo a que o senso comum cotidianamente relaciona à imaginação: a sua 

capacidade criativa e o seu aspecto inovador. É impossível para Kant relacionar as funções 

produtiva e reprodutiva da imaginação à criatividade, visto que elas, em sua formulação, estão 

vinculadas aos juízos determinados, que tratam apenas de subsumir as impressões oriundas da 

sensibilidade e organizadas pela imaginação a um conceito pré-existente. Foi só com a 

elaboração da Crítica da Faculdade do Juízo que Kant pôde tratar do aspecto criativo da 

imaginação, por meio da elaboração de outra categoria de juízos, por meio dos quais, a mente, 

em vez de simplesmente relacionar conceitos àquilo que os sentidos a ela apresentam, reflete 

acerca de representações em busca de um novo ordenamento, gerando novos significados. 

São os juízos reflexivos. 

Esses juízos são formulados por meio do engajamento da imaginação em um livre jogo 

de associação de imagens, perceptos e conceitos que procura compreender a sua organização. 

Assim, ao contrário dos juízos determinados, em que um conceito já pré-existe para ser 

aplicado às impressões fornecidas pela sensibilidade, no juízo reflexivo a imaginação age 

livremente tentando subsumir as experiências a um conceito ou a algum tipo de 

representação. Para Kant, os julgamentos estéticos, a avaliação do sublime e o raciocínio 

teleológico na ciência são exemplos de juízos reflexivos62. 

O resultado desse juízo, segundo Kant, não é completamente subjetivo, pelo menos 

nos juízos de gosto (aqueles ligados à apreciação do belo), dado que sempre é possível alegar 

uma validade universal para esses julgamentos. Imagine-se um indivíduo apreciando um novo 

modelo de automóvel lançado por uma montadora brasileira. Ele pode emitir um julgamento 

estético, oriundo de uma espécie de harmonia cognitiva a que ele chega após refletir sobre as 

formas do veículo, dizendo que o carro é belo e, mesmo que outras pessoas não concordem 

com ele, ele pode tentar explicar o porquê de ele achar que o carro é belo e, até mesmo, 

induzir outras pessoas a entenderem o motivo desse seu julgamento. Esse juízo baseia-se em 

uma atividade imaginativa pré-conceitual livre (ou seja, não governada por regras), uma vez 
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 Para uma análise detalhada da imaginação em Kant, ver Warnock (1978), Osborne (1968) e Engell (1981).  
62

 Barreto (2008, p. 283) verá o símbolo junguiano e a ideia do fantasiar na Psicologia Analítica próximos justamente 

da ideia de imaginação na Crítica da Faculdade do Juízo: “A fantasia do esse in anima aproxima-se mais da idéia 
estética da imaginação que dá muito a pensar, sem que contudo qualquer pensamento determinado, isto é, 
conceito, possa ser-lhe adequado, que consequentemente nenhuma linguagem alcança inteiramente nem pode 
tornar compreensível”. 
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que ele foca somente as características formais do objeto que a imaginação permite que todos 

universalmente experienciem. Desse modo, embora não haja um conceito, uma regra, para se 

julgar o belo, ele não é completamente arbitrário, de modo que é possível uma defesa do 

julgamento do gosto e isso pode ser feito mediante o direcionamento da atenção de outras 

pessoas para os mesmos elementos formais observados pelo sujeito, que poderá, então, 

argumentar acerca de seu juízo e, até mesmo, fazer com que outros também experienciem o 

belo.  

Johnson (1987, p. 161) avalia que, ao teorizar sobre os juízos reflexivos, Kant tenta 

evidenciar a existência de uma espécie de significado que é compartilhado por todos e que não 

se confunde com o significado proposicional e conceitual. Ou seja, ele chama a atenção para a 

existência de 

[...] uma atividade pré-conceitual da imaginação que não é apenas subjetiva, 
muito embora ela não seja objetiva no sentido estrito de conformidade a 
regras públicas. Isto é, ele vê que há uma racionalidade sem regras, que está 
sujeita a críticas e, desse modo, não é arbitrária. Ele vê que há estruturas da 
imaginação que podem ser compartilhadas por comunidades de pessoas 
(JOHNSON, 1987, p. 161). 
 

A hipótese de Kant é a de que o mesmo tipo de atividade imaginativa criativa 

necessária para o julgamento de um objeto belo deve também estar presente na criação dos 

belos objetos pelos artistas. Desse modo, assim como não há regras ou princípios objetivos 

(conceituais) para julgar ou criticar a arte, do mesmo modo, ao se fazer arte deve haver uma 

atividade paralela também não governada por regras (conceituais). O que Kant, em última 

instância, está dizendo é que há um elemento pré-conceitual, dotado de significado, por meio 

do qual a imaginação é capaz de atribuir sentido às experiências, mesmo que não haja 

conceitos capazes de expressá-los. 

 Johnson (1987) comenta: 

O que a imaginação nos mostra não é arbitrário ou meramente subjetivo, 
mas é realmente parte do significado do objeto ou da experiência. Desse 
modo, Kant diz que a imaginação amplia o conceito, abrindo-o para novos 
significados em uma geração criativa de uma nova estrutura ou ordem 
(JOHNSON, 1987, p. 163). 

 
Kant cita, então, o exemplo da águia de Júpiter: 

 
A águia de Júpiter com o relâmpago nas garras é um atributo do poderoso 
rei do céu, e o pavão da esplêndida rainha do céu. Eles não representam 
como os atributos lógicos aquilo que se situa em nossos conceitos de 
sublimidade e majestade de criação, mas algo diverso que dá ensejo à 
faculdade da imaginação de alastrar-se por um grande número de 
representações afins, que permitem pensar mais do que se pode expressar, 
em um conceito determinado por palavras (KANT, 1995, § 49). 

 

 No exemplo acima, está-se claramente diante de uma situação em que uma imagem 

consegue mobilizar a imaginação na sua atividade reflexiva tendo como resultado a geração 

criativa de um novo significado a partir de insights acerca da imagem apresentada.  
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 Kant, em seguida, fornece outros exemplos de ideias estéticas que envolvem 

processos similares aos que foram descritos neste capítulo e que serão expostos no capítulo 

seguinte como projeção metafórica e metáfora conceitual. Ele apresenta um trecho de um 

poema elaborado por Frederico o Grande em que a morte é comparada a um tranquilo pôr do 

sol, evidenciando uma situação em que estruturas de um domínio-fonte – o pôr do sol – são 

projetadas para ordenar o entendimento acerca de um outro domínio – o fim da vida.63 

 No trecho acima, especificamente, Kant descreve o que ele denominará hipotipose, 

que literalmente quer dizer, colocar sob um tipo. Há dois tipos possíveis de hipotipose: uma 

direta e outra indireta. A hipotipose direta, ou esquemática, refere-se à apresentação de um 

objeto sensível correspondente a um conceito. Desse modo, diante do conceito de livro, basta 

que seja apresentado um livro, para que o conceito seja fisicamente instanciado. A hipotipose 

indireta corresponde à situação em que se quer ilustrar um conceito para o qual nenhuma 

percepção sensível é adequada. Nesse caso, utiliza-se algum elemento físico para apontar 

indiretamente para aquilo que se deseja expressar. Assim, para expressar Deus, por exemplo, 

deve-se utilizar uma linguagem e imagens simbólicas ou metafóricas para apontar 

indiretamente para essa ideia. Aqui se encontra para Kant a distinção entre o esquema e o 

símbolo64. Ele mesmo esclarecerá: 

Todas as intuições que submetemos a conceitos a priori são ou esquemas ou 
símbolos, dos quais os primeiros contêm apresentações diretas, e o segundo 
apresentações indiretas do conceito. Os primeiros fazem isto 
demonstrativamente e os segundos mediante uma analogia (para a qual nos 
servimos também de intuições empíricas), na qual a faculdade do juízo 
cumpre uma dupla função: primeiro de aplicar o conceito ao objeto de uma 
intuição sensível e então, segundo, de aplicar a simples regra da reflexão 
sobre aquela intuição a um objeto totalmente diverso, do qual o primeiro é 
somente o símbolo (KANT, 1995, § 59). 
 

 Aqui é importante que se estabeleça uma distinção entre ideia e conceito que é feita 

por Kant já na Crítica da Razão Pura. Viu-se que as categorias nada mais são do que formas, ou 

seja, elas por si só nada dão a conhecer, a menos que se liguem aos conteúdos fornecidos 

pelas intuições sensíveis. O espírito humano, contudo, é de tal ordem que não deixa de fazer 

um uso supra-sensível dessas categorias, de modo a alcançar alguma realidade transcendente. 

Kant denominará, então, razão, ao entendimento enquanto tenta captar elementos que não 

estão condicionados pelas impressões sensíveis e ideias aos conceitos que são obtidos por 

esse tipo de investigação. Desse modo, tanto o mundo, considerado como um todo, quanto a 

alma, considerada como uma substância existente em si mesma, quanto Deus, considerado 

substância das substâncias e causa das causas, são ideias da razão. Em outras palavras, as 

ideias transcendentais são a priori e derivadas das próprias categorias, sem que existam 

                                                           
63

 O poema diz: “Sim, terminemos sem problema e morramos sem lamentos. Deixando o universo repleto de nossas 

benfeitorias. Assim, o Astro do dia, ao fim da sua jornada, deixa sobre o horizonte uma doce luz. E os últimos raios 
que ele lança sobre o ar, são os últimos suspiros que ele dá ao universo” (KANT, 1995, § 49, tradução nossa). 
64

 É interessante ressaltar, contudo, que em um escrito posterior à Crítica da Faculdade do Juízo – Os progressos da 
metafísica: acerca da pergunta da Academia Real de Ciências de Berlim: “quais são os verdadeiros progressos que a 
metafísica realizou na Alemanha, desde os tempos de Leibniz e Wolff? – Kant descreverá ambas as formas de 
julgamento como esquematismos, afirmando que a apresentação direta do objeto é um ‘esquematismo real 
(transcendental)’, ao passo que a apresentação indireta é um ‘esquematismo por analogia (simbólico)’ (KANT, 1985, 
p. 195). 
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correspondentes a elas nas intuições. Mas Deus, a alma e o mundo (o cosmos) são objetos por 

excelência da metafísica e a eles não há, portanto, nenhuma intuição sensível correspondente. 

Kant, na Crítica da Razão Pura, considerará, desse modo, a metafísica uma ilusão inevitável, de 

modo que os seres humanos são levados a pensar a alma, o mundo e Deus, mas sem poder 

conhecê-los. Kant, portanto, adverte quanto ao uso ilegítimo das ideias como princípios 

constitutivos, como se elas se referissem a objetos possíveis da experiência. Segue uma de 

suas definições: 

Por idéia entendo um conceito necessário da razão ao qual não pode ser 
dado nos sentidos nenhum objeto congruente. Portanto, os nossos 
conceitos racionais puros ora considerados são idéias transcendentais. Eles 
são conceitos da razão pura, pois consideram todo o conhecimento empírico 
como determinado por uma absoluta totalidade das condições. Não são 
inventados arbitrariamente, mas propostos pela natureza da razão mesma, 
relacionando-se por isso necessariamente ao uso total do entendimento. 
São, por fim, transcendentes e ultrapassam os limites de toda a experiência, 
na qual, conseqüentemente, não poderá jamais apresentar-se um objeto 
que seja adequado à idéia transcendental (KANT, 1999, A327/B384). 
 

Na Crítica da Faculdade do Juízo, ele tecerá uma distinção entre ideias transcendentais 

e ideias estéticas. As primeiras referem-se a um “conceito de acordo com um princípio 

objetivo, sem contudo poderem jamais fornecer um conhecimento do objeto”, enquanto as 

segundas referem-se “a uma intuição segundo um princípio simplesmente subjetivo de 

harmonia das faculdades cognitivas (a imaginação e o entendimento)” (KANT, 1995, § 57). 

Kant dará outros exemplos de hipotipose indireta na Crítica da Faculdade do Juízo. Um 

deles é a de um estado despótico que ele sugere que poderia ser simbolizado pela figura de 

um moinho: 

Assim um estado monárquico é representado por um corpo animado, se ele 
é governado segundo leis populares internas, mas por uma simples máquina 
(como porventura um moinho), se ele é governado por uma única vontade 
absoluta, em ambos os casos, porém, só simbolicamente. Pois entre um 
Estado despótico e um moinho não há na verdade nenhuma semelhança, 
mas certamente entre as regras de refletir sobre ambos e sua causalidade 
(KANT, 1995, § 59). 

 

 O mais interessante, contudo, é que Kant também apresenta exemplos da linguagem, 

relacionando várias palavras que ele também julga terem sido elaboradas por meio de um 

processo de hipotipose indireta: 

 

A nossa linguagem está repleta de semelhantes apresentações indiretas 
segundo uma analogia, pela qual a expressão não contém o esquema 
próprio para o conceito, mas simplesmente um símbolo para a reflexão. 
Assim as palavras fundamento (apoio, base), depender (ser segurado por 
cima), fluir de algo (ao invés de suceder), substância (como Locke se 
expressa: o portador dos acidentes) e inumeráveis outras hipotiposes e 
expressões não são esquemáticas, mas simbólicas para conceitos, não 
mediante uma intuição direta, mas somente segundo uma analogia com ela, 
isto é, segundo a transferência da reflexão sobre um objeto da intuição a um 
conceito totalmente diverso, ao qual talvez uma intuição jamais poderá 
corresponder diretamente (KANT, 1995, § 59). 
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É interessante notar que todas as palavras acima listadas que comumente assume-se 

que são literais, são classificadas por Kant como simbólicas, dependendo, portanto, de 

projeções metafóricas. A natureza desse processo metafórico será melhor examinada no 

próximo capítulo.´ 

 

4.10.2 Reflexões finais sobre esquema e símbolo no pensamento kantiano 

Kant tem como pressuposto de todo o seu modelo uma cisão metafísica do mundo nas 

seguintes partes: 

a) O mundo físico, material, o mundo do corpo, de nossas sensações, emoções e dos 

objetos físicos que é governado por leis naturais determinísticas; 

b) O mundo além do físico: o mundo do entendimento, da razão e da nossa capacidade 

para a ação espontânea: é o mundo em que a liberdade é possível. 

A consequência mais clara desse dualismo se manifestará em dois problemas, 

apontados por Johnson (1987, p. 166), que Kant não conseguirá solucionar: 

1 – O primeiro consiste no fato de ele colocar a imaginação entre a sensação e a 

conceitualização, atribuindo a ela, desse modo, uma participação nessas duas esferas. Assim, 

ela tem que participar desses dois âmbitos – do formal e do material – e Kant não esclarece 

como ela é capaz de ter essa dupla natureza. 

2 – O segundo consiste na dificuldade kantiana de unificar uma faculdade que algumas vezes 

parece controlada por regras e, em outros momentos, parece estar livre dessa restrição. Kant 

não consegue formular uma teoria unificada da imaginação. Há um grande abismo entre, de 

um lado, as funções produtiva, reprodutiva e esquemática e, de outro, a função criativa. Essa 

última, que é livre e aparentemente não governada por regras, é vista por Kant como não 

sendo racional, muito embora ela desempenhe um papel na forma como se atribui sentido ao 

mundo. 

 As consequências desse dualismo, contudo, não param aí. Johnson (1987, p. 167) 

também aponta que a diferenciação estrita entre o entendimento, de um lado, e a sensação e 

a imaginação do outro, acabará, no modelo kantiano, relegando essa última a uma posição 

inferior dentro do conhecimento. Uma das consequências disso é que os juízos de gosto não 

serão considerados cognitivos, visto que, para Kant, o cognitivo corresponde ao conceitual e, 

nos julgamentos de gosto, a imaginação não consegue subsumir a experiência a um conceito. 

Desse modo, é como se o voltar-se para essa atividade livre da imaginação, que se manifesta 

por meio da hipotipose indireta, ocorresse apenas quando os conceitos não são suficientes 

para dar conta da experiência, ou seja, é como se tal atividade fosse uma espécie de entrave 

ao conhecimento teórico e não estivesse à altura dele, não tendo, igualmente, um papel 

determinante na experiência. 
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 A pergunta que Johnson (1987, p. 167) se faz, diante disso, e que é fundamental para 

essa tese, é: 

O que ocorreria se nós negássemos o suposto abismo entre o 
entendimento, a imaginação e a sensação? E se, seguindo o consenso na 
filosofia analítica contemporânea, nós negássemos a separação estrita do 
analítico e do sintético, do a priori do a posteriori, do formal do material? Se 
nós as víssemos como pólos em um contínuo, então não haveria a 
necessidade de excluir a imaginação de um suposto e imaculado âmbito do 
“conteúdo cognitivo” ou da “estrutura objetiva” (JOHNSON, 1987, p. 167, 
grifos nossos). 
 

Uma visão de continuidade entre esses elementos permitiria dar à imaginação o seu 

verdadeiro papel fundamental no processo de atribuição de sentido às experiências e na 

racionalidade humana. Do mesmo modo, permitiria que a atividade criativa da imaginação 

fosse vista como presente contínua e cotidianamente também no âmbito da racionalidade. 

Mais do que isso, permitiria desmistificar uma visão bastante ubíqua no senso comum de que 

a criatividade é uma atividade irracional, misteriosa e não governada por regras, como se não 

houvesse “uma lógica da criatividade, ou seja, um padrão definido, algorítmico, ou uma 

estrutura inferencial para o raciocínio criativo” (JOHNSON, 1987, p. 169) que também 

estruturasse a razão. “Se não exigirmos mais uma racionalidade descorporificada (ou não 

física), então não haverá uma razão particular para excluir a imaginação corporificada das 

fronteiras da razão” (JOHNSON, 1987, p. 168). 

Johnson completa: 

A resposta é a de que a criatividade é possível, em parte porque a 
imaginação nos fornece estruturas esquemo-magéticas e padrões 
metonímicos e metafóricos por meio dos quais nós podemos estender e 
elaborar esses esquemas. Um esquema imagético pode estruturar muitos 
movimentos físicos diversos e, quando elaborado metaforicamente, ele 
pode estruturar muitos domínios abstratos não físicos. Isso é, claro, apenas 
uma parte pequena do que está envolvido na criatividade. Mas já oferece 
um desafio à visão padrão de que a criatividade é um milagre ou de que 
novas ideias surgem inexplicavelmente do ar. [...]. A nossa criatividade 
provém dos esquemas que organizam a nossa experiência e servem como 
base para projeções imaginativas. Essas conexões e projeções são 
determinadas em parte pelos tipos de esquema que existem e pelas 
possíveis relações que eles podem manter um com o outro (JOHNSON, 
1987, p. 169). 

 

 

4.11 Resumo e considerações 

Um das principais virtudes da teoria dos esquemas imagéticos é a de explicar como 

operações sensório-motoras são utilizadas na compreensão de conceitos abstratos e na 

formulação de inferências nesse domínio. A ideia principal da teoria é a de que os esquemas 

imagéticos possuem a sua própria lógica que é então recrutada para a realização de 

inferências nos domínios abstratos. De um ponto de vista neural, isso significa que certas 

conexões a áreas sensório-motoras são inibidas enquanto a estrutura esquemo-imagética é 

ativada e utilizada para a realização de inferências no domínio abstrato (se não houvesse tal 
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inibição, faríamos os movimentos corporais correspondentes ao realizarmos inferências nos 

domínios abstratos). Pesquisas recentes com neurônios-espelho apresentam fortes evidências 

nesse sentido (GALLESE; LAKOFF, 2005). 

O processo de compreensão baseado nos esquemas imagéticos e nas projeções 

metafóricas foi demonstrado para conceitos matemáticos (LAKOFF; NUŇEZ, 2000), no Direito 

(WINTER, 2001), na moralidade (JOHNSON, 1993), na causalidade científica, na psicologia e em 

outras áreas de emprego do pensamento abstrato. A teoria dos esquemas imagéticos permite, 

portanto, a formulação de uma teoria corporificada da razão, do pensamento e da linguagem, 

salientando o aspecto fundamental da imaginação humana na construção do significado. 

Recentemente, novos desenvolvimentos das pesquisas neurobiológicas ensejaram a 

formulação de uma teoria neural da linguagem e da metáfora por parte de Lakoff (2008) e de 

Feldman (2006) e novas propostas para a teoria dos esquemas imagéticos surgiram. 

 Algumas importantes questões foram levantadas nesse capítulo que dizem respeito 

aos paradoxos e limites da teoria e que foram elaborados e verificados pelos próprios 

linguistas cognitivos. Johnson (2005) chama a atenção para o caráter cada vez mais abstrato e 

estrutural que o conceito foi assumindo ao longo dos mais de 20 anos desde a sua formulação 

inicial e para os limites que o conceito comporta para uma teoria do significado; Clausner 

(2005) chama a atenção para dois paradoxos fundamentais que se encontram na base da 

formulação do conceito; Sinha e López (2000) e Kimmel (2005) alertam para a importância dos 

elementos culturais e sociais nas pesquisas sobre o tema; e Clausner (2005) e Grady (2005) 

apontam não só o caráter polissêmico do termo, como também a dificuldade do 

estabelecimento de critérios categoriais preditivos quanto ao que de fato constitui um 

esquema imagético. Muitas questões similares, como o aspecto polissêmico do termo e a 

dificuldade de estabelecer um critério preditivo também foram levantadas quanto ao conceito 

de arquétipo, que Knox (2005) equiparará ao conceito de esquema imagético, como será 

explorado no capítulo 8 deste trabalho. 

 É importante ressaltar que, dentro do debate inato x aprendido, os esquemas 

imagéticos foram considerados como “inatos e aprendidos” por seus próprios formuladores, 

que, desse modo, seguindo uma tendência na neurociência contemporânea (EDELMAN; 

TONONI, 2000), rejeitaram, portanto, essa dicotomia. Rohrer (2005) apoia-se na teoria do 

darwinismo neural de Edelman para demonstrar o caráter tanto inato quanto aprendido dos 

esquemas imagéticos. Essa formulação vai de encontro à afirmação de Knox (2005, p. 61-62) 

que, contrariando a perspectiva de Johnson e Lakoff (2002) e a de Rohrer (2005), declarará 

que “esses esquemas imagéticos [...] não são inatos, mas já refletem um grau considerável de 

aprendizagem”. 

 Por fim, viu-se também que o conceito de esquema imagético tem a sua inspiração na 

visão kantiana de esquema, uma linha de pensamento que, embora tenha tido o mérito de 

conjugar duas visões tradicionais acerca da imaginação no Ocidente que persistem até os dias 

de hoje, é eivada de dualismos que acabaram por impor uma série de dicotomias e obstáculos 

intransponíveis ao seu pensamento. O conceito de esquema imagético, conjugado à ideia de 

suas projeções metafóricas, posteriormente refinada pela teoria da metáfora conceitual, visa a 
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propor uma visão, como já vimos, corporificada da mente humana, que promova uma 

superação dos dualismos que marcaram a tradição do pensamento ocidental. 

 No capítulo que se segue, será apresentada de forma sucinta a Teoria da Metáfora 

Conceitual, que fornecerá, junto com a Teoria dos Esquemas Imagéticos, as bases 

corporificadas a partir das quais o conceito de símbolo junguiano poderá ser pensado. 
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5 A TEORIA DA METÁFORA CONCEITUAL E A TEORIA DA METONÍMIA CONCEITUAL 

Nem Freud nem outros psicanalistas se interessaram 
em investigar os detalhes do sistema de pensamento 
metafórico mundano, embora eles implicitamente 
houvessem reconhecido a existência desse modo de 
pensamento e houvessem feito uso dele como parte da 
interpretação dos sonhos. O trabalho de investigar os 
detalhes do sistema metafórico recaiu sobre os 
linguistas e cientistas cognitivos (LAKOFF, 1993, p. 65). 

 

5.1 Introdução 

Neste capítulo serão examinadas de forma sucinta as principais teses associadas à 

Teoria da Metáfora Conceitual e introduzida a Teoria da Metonímia Conceitual. As pesquisas 

acerca do fenômeno da metáfora conceitual começaram na década de setenta do século 

passado, com a publicação por Reddy (1993) de um trabalho considerado um divisor de águas 

nas ciências cognitivas intitulado The Conduit Metaphor65. As linhas gerais da teoria foram 

propostas por George Lakoff e Mark Johnson em seu livro Metaphors We Live By, traduzido 

para o português com o título de Metáforas da vida cotidiana e, desde então, a teoria passou 

por diversas revisões e críticas e o seu leque de aplicações se estendeu a áreas como as 

ciências políticas, a análise literária, a psicologia, a matemática, a filosofia, a psicanálise e a 

antropologia. 

O principal pressuposto da teoria é a ideia de que a metáfora não é apenas um recurso 

estilístico da linguagem, mas que é, acima de tudo, um mecanismo fundamental e essencial de 

construção do pensamento. A metáfora conceitual pode, desse modo, ser definida como um 

mapa entre dois domínios conceituais em que uma representação conceitual de um modelo 

cognitivo é usada para fornecer um entendimento estruturado de um outro modelo cognitivo, 

dotando, assim, o domínio conceitual alvo com, dentre outras coisas, elementos, padrões de 

inferências e relações do domínio-fonte. 

Um exemplo sempre citado de metáfora conceitual é o de O AMOR É UMA VIAGEM. 

Observem-se as expressões abaixo que frequentemente são ouvidas na língua portuguesa e 

que se referem a um relacionamento amoroso: 

a) Olhe só até onde a nossa relação chegou. 

b) A nossa relação está empacada. 

c) Nós agora vamos ter que trilhar caminhos separados. 

d) Chegamos a um beco sem saída no nosso relacionamento. 

e) Eu vou pular fora desse casamento. 

f) Esse namoro não está nos levando a lugar algum. 

g) Nós casamos e não podemos mais voltar atrás. 

h) A nossa relação chegou a uma encruzilhada. 

i) Eu sinto que há algo impedindo que nosso casamento vá adiante. 

                                                           
65

 Neste artigo, Reddy (1993) investiga a metáfora da linguagem como um canal que permite a transferência de 
elementos de um indivíduo ao outro. Alguns exemplos são: “Você sabe que fui eu quem te deu aquela ideia”. “É 
muito difícil transmitir essa ideia em um ambiente de tamanha hostilidade” etc. 
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j) O nosso casamento está naufragando. 

k) O nosso casamento vai de vento em popa. 

l) Nós nos conhecemos há uma semana e já estamos morando juntos. Você não acha 

que a gente está indo rápido demais? 

m) A gente poderia fazer um teste drive – experimentar morar juntos – antes de nos 

casarmos. 

Antes de mais nada, é fundamental que se observe que os exemplos acima são 

sentenças corriqueiras da língua portuguesa que são ouvidas e usadas constantemente e que 

não constituem, de forma alguma, expressões abertamente poéticas ou estilizadas, como 

estabelece a noção do senso comum acerca da metáfora. 

As expressões elencadas acima mostram um padrão: além de descreverem 

relacionamentos amorosos, usam conceitos que se referem ao domínio conceitual de 

VIAGENS. A observação desse padrão fez com que Lakoff e Johnson (2003) hipotetizassem que 

o domínio das relações amorosas poderia ser estruturado por elementos do domínio das 

viagens. Dizendo de outro modo, o AMOR (entendido aqui como relacionamento amoroso), 

que é o domínio-alvo, ou seja, o domínio que está sendo descrito, é convencionalmente 

estruturado em termos de VIAGENS, que é o domínio-fonte, ou seja, o domínio em termos dos 

quais o alvo é descrito. É essa relação, portanto, que é chamada de metáfora conceitual. O que 

faz dela uma metáfora é a associação de um domínio a outro. E o que faz com que ela seja 

adjetivada de conceitual, em vez de puramente linguística, é o fato de que a motivação para a 

metáfora reside no nível dos conceitos. Em outras palavras, Lakoff e Johnson estão dizendo 

que não só se fala em termos metafóricos, mas, muito mais do que isso, que se pensa 

metaforicamente. Desse modo, as metáforas linguísticas nada mais são do que reflexo de uma 

associação conceitual subjacente. 

Lakoff e Johnson também observaram que, na metáfora conceitual acima 

exemplificada, o domínio-fonte, de VIAGENS, incluía uma série de elementos que podia ser 

observada nas expressões linguísticas da metáfora conceitual. Esses elementos eram 

VIAJANTES, um TRANSPORTE, OBSTÁCULOS, uma ROTA, um DESTINO etc. Do mesmo modo, no 

domínio-alvo, uma série de elementos também podia ser observada: AMANTES, a RELAÇÃO 

AMOROSA, DIFICULDADES EXPERIENCIADAS NA RELAÇÃO etc. A metáfora operava por meio 

do mapeamento dos elementos do domínio-fonte no domínio-alvo. Desse modo, os AMANTES 

se tornavam VIAJANTES (Nós agora vamos ter que trilhar caminhos separados), que viajavam 

por um meio de TRANSPORTE (Nosso namoro vai de vento em popa) particular, por uma ROTA 

(A nossa relação chegou a uma encruzilhada), onde poderia haver OBSTÁCULOS (Eu sinto que 

há algo impedindo que esse casamento vá adiante), visando a chegar a um DESTINO (Esse 

namoro não está nos levando a lugar algum). O mapa da metáfora, portanto, consiste em uma 

correspondência entre elementos dos domínios alvo e fonte conforme elencado abaixo: 

O AMOR É UMA VIAGEM 

Domínio-fonte → Domínio-alvo 

Viajantes → Amantes 

Meio de transporte → A relação amorosa 

Viagem → Eventos na relação amorosa 

Distância percorrida → O progresso efetuado 
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Obstáculos encontrados → Dificuldades experienciadas 

Decisões acerca da direção → Escolhas acerca da relação 

Destino da viagem → Objetivos da relação 

Velocidade do deslocamento → Rapidez da implementação de 
objetivos 

         Quadro 3: O mapa metafórico O AMOR é uma VIAGEM. 

 É importante observar que o mapa da metáfora não deve ser confundido com o nome 

do mapa. O mapa metafórico corresponde ao conjunto de correspondências entre dois 

domínios da experiência – no caso acima, os domínios dos relacionamentos amorosos e de 

viagens. Os nomes dos mapas são comumente proposições e, se eles forem confundidos com 

os mapas em si, pode-se de forma errônea pensar que as metáforas na Semântica Cognitiva 

também sejam proposicionais. O fato é que, para a Semântica Cognitiva, as metáforas são 

mapas, ou seja, conjuntos de correspondências conceituais e não têm natureza proposicional. 

 A Teoria da Metáfora Conceitual apresenta-se, portanto, em oposição à visão 

tradicional de que as metáforas sejam apenas expressões linguísticas. Se elas assim o fossem, 

dever-se-ia considerar que diferentes expressões linguísticas corresponderiam a diferentes 

metáforas. Desse modo, “A nossa relação chegou a uma encruzilhada” corresponderia a uma 

metáfora e “Esse namoro não está nos levando a lugar algum” corresponderia a uma outra. No 

entanto, como evidenciado acima, não parece que se esteja diante de várias metáforas, mas 

apenas de uma, em que os relacionamentos amorosos são conceitualizados como uma viagem. 

“E essa maneira unificada de se conceitualizar o amor metaforicamente é realizada em muitas 

diferentes expressões linguísticas” (LAKOFF, 2006, p. 192). 

 

5.2 Sistemas metafóricos 

 Uma das importantes descobertas de Lakoff e Johnson (2003) é a de que as metáforas 

conceituais fazem parte de sistemas metafóricos relativamente complexos, que são compostos 

por uma verdadeira hierarquia de metáforas conceituais, de modo que mapas em níveis “mais 

baixos” na hierarquia herdam estruturas de mapas que se encontram em níveis mais elevados. 

Um desses exemplos explorados por Lakoff (2006) é justamente o do sistema que sustenta a 

metáfora O AMOR É UMA VIAGEM que foi examinada anteriormente. A hierarquia apresenta 

pelo menos três níveis: 

1) As metáforas da estruturação de evento; 

2) UMA VIDA COM PROPÓSITO É UMA VIAGEM; 

3) O AMOR É UMA VIAGEM; UMA CARREIRA É UMA VIAGEM. 

O mapa geral da metáfora da estruturação de eventos é o seguinte:  

a) ESTADOS SÃO LOCAIS (regiões delimitadas no espaço) 

Ex: Ele está em desespero. 

b) MUDANÇAS SÃO MOVIMENTOS (para dentro ou para fora de regiões delimitadas) 

Ex: Ele saiu da depressão e entrou em um estado de euforia. 

c) CAUSAS SÃO FORÇAS 
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Ex:  O argumento dele me forçou a rever o meu ponto de vista. 

d) AÇÕES SÃO MOVIMENTOS AUTOPROPELIDOS 

Ex: A promulgação da nova lei foi um avanço para o setor. 

e) PROPÓSITOS SÃO DESTINOS 

Ex: O meu objetivo é chegar ao topo da carreira. 

f) MEIOS SÃO CAMINHOS PARA OS DESTINOS 

Ex: Eu não sei se esse é o melhor caminho para resolvermos essa questão. 

g) DIFICULDADES SÃO IMPEDIMENTOS À LOCOMOÇÃO 

Ex: Ele está tentando contornar as regras. 

h) EVENTOS EXTERNOS SÃO OBJETOS GRANDES E QUE SE MOVEM 

Ex: Como vão as coisas? Não deixe a situação escapar do seu controle. 

i) ATIVIDADES DOTADAS DE PROPÓSITO, DE LONGO PRAZO, SÃO VIAGENS. 

Ex: O governo chegou a uma encruzilhada. 

 A metáfora A VIDA É UMA VIAGEM, por sua vez, faz uso de toda a estrutura da 

metáfora da estruturação de eventos, uma vez que, em nossa cultura, a vida é comumente 

vista como algo com propósito, ou seja, como algo em que há objetivos a serem alcançados. 

Desse modo, tem-se o seguinte mapa: 

A VIDA É UMA VIAGEM 

Domínio-fonte → Domínio-alvo 

Viajante → A pessoa que vive 

Viagem → A totalidade dos eventos na vida 

Distância percorrida → O progresso efetuado 

Obstáculos encontrados → Dificuldades experienciadas 

Escolhas de caminhos → Escolhas acerca da vida 

Destinos da viagem → Objetivos da vida 

Velocidade do deslocamento → Rapidez da implementação de 
objetivos 

         Quadro 4: O mapa metafórico A VIDA é uma VIAGEM. 

 Alguns exemplos são: Ele está sem rumo na vida. O meu casamento está me 

impedindo de ser feliz. Eu nunca vou deixar ninguém se interpor no meu caminho. Ele já 

passou por muitas coisas na vida. 

 A metáfora O AMOR É UMA VIAGEM é um subcaso da metáfora acima. Desse modo, 

assim como eventos significativos na vida são casos especiais de eventos, do mesmo modo, 

eventos em um relacionamento amoroso constituem casos especiais de eventos da vida. É por 

isso que a metáfora O AMOR É UMA VIAGEM acaba herdando a mesma estrutura da metáfora 

A VIDA É UMA VIAGEM, adicionando, no entanto, pelo menos dois detalhes especiais: 1) o fato 

de que são dois os viajantes (os amantes); e 2) o fato de que a relação amorosa é 

conceitualizada como se fosse um veículo. 

 A metáfora UMA CARREIRA É UMA VIAGEM também é um subcaso da metáfora A 

VIDA É UMA VIAGEM. Neste caso, por causa da metáfora STATUS É PARA CIMA, ou PRESTÍGIO 
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É PARA CIMA66, uma carreira acaba sendo mapeada como uma viagem para cima. Alguns 

exemplos são: “Ele está subindo bem rápido na empresa”, “Falta pouco para ele atingir o 

ponto mais alto a que alguém na carreira dele pode pensar em chegar”, “ele é um alpinista 

corporativo”. 

 Os exemplos acima são úteis para evidenciar algumas conclusões a que Lakoff e 

Johnson (2003) chegaram: (1) muitas metáforas geradas nos subníveis mais básicos do sistema 

hierárquico acabam sendo transmitidas para outros subníveis (no caso, no nível da metáfora 

da estrutura de eventos para o nível da vida ou dos relacionamentos amorosos); (2) a 

hierarquia também permite evidenciar alguns significados que são mais restritos, geralmente 

nos níveis menos básicos da hierarquia, como é o caso de “alpinista”, que unido ao adjetivo 

corporativo pode se referir a empresas e pode, até mesmo, unido ao adjetivo “social” se 

referir à vida em comunidade, mas que não se aplica aos relacionamentos amorosos; (3) 

finalmente, as metáforas dos níveis hierárquicos mais básicos tendem a ser mais disseminadas 

entre os povos do que as menos básicas. Segundo Lakoff (2006, p. 210-211), “a metáfora da 

estrutura de eventos é muito disseminada (e pode até mesmo ser universal), ao passo que as 

metáforas para a vida, para o amor e para as carreiras são muito mais restritas culturalmente”. 

Uma possível explicação para isso é dada pela Teoria da Metáfora Primária, formulada por 

Joseph Grady (1997a), e pela Teoria da Conflação, de Christopher Johnson, que serão expostas 

ainda neste capítulo. Antes, serão vistos de forma resumida alguns desenvolvimentos 

importantes da Teoria da Metáfora Conceitual que surgiram principalmente depois da 

publicação de Metaphors We Live By, em 1980. 

 

5.3 A unidirecionalidade da metáfora 

Uma das descobertas da Teoria da Metáfora Conceitual é a de que as metáforas 

conceituais são unidirecionais, ou seja, as metáforas são estruturadas do domínio-fonte para o 

domínio-alvo, mas o oposto não ocorre. No exemplo citado acima, note-se que o domínio das 

relações amorosas é constituído a partir do domínio das viagens, mas o oposto não é possível: 

convencionalmente não se pensa em viagens em termos de relações amorosas.  

Lakoff e Turner (1989, p. 132) mostram que a unidirecionalidade metafórica se 

mantém mesmo no caso de metáforas que compartilham dos mesmos domínios, como é o 

caso das metáforas PESSOAS SÃO MÁQUINAS e MÁQUINAS SÃO PESSOAS. Os exemplos abaixo 

ilustram ambas as metáforas: 

PESSOAS SÃO MÁQUINAS: 

1) Romário é uma máquina de fazer gols. 

2) Se você continuar trabalhando tanto, você vai pifar. 

MÁQUINAS SÃO PESSOAS: 

                                                           
66

 Essa metáfora possivelmente está relacionada à experiência da vergonha que é mapeada a partir de esquemas 
imagéticos de verticalidade. Situações de vergonha são associadas a “para baixo” e de orgulho e prestígio para 
cima. Daí expressões como: “complexo de inferioridade” e de “superioridade”, “aquela mulher vive com o nariz em 
pé”, “ela se sente rebaixada” etc. Daí também falar-se em classe alta e classe baixa, por exemplo. 
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1) Esse computador está querendo infernizar a minha vida! 

2) O liquidificador não está a fim de funcionar hoje. 

Ao se observar com cuidado ambas as metáforas, é possível ver que cada uma delas 

apresenta um mapa específico: na metáfora PESSOAS SÃO MÁQUINAS, as características 

mecânicas das máquinas são atribuídas às pessoas, como é o caso de as máquinas pifarem; na 

metáfora MÁQUINAS SÃO PESSOAS, a noção de desejo e de vontade é atribuída às máquinas. 

Trata-se de um fenômeno interessante que mostra que mesmo que ambas as metáforas 

partilhem dos mesmos domínios, o que é mapeado de um domínio-fonte sobre o domínio-alvo 

é completamente diferente em ambos os casos. 

 

5.4 Mapas são feitos no nível superordenado 

 Outro fenômeno observado na Teoria da Metáfora Conceitual, e que pode facilmente 

ser atestado na metáfora O AMOR É UMA VIAGEM, é que geralmente o mapeamento é feito 

nas categorias superordenadas. Por exemplo, na metáfora acima citada, o meio de transporte 

é o domínio-fonte das relações amorosas. O domínio-fonte, portanto, é construído a partir de 

uma categoria superordenada – veículos, meios de transporte – e não de uma categoria do 

nível básico, como carro, trem, navio, avião, etc. Isso permite, neste exemplo específico, que 

vários diferentes tipos de veículos sejam mapeados: carros (Vamos morar juntos e fazer um 

test-drive); navios (a nossa relação está naufragando); trens (Esse namoro começou a sair dos 

trilhos); avião (Agora esse casamento vai começar a decolar) etc. Não se trata de uma regra 

absolutamente necessária, mas, como Lakoff (2006, p. 196) aponta, “nas centenas de casos de 

mapeamentos convencionais estudados até agora, essa previsão tem sido confirmada: são as 

categorias superordenadas que são usadas nos mapeamentos”. 

 

5.5 Novas extensões de metáforas convencionais 

 Observe-se a seguinte notícia: 

Pit stop para o casamento [...] uma parada no caminho para o altar. Mais 
que exames de rotina, é hora de verificar se estão com a saúde em dia para 
assumir um relacionamento a dois e colocar em prática os sonhos e 
objetivos partilhados pelo casal. Trata-se dos exames pré-nupciais, que 
estão cada vez mais comuns nos consultórios brasileiros (PIT, 2010). 
  

As pessoas cotidianamente se deparam com novas expressões linguísticas como a 

acima evidenciada e dificilmente param para se perguntar como é possível que sejam capazes 

de entender o sentido geral que uma expressão como “pit stop para o casamento” traz. 

Deveria causar-lhes um estranhamento juntar termos de domínios tão distintos, como é o 

termo pit stop, do domínio das corridas de fórmula 1, e o termo casamento. No entanto, elas 

são capazes de extrair um significado da expressão acima. O motivo é que ela representa uma 

nova extensão da metáfora O AMOR É UMA VIAGEM que já é parte do sistema conceitual. Isso 

explica o porquê de o mapa poder ser entendido, no seu sentido geral, de forma instantânea. 

Em uma corrida de fórmula 1, o pit stop é uma efêmera parada que é feita pelos carros de 
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corrida para que seja feita uma verificação rápida do estado geral do automóvel, que inclui 

ajustes mecânicos, reparos, troca de pneus e colocação de mais combustível. No exemplo 

acima, se se seguir o mapa da metáfora, o veículo corresponderia ao relacionamento do casal. 

Portanto, um pit stop, ou seja, uma parada para reparos no veículo, deveria se referir a uma 

parada para verificar o estado da relação em geral e não tanto o estado físico do casal. Isso 

não impede que se entenda, no entanto, antes da explicação dada pelo jornalista, que um pit 

stop para o casamento envolve algum tipo de reavaliação. O sentido, no entanto, que seria 

extraído de forma mais intuitiva seria possivelmente o de uma “parada para reavaliar a 

relação” e não tanto uma “parada para reavaliar o estado físico dos nubentes”.  Na expressão 

“vamos fazer um test drive antes de casarmos”, o mapeamento é feito de forma correta e é 

possível entender de forma mais precisa que se trata de uma espécie de experimentação da 

vida de casado antes de, de fato, se casar. O importante é salientar que todas essas inferências 

só são possíveis porque o mapa metafórico O AMOR É UMA VIAGEM já é uma parte 

estabelecida do sistema conceitual. Poder-se-ia, portanto, imaginar diversas expressões a 

partir do domínio viagem, como “Ela está sempre pegando carona no casamento dos outros” 

ou “esse casamento está precisando de mais combustível para poder seguir adiante”. Segundo 

Lakoff e Turner (1989), grande parte das metáforas encontradas na poesia nada mais são do 

que extensões de mapas metafóricos existentes no nosso sistema metafórico cotidiano. 

 

5.6 Inferências metafóricas 

 A frase elencada na epígrafe da seção anterior constitui um exemplo de uma inferência 

metafórica. Ou seja, ela mostra como o domínio-fonte utilizado para constituir o mapa sobre o 

domínio-alvo permite que sejam feitas inferências sobre esse último domínio. No exemplo 

acima, podemos pensar que veículos precisam de combustível para poder se locomover (se 

forem veículos puxados por animais, estes últimos precisam ao menos de algum alimento). 

Portanto, pode-se fazer a inferência de que uma relação amorosa também precisa de algum 

tipo de combustível ou a de que ela pode terminar se ele faltar. Mais do que isso, assim como, 

por exemplo, para carros, os combustíveis constituem misturas de várias substâncias, também 

pode-se pensar que o combustível de uma relação constitui misturas de alguns elementos. 

Uma boa dose de amor, um pouco de ciúme e muito interesse sexual talvez sejam integrantes 

do combustível que move uma relação. Vejam-se os exemplos abaixo, retirados da internet: 

1) “Um fator sobressai: o diálogo. Ele é o combustível necessário para que exista 

casamento” (LOGRADO, 2008). 

2) “Para resgatar a relação é imprescindível que ainda haja amor, pois este é o 

combustível essencial a qualquer relação que pretenda ser feliz e neste caso a 

confiança é um componente importante” (AUGUSTO, 2010). 

3) “O combustível que aquece os casamentos que são: Amor, compromisso, e dedicação, 

haviam desaparecido completamente” (PEREIRA, 2010). 

4) “É triste mas a paixão é sim um combustível valioso no casamento, mas dá pra ser feliz 

sem paixão também… quando se tem tesão, amor, responsabilidade, respeito e 

companheirismo” (ANA, 2010). 

5) “O combustível de muitos casamentos está na reserva” (WAGNER, 2010). 

http://casamento.bicodocorvo.com.br/curiosidades/seguranca-na-relacao
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6) “Tão certo como o homem sabe que o carro e suas ferramentas precisam de 

manutenção, para render como ele quer, é preciso que os maridos aprendam a fazer a 

devida 'manutenção' na esposa, para obter dela todo o rendimento esperado. 

O que dizer do homem que deixa passar o tempo da troca do óleo, não calibra os 

pneus, anda sempre com a gasolina 'na reserva...', e ainda pretende que o carro 

renda 100% e reclama quando dá defeitos? Muitos maridos estão infelizes, pois 

tratam as esposas como tal homem trata do carro. Fique esperto! 

Aqui vão algumas dicas para 'azeitar' o relacionamento conjugal, a fim de usufruí-lo 

ao máximo. Nada de sentimentalismo, certo? Nada de falação, certo?  

* Só atitudes que surtam efeito, práticas: 

  Exemplo... Se quer que o carro ande, você empurra ou põe gasolina? 

*Muitos estão penando “empurrando” o casamento por não colocar o combustível 

adequado.  É preciso saber se sua máquina é a gasolina, a diesel ou a álcool.  

1. CONHEÇA SUA 'MÁQUINA ! 

É preciso se interessar para saber como ela funciona, aprender a ouvir e discernir o 

ruído do motor. Instrutores de motoristas costumam dizer – “Tá pedindo segunda” 

(para trocar a marcha). Você sabe quando sua esposa está pedindo para “trocar de 

marcha?“ 

2. COLOQUE O  'COMBUSTÍVEL' PRÓPRIO 

Carinho – Cada máquina requer o combustível adequado: Você sabe como agradar 

sua esposa? Pode ser um abraço gentil, um olhar de aprovação, pegar na mão dela, 

dar beijinho de despedida, esquentá-la no frio [sem outras intenções]. O diabo quer 

que você se sinta ridículo fazendo isso. Seja homem! Faça-o calar; ele vem só para 

roubar, matar e destruir: você e sua família. 

3. RESOLVA  OS PROBLEMAS (há quem prefira meios de fuga: trabalho, mutismo, 

bebida) 

Conhecer o motor ajuda a saber os macetes para que funcione bem. Ex: se for a 

álcool, no frio... Detecte a causa – Ansiedade: Ajude a resolver... – Como posso 

tranqüilizar você? 

                      – Cansaço: – Como posso ajudar você?   

                      – Apatia: – Como posso animar você?  

                      – Agitação: – Como posso acalmar você?  

*Tendo aberto o capô, observe: deixe-a falar, falar, falar... só ESCUTE  (LATTERZA, 

2010)”. 

7) “O amor é o combustível que nos permite ir em frente na nossa viagem. Sem o amor 

o casamento não vai muito longe. Ele cresce à medida que conhecemos um ao outro, 

nas lutas do dia-a-dia, nas vitórias e na esperança” (SILVEIRA, 2010). 
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5.7 Um domínio-alvo pode ser estruturado por mapas metafóricos distintos 

 Vários mapas metafóricos distintos podem estruturar um mesmo domínio-alvo. 

Vejam-se os exemplos abaixo, retirados de Kövecses (2007, p. 26): 

O AMOR É UM NUTRIENTE: Eu estou faminto de amor. 

O AMOR É UMA UNIDADE DE PARTES: Eles romperam a relação. Eles estão muito ligados um 

no outro. Nós agora somos um só. 

O AMOR É PROXIMIDADE: Eles estão grudados um ao outro. 

O AMOR É UMA LIGAÇÃO: Há um vínculo grande entre os dois. 

O AMOR É UM FLUIDO EM UM CONTÊINER: Ela está transbordando de amor. 

O AMOR É FOGO: Ela está ardendo de amor. 

O AMOR É UMA TROCA ECONÔMICA: Eu estou investindo muito nessa relação e estou 

recebendo pouco em troca. 

O AMOR É UMA GUERRA: Ele a conquistou. 

O AMOR É UM JOGO: Ela está fazendo joguinhos com ele. 

O AMOR É UMA DOENÇA: Ele está doente de amor. 

O AMOR É UMA MAGIA: Ele está encantado por ela. 

O AMOR É UMA INSANIDADE: Ele está louco por ela. 

O AMOR É UM SUPERIOR SOCIAL: Ele foi dominado pelo amor. 

 Ou ainda: 

O OBJETO DE AMOR É UMA COMIDA APETITOSA: Você é o meu docinho de coco... 

O OBJETO DE AMOR É UMA CRIANÇA PEQUENA: Vem cá, meu bebê... (mulher referindo-se ao 

esposo). Ou, vem cá, minha filha... 

O OBJETO DE AMOR É UMA DIVINDADE: Ele a venera completamente.  

O OBJETO DE AMOR É UM OBJETO PRECIOSO: Ele é o meu tesouro. Ele é a coisa mais preciosa 

que eu tenho. 

 
 
5.8 A relação entre metáforas e esquemas imagéticos 
 
 Logo após o desenvolvimento da Teoria dos Esquemas Imagéticos, formulou-se a 

hipótese de que certos conceitos poderiam ser construídos por projeções metafóricas desses 

esquemas. Os esquemas imagéticos, como foi visto, são gestalts que refletem experiências 

corporais em um nível pré-conceitual e que, por serem derivadas de experiências corporais 
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que são diretamente portadoras de significado, carregam também consigo esse significado 

para um nível conceitual. Como consequência dessa hipótese, todo pensamento abstrato e a 

razão passam a ser então vistos como tendo como base esquemas imagéticos e uma 

corporalidade. 

 
5.9 O princípio da invariância 
 
 No final dos anos 80 e no início dos anos 90 houve um grande questionamento por 

parte dos estudiosos67 das metáforas conceituais acerca do que restringia a projeção de um 

domínio-fonte para um domínio-alvo. Em outras palavras, queria-se saber por que 

determinados domínios-fonte eram usados para construir conceitos no domínio-alvo e por que 

outros domínios-fonte não eram utilizados. Por que, por exemplo, se usa o domínio-fonte das 

viagens para falar de amor, mas não se usa o domínio-fonte dos aquários? Parece, portanto, 

haver algumas restrições quanto aos mapas metafóricos, bem como quanto às possíveis 

inferências que podem ser feitas a partir deles. 

 O exemplo abaixo é adaptado do exemplo oferecido por Kövecses (2002, p. 102): 
 

(A) Ela deu um livro a ele. 
 

  Baseado na metáfora CAUSALIDADE É TRANSFERÊNCIA (DE UM OBJETO), tem-se: 
 

(a) Ela deu um beijo nele. 
(b) Ela me dá dor de cabeça. 

 
A sentença (A) gera alguns tipos de inferência, como por exemplo, a ideia de que se eu 

dei um livro a você, você o tem. Essa inferência também poderia em tese ser carregada pelo 

mapa metafórico nos dois casos acima enumerados.  Ter-se-ia assim: 

 
(a’) * Ela deu um beijo nele e ele ainda o tem. 
(b’) Ela provocou uma dor de cabeça nele e ele ainda a tem. 

 
 A sentença (b’) utiliza o potencial inferencial metafórico, ao passo que a sentença (a’) 

não faz uso dele. Cabe então perguntar, no exemplo acima, por que é que uma pessoa pode-se 

dizer possuidora de uma dor de cabeça depois que ela “a recebe” e por que ela não pode 

dizer-se possuidora de um beijo depois que ela o recebe? Ambas as sentenças poderiam, 

inclusive, ser parafraseadas do seguinte modo: Ela causou nele a experiência de um beijo/de 

uma dor de cabeça. Ou seja, apesar da semelhança interpretativa, parte das inferências 

possíveis do domínio-fonte pode ser carregada para um dos domínios-alvo em um caso e não o 

pode no outro. 

 A resposta para o caso acima é de que um beijo é considerado um evento e a dor de 

cabeça é considerada um estado. Eventos não perduram no tempo e são momentâneos, ao 

passo que estados duram por um certo tempo. Poder-se-ia dizer, portanto, que a estrutura de 

esquemas imagéticos do evento alvo é diferente nos dois casos e que a estrutura esquemática 
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 Ver Lakoff (1990). 
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de eventos não aceita uma inferência de uma fonte que contradiga essa estrutura de esquema 

imagético. 

 Para explicar fenômenos como esse acima, Lakoff (2006) propôs o princípio da 

invariância, que oferece a seguinte hipótese: 

Mapas metafóricos preservam a topologia cognitiva (isto é, a estrutura 
esquemo-imagética) do domínio-fonte, de um modo consistente com a 
estrutura inerente do domínio-alvo (LAKOFF, 2006, p. 199). 
 

 Em outras palavras, o princípio da invariância estabelece aquilo que Lakoff (2006, p. 

200) denominou de prevalência do domínio-alvo, ou seja, o fato de a estrutura esquemo-

imagética do domínio-alvo prevalecer sobre a do domínio-fonte e determinar as inferências 

que serão cabíveis a partir da projeção metafórica. É por isso que, seguindo o exemplo acima, 

uma pessoa pode dar um chute ou um soco em uma outra sem que essa outra possua o soco 

ou o chute depois disso, ou que alguém pode dar uma informação para um indivíduo mesmo 

sem perdê-la.  

 

5.10 Metáforas imagéticas 
 
 Nem todas as metáforas são constituídas a partir do mapeamento de conceitos de um 

domínio-fonte sobre um domínio-alvo. Há metáforas que apenas projetam uma imagem 

mental sobre uma outra imagem. Elas são denominadas por Lakoff (2006, p. 215) e por Lakoff 

e Turner (1989, p. 89) metáforas imagéticas (image metaphors). Poder-se-ia pensar em um 

exemplo como “Minha mulher é um violão”, ou no poema abaixo de João Cabral de Melo 

Neto, em que a imagem de uma casa é projetada sobre uma mulher: 

    A Mulher e a Casa 

 

Tua sedução é menos 
de mulher do que de casa 
pois vem de como é por dentro 
ou por detrás da fachada. 
 
Mesmo quando ela possui 
tua plácida elegância, 
esse teu reboco claro, 
riso franco de varandas, 
 
uma casa não é nunca 
só para ser contemplada; 
melhor: somente por dentro 
é possível contemplá-la. 
 
Seduz pelo que é dentro, 
ou será, quando se abra; 
pelo que pode ser dentro 
de suas paredes fechadas; 
 
pelo que dentro fizeram 
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com seus vazios, com o nada; 
pelos espaços de dentro, 
não pelo que dentro guarda; 
 
pelos espaços de dentro: 
pelos recintos, suas áreas, 
organizando-se dentro 
em corredores e salas, 
 
os quais sugerindo ao homem 
estâncias aconchegadas, 
paredes bem revestidas 
ou recessos bons de cabas, 
exercem sobre esse homem 
efeito igual ao que causas: 
a vontade de corrê-la 

por dentro, de visitá-la (NETO, 2005, p. 106-108). 
 
 Nos dois casos, são as imagens mentais que permitem que se projete tanto um violão 

como uma casa na mulher. Tome-se o exemplo da mulher e do violão: nele há uma 

superimposição da imagem de um violão sobre a imagem de uma mulher, em virtude da 

semelhança de ambas as formas. Aqui, trata-se também de uma metáfora conceitual, pelo 

menos, no sentido de que a metáfora não se encontra nas palavras, mas nas imagens mentais. 

As palavras, por si só, não determinam que parte do violão deve ser projetada sobre a mulher. 

Elas apenas incitam que uma imagem seja mapeada sobre a outra. 

 Seriam as metáforas imagéticas distintas das metáforas conceituais analisadas até 

então? Esse foi um questionamento importante levantado por Lakoff e Turner (1989). Do 

mesmo modo que um princípio da invariância fora erigido para as metáforas conceituais 

estudadas até então, desejava-se também saber como operavam as metáforas imagéticas, o 

que restringia os mapeamentos, que tipos de estruturas internas as imagens mentais possuíam 

que permitiam que alguns mapeamentos operassem de imediato e sem esforço, enquanto 

outras exigiam um esforço maior, e, mais do que isso, se haveria uma teoria geral da metáfora 

que unificasse as metáforas imagéticas com todas as metáforas convencionais que mapeiam a 

estrutura de um domínio sobre a estrutura de outro domínio. 

 A resposta para a questão foi a de que o Princípio da Invariância poderia ser a solução. 

As imagens mentais convencionais também são estruturadas por esquemas imagéticos e as 

metáforas imagéticas preservariam, desse modo, a estrutura esquemo-imagética, mapeando 

um esquema sobre o outro (contêineres sobre contêineres, esquemas de caminho sobre 

esquemas de caminho etc). Desse modo, em termos gerais, poder-se-ia dizer que todos os 

mapas metafóricos preservariam as estruturas esquemo-imagéticas, ou, em outras palavras, 

seriam invariáveis com relação à sua topologia cognitiva. 

 Isso levou Lakoff e Turner (1989) a uma outra inferência. Se tanto as metáforas 

conceituais, digamos, tradicionais quanto as metáforas imagéticas eram regidas pelo princípio 

da invariância, então, poder-se-ia dizer não só que as inferências proposicionais eram, em 

última instância, inferências baseadas em imagens, mas, mais do que isso, que o raciocínio 

abstrato nada mais era do que um caso especial de raciocínio baseado em imagens: “o 

raciocínio baseado em imagens é fundamental e o raciocínio abstrato é o raciocínio baseado 
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em imagens sob projeções metafóricas para domínios abstratos” (LAKOFF, 2006, p. 214). As 

estruturas proposicionais humanas fazem uso de uma série de conceitos, como o de tempo, 

mudança, categorias, propósito, estados, todos eles envolvendo projeções metafóricas para a 

sua concepção. 

 

5.11 Realizações da metáfora 

Como já se salientou anteriormente, as metáforas conceituais não constituem um 

fenômeno linguístico, mas um fenômeno do pensamento humano. Elas, portanto, não 

precisam se manifestar apenas na linguagem e, de fato, como elenca Lakoff (2006, p. 228-230), 

várias são as suas possíveis realizações. Isso é um elemento importantíssimo da teoria, já 

presente desde a sua formulação inicial, e que se traduz na ideia de que as metáforas 

conceituais são vividas, ou seja, que age-se, pensa-se e sente-se diretamente influenciado por 

elas. Na verdade, algo mais do que isso de fato ocorre. A teoria neural da metáfora, última 

versão da Teoria da Metáfora Conceitual, preconizará que as metáforas conceituais são, de 

fato, corporificadas em um nível neural. 

Lakoff (2006), apenas a título exemplificativo, menciona algumas áreas em que a 

metáfora conceitual encontra-se realizada, tais como em obras literárias, em rituais, na 

interpretação de sonhos, nos mitos, nos sintomas físicos68, nas instituições e práticas sociais, 

na legislação, na política externa etc. 

Desse modo, como salienta Lakoff (2006, p. 227), um termômetro, que marca um 

aumento da temperatura com uma subida do mercúrio em seu interior, ou mesmo gráficos do 

mercado de ações que indicam um aumento dos preços por meio de elevações e uma 

diminuição deles por uma baixa, são instanciações da metáfora MAIS é PARA CIMA. A 

correlação entre o aumento da temperatura ou o aumento nos preços e a subida é mais fácil 

de ser assimilada e compreendida do que se ela contradissesse essa metáfora e aumentos 

fossem representados com a descida no gráfico ou no termômetro. 

As relações entre os afetos e a metáfora conceitual também vêm sendo estudadas. 

Embora boa parte das pesquisas até o momento desenvolvidas tenham tido como objetivo 

investigar as metáforas utilizadas na conceitualização de diversas emoções, destacando-se, em 

especial, o trabalho de Kövecses (2007), alguns questionamentos têm sido levantados no que 

diz respeito ao papel das metáforas conceituais na ativação dos afetos. Schmitt (2009) chama a 

atenção para uma possível dependência do nojo moral do domínio de metáforas que 

governam o sistema ético. Como salientam Lakoff e Johnson (1999, p. 325), “não há qualquer 

sistema ético que não seja metafórico”. É possível, portanto, que o nojo moral seja ativado por 

uma reação à metáfora conceitual MORALIDADE é LIMPEZA69, manifestada na ideia de uma 

                                                           
68

 Quanto a esse aspecto, Lakoff (2006, p. 229) esclarece: “A mente inconsciente faz uso do nosso sistema 
inconsciente de metáforas convencionais, algumas vezes, para expressar estados psicológicos em termos de 
sintomas físicos. Por exemplo, na metáfora da estruturação de eventos, há um submapa DIFICULDADES são 
IMPEDIMENTOS AO MOVIMENTO, que apresenta um caso especial DIFICULDADES são FARDOS. É muito comum 
para alguém encontrando dificuldades caminhar com seus ombros curvados, como se carregasse um forte peso que 
o sobrecarrega”. 
69

 Para uma descrição dessa metáfora, ver Lakoff e Johnson (1999, p. 307). 
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alma suja.  Outro exemplo interessante, apontado por Lakoff e Johnson (1999, p. 288), diz 

respeito às situações de culpa, quando se age em desacordo com alguma ou algumas 

convicções e diz-se que ‘traiu-se a si mesmo’: “quando conceitualizamos uma decisão difícil 

metaforicamente em termos de uma luta interna, muitos de nós experimentamos aspectos 

dessa luta”. A questão que se coloca é se a metáfora se encaixa em uma experiência 

qualitativa que já existia anteriormente ou se a experiência qualitativa e o afeto a ela 

correspondente decorrem do modo como a situação é metaforicamente conceitualizada. 

Uma situação corriqueira nos consultórios de psicologia é aquela evidenciada por um 

paciente que diz “Estou completamente perdido”. Trata-se claramente de uma instanciação da 

metáfora que foi continuamente analisada ao longo deste capítulo: A VIDA É UMA VIAGEM. 

Aqui novamente cabe-se perguntar em que medida o sentimento de estar perdido despertado 

no paciente decorre do fato de ele conceitualizar a vida como uma viagem. De fato, há outras 

metáforas que podem ser utilizadas para se conceitualizar a vida, como a VIDA é uma GUERRA 

(venci a minha batalha diária) e que podem também despertar afetos diversos. Imagine-se, 

neste último caso, um paciente que chega ao consultório e diz “Me sinto um derrotado”. Um 

profundo conhecimento das metáforas conceituais e uma forte atenção a elas na prática 

clínica são, portanto, certamente fundamentais. Em situações como essas, pode-se oferecer ao 

paciente a possibilidade de “mudar de metáfora”, conceitualizando a vida a partir de outra 

metáfora conceitual. Isso será melhor visto ao fim deste capítulo. 

Outro exemplo de manifestação não linguística da metáfora conceitual é também 

elencado por Lima, Feltes e Macedo (2008, p. 159) e diz respeito à metáfora IMPORTANTE é 

CENTRAL: “Num evento social, pessoas em alta posição social tendem a ocupar lugares físicos 

mais centrais do que as menos importantes (a localização de uma mesa ou a assento em uma 

mesa)”. Pode-se também facilmente pensar em como se conceitualiza o futuro como algo que 

está à frente e o passado como algo que está atrás e, por conta disso, gesticula-se, apontando 

para frente quando se quer indicar o futuro e para trás quando se quer indicar o passado. 

Enfim, os gestos, os corpos, os afetos parecem evidenciar que, de fato, as metáforas 

conceituais são corporificadas e que, por isso, são vivenciadas cotidianamente. 

Ao longo deste capítulo, serão vistos de forma um pouco mais detalhada artigos que 

tratarão da análise da realização de metáforas conceituais na interpretação de sonhos, em 

contos de fada, em mitos e na prática clínica, áreas que tradicionalmente despertaram o 

interesse dos analistas junguianos. 

 

5.12 Resumo da teoria até 1993 

Lakoff (2006, p. 231-233) resume a Teoria da Metáfora Conceitual, da forma como ela 

havia sido desenvolvida até 1993, da seguinte forma: 

 

5.12.1 A natureza da metáfora 
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– A metáfora é o principal mecanismo por meio do qual conceitos abstratos são 

compreendidos e o pensamento abstrato é realizado. 

– Muitos assuntos, dos mais mundanos às mais elaboradas teorias científicas, só podem ser 

compreendidos via metáfora. A metáfora é fundamentalmente conceitual, não linguística, por 

natureza. 

– A linguagem metafórica é a manifestação superficial da metáfora conceitual. 

– Apesar de grande parte do sistema conceitual humano ser metafórico, uma parte 

significativa dele é não metafórica. A compreensão metafórica assenta na compreensão não 

metafórica. 

– A metáfora permite que se compreenda um assunto relativamente abstrato ou 

inerentemente não estruturado em termos de um assunto mais conhecido ou, pelo menos, 

mais estruturado. 

 

5.12.2 A estrutura da metáfora 

– As metáforas são mapas entre domínios conceituais. 

– Esses mapas são assimétricos e parciais. 

– Cada mapa é um conjunto fixo de correspondências ontológicas entre entidades em um 

domínio-fonte e entidades em um domínio-alvo. 

– Quando essas correspondências fixas são ativadas, os mapas podem projetar padrões de 

inferência de domínio-fonte em padrões de inferência de domínio-alvo. 

– Os mapas metafóricos obedecem ao princípio da invariância. A estrutura do esquema-

imagético do domínio-fonte é projetada sobre o domínio-alvo de um modo que ela seja 

consistente com a estrutura inerente do domínio-alvo. 

– Os mapeamentos não são arbitrários, mas assentam no corpo e na experiência e no 

conhecimento cotidianos. 

– Um sistema conceitual contém centenas de mapeamentos metafóricos convencionais, os 

quais formam um subsistema conceitual altamente estruturado. 

– Há dois tipos de mapeamentos: mapeamentos conceituais e mapeamentos imagéticos; 

ambos obedecem ao princípio da invariância. 

 

5.12.3 Alguns aspectos da metáfora 

– O sistema da metáfora conceitual convencional é fundamentalmente inconsciente, 

automático e utilizado sem nenhum esforço perceptível, assim como o é o sistema linguístico e 

o resto do sistema conceitual. 
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– O sistema de metáfora convencional está “vivo” no mesmo sentido que o sistema de regras 

gramaticais e fonológicas está vivo; a saber, ele está constantemente em uso, 

automaticamente e abaixo do nível de consciência. 

– O sistema metafórico é central para a compreensão da experiência e para o modo como se 

age a partir dessa compreensão. 

– A metáfora é fundamentalmente baseada em correspondências com as experiências 

humanas, mais do que na similaridade. 

– O sistema metafórico desempenha um papel importante tanto na gramática quanto no 

léxico de uma língua. 

– Os mapeamentos metafóricos variam em universalidades, alguns parecendo ser universais, 

outros estando muito difundidos, e alguns parecendo ser específicos de determinada cultura. 

– A metáfora poética é, na maior parte dos casos, uma extensão do sistema convencional de 

pensamento metafórico quotidiano. 

 

5.13 Problemas com o princípio da invariância 

 A alegação do princípio da invariância evidenciou um problema na Teoria da Metáfora 

Conceitual que foi levantado por vários acadêmicos. Haveria nesse princípio algumas 

contradições: (1) Se, de acordo com a Teoria da Metáfora Conceitual, os mapas metafóricos 

projetam uma estrutura responsável pela construção dos conceitos em domínios abstratos, se 

os domínios-alvo já possuem uma estrutura, por que é que eles seriam estruturados 

metaforicamente? (2) Como conciliar a ideia de que o domínio-alvo já possui uma estrutura 

com o fato de vários domínios-fonte, com estruturas distintas, poderem ser usados como base 

para as projeções dos mapas metafóricos? 

 

5.14 A Teoria da Metáfora Primária 

 A solução para as perguntas acima veio da tese de doutorado de Grady (1997a), 

defendida no departamento de linguística de Berkeley. Grady propôs uma divisão das 

metáforas em metáforas primárias e em metáforas compostas/complexas. As metáforas 

primárias são as mais básicas, no sentido de que elas são oriundas de experiências percebidas 

e travadas cotidianamente por todos. As metáforas complexas seriam construídas a partir de 

mesclagens conceituais das metáforas primárias (o próximo capítulo será dedicado à 

mesclagem conceitual). A diferença da proposta de Grady (1997a) para a versão anteriormente 

existente da Teoria da Metáfora Conceitual é a de que as metáforas primárias constituem uma 

associação de conceitos que são primários, no sentido de que eles são experienciados e 

percebidos diretamente. Uma das consequências dessa visão é a rejeição por parte de Grady 

de que a distinção entre os domínios-fonte e alvo dos mapas metafóricos corresponda a uma 

distinção entre conceitos concretos e conceitos abstratos, distinção essa que prevalecia nas 

formulações teóricas anteriores (Ex.: TEORIAS são PRÉDIOS – teorias são mais abstratas do que 
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prédios). Essa distinção dirá respeito ao que ele denomina de grau de subjetividade dos 

conceitos: a metáfora primária relacionará experiências de um domínio-fonte sensório-motor 

e perceptual a um domínio-alvo que refletirá respostas subjetivas – que englobam 

julgamentos, avaliações e inferências – à percepção sensorial. Esses dois domínios serão 

reunidos pela metáfora por meio de correlações experienciais que ocorrem cotidianamente e 

com frequência. 

 Foram listados abaixo alguns exemplos de metáforas primárias elaborados por Lakoff e 

Johnson (1999, p. 50-54) e citados por Grady (1997a): 

a) Mais é para cima 

Julgamento subjetivo: quantidade. 

Domínio sensório-motor: orientação vertical. 

Exemplo: A dívida dele não para de subir. 

Experiência primária: A observação de que, ao se acrescentar coisas a uma pilha, ela 

sobe ou que ao se acrescentar um fluido em um recipiente, o nível do fluido sobe. 

 

b) Dificuldades são cargas/fardos 

Julgamento subjetivo: dificuldade. 

Domínio sensório-motor: esforço muscular. 

Exemplo: Ela está sobrecarregada de trabalho. 

Experiência primária: O desconforto que se experiencia ao se carregar objetos 

pesados. 

 

c) Intimidade é proximidade 

Julgamento subjetivo: intimidade. 

Domínio sensório-motor: estar fisicamente próximo. 

Exemplo: Há anos que nos conhecemos e sempre mantivemos uma certa distância. Eu 

gostaria de me aproximar mais de você. 

Experiência primária: Estar fisicamente próximo às pessoas com quem se tem 

intimidade. 

 

d) Importante é grande 

Julgamento subjetivo: importância. 

Domínio sensório-motor: tamanho. 

Exemplo: Esse é um grande livro. 

Experiência primária: Quando criança, achar que coisas grandes, como os pais, são 

importantes e sentir que elas podem exercer forças sobre você e domínio no campo 

visual. 

 

e) Tempo é movimento 

Julgamento subjetivo: a passagem do tempo. 

Domínio sensório-motor: movimento. 

Exemplo: Hoje o tempo voou! 

Experiência primária: Experienciar a passagem do tempo ao se observar o movimento 

ou ao se mover. 
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f) Propósitos são destinos 

Julgamento subjetivo: atingir um propósito. 

Domínio sensório-motor: alcançar um destino. 

Exemplo: Ele ainda não alcançou a posição que ele almeja na empresa. 

Experiência primária: Precisar alcançar destinos para atingir propósitos, como por 

exemplo, precisar engatinhar, quando criança, até um brinquedo para conseguir tê-lo. 

 

g) Mudança é movimento 

Julgamento subjetivo: experimentar uma mudança de estado. 

Domínio sensório-motor: mover-se. 

Exemplo: Ele entrou em uma fase ruim na última semana. 

Experiência primária: experimentar uma mudança de estado ao se mudar de lugar. 

 

h) Estados são locais 

Julgamento subjetivo: um estado subjetivo. 

Domínio sensório-motor: estar em uma região delimitada do espaço. 

Exemplo: Eu estou à beira de um ataque de nervos. 

Experiência primária: Experimentar uma correlação entre um estado e um local 

(mover-se para um ambiente mais quente, para um lugar mais escuro, por exemplo). 

 

i) Conhecer é ver 

Julgamento subjetivo: conhecimento. 

Domínio sensório-motor: visão. 

Exemplo: Agora eu vejo quem você realmente é. 

Experiência primária: obter informação por meio da visão. 

 

j) Afeto é calor 

Julgamento subjetivo: afeição. 

Domínio sensório-motor: temperatura. 

Exemplo: Ele é uma pessoa tão fria! 

Experiência primária: Sentir calor ao se ser abraçado com afeto. 

 

k) Alegria é para cima 

Julgamento subjetivo: alegria. 

Domínio sensório-motor: orientação corporal. 

Exemplo: Eu estou me sentindo para cima hoje. Ela anda tão para baixo ultimamente. 

Experiência primária: Se sentir feliz e ter uma postura ereta (a correlação entre o 

estado afetivo e a postura). 

Grady (1997a) cita outras metáforas primárias ainda, como DESEJO É FOME; 

SIMILARIDADE É PROXIMIDADE; CATEGORIAS SÃO CONTÊINERES; ESCALAS LINEARES SÃO 

CAMINHOS; ORGANIZAÇÃO É UMA ESTRUTURA FÍSICA; AJUDA É APOIO; CAUSAS SÃO FORÇAS 

FÍSICAS; CONTROLE É EM CIMA. 
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 Nos exemplos acima listados, os conceitos-alvo constituem, segundo Grady (1997a), 

respostas subjetivas a percepções sensoriais oriundas de julgamentos, avaliações e inferências. 

Os conceitos-alvo, desse modo, não são classificados como abstratos, mas como experiências 

diretas e subjetivas essenciais e comuns a todos os seres humanos. Desse modo, a distinção 

básica entre o conceito-fonte e o conceito-alvo das metáforas primárias na concepção de 

Grady (1997a) é a de que no primeiro encontram-se experiências sensórias e perceptuais, ao 

passo que, no segundo, encontram-se respostas subjetivas70. 

 A teoria de Grady (1997a) preconiza, portanto, a ideia de que a motivação essencial 

para a formação das metáforas primárias encontra-se nas experiências humanas básicas. Mas 

essas experiências devem refletir aquilo que ele chama de uma correlação experiencial. Um 

exemplo claro dessa correlação experiencial ocorre quando se coloca água em um copo. 

Quanto mais água é colocada, maior será o nível de água no copo. Essa correlação experiencial 

básica, comum a todos os seres humanos, encontra-se na raiz da formação da metáfora 

primária MAIS é PARA CIMA. Ela proporciona, portanto, a base para a correlação entre a 

QUANTIDADE e a ELEVAÇÃO VERTICAL. 

 Assim como na teoria original da metáfora conceitual, na Teoria da Metáfora Primária 

assume-se também que os mapas metafóricos são unidirecionais. Mas, como os mapas das 

metáforas primárias envolvem a associação de um conceito-alvo e de um conceito-fonte que 

são ambos básicos e diretamente derivados das experiências percebidas e apreendidas, a 

explicação para a unidirecionalidade deve, naturalmente, ser distinta daquela fornecida pelo 

princípio da invariância. A explicação, no caso da Teoria da Metáfora Primária é a de que os 

conceitos dos domínios-alvo se dão em um nível de processamento cognitivo em que se tem 

menor acesso consciente, uma vez que eles estão relacionados a respostas subjetivas. Eles são 

respostas, portanto, a operações que ocorrem em um âmbito inconsciente. A função da 

metáfora primária, portanto, é a de estruturar 

[…] conceitos-alvo primários em termos de imagens sensoriais para trazer 
para o primeiro plano operações cognitivas que ocorrem em um plano de 
fundo. Isso é alcançado ao se empregar conceitos-fonte que são mais 
acessíveis porque eles se relacionam a experiências sensoriais em vez de a 
experiências subjetivas. Diz-se que as fontes primárias dos conceitos, que 
derivam das experiências sensoriais externas, têm conteúdo imagético, ao 
passo que os conceitos-alvo primários, que são mais sujeitos a avaliações e, 
portanto, subjetivos por natureza, têm conteúdo responsivo (EVANS; 
GREEN, 2006, p. 306). 
 

 Um exemplo claro do que foi dito acima pode ser vislumbrado na metáfora primária 

IMPORTÂNCIA é TAMANHO, expressa em frases como “Ele é um grande homem”. O conceito 

de importância é claramente mais subjetivo do que o de tamanho, que se refere a algo que é 

diretamente derivado de nossa experiência sensorial. 

 É importante ressaltar que os julgamentos e avaliações que compõem o conceito-alvo 

das metáforas primárias são resultantes não só da correlação de experiências humanas 

                                                           
70

 A experiência sensorial diria respeito a dados sensórios e perceptuais oriundos do mundo externo, tais como 
aqueles relacionados aos domínios do espaço, do movimento, da temperatura etc. Ela é também chamada de 
experiência imagística. A experiência subjetiva inclui emoções, consciência e experiências de tempo e de 
consciência de duração, simultaneidade, e é também chamada de experiência introspectiva. 
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básicas, mas também de mecanismos inatos de avaliação e de percepção dessas experiências. 

Grady (1997a) esclarece: 

Somos geneticamente dotados de capacidades particulares para a 
percepção e análise de nosso ambiente. Por exemplo, reconhecemos certas 
formas e cores, percebemos tamanho e massa, percebemos formas físicas 
como todos e partes, fazemos julgamentos acerca da temperatura, 
estimamos a distância etc. [...] Temos também certos tipos de modos inatos 
de responder a essas experiências perceptuais: julgamos a relativa 
similaridade de objetos que percebemos, sentimos prazer ou nojo em 
resposta a certos gostos ou cheiros, nos sentimos satisfeitos quando temos 
algo para comer  ou satisfeitos de um outro modo quando alcançamos um 
local que era o nosso objetivo, e assim por diante. Essas respostas podem 
ser pensadas como caracterizando o que ‘importa’ para nós acerca de 
eventos e experiências particulares. Uma razão pela qual o peso importa, 
por exemplo, é a de que ele torna os objetos mais ou menos difíceis de 
serem levantados ou carregados (GRADY, 1997a, p. 21-22). 
 

 É necessário ainda discorrer a respeito de outro importante elemento da Teoria da 

Metáfora Primária. Trata-se da distinção das metáforas primárias das metáforas complexas. 

Grady, em um artigo publicado em 1997, em que investiga a metáfora TEORIAS são PRÉDIOS, 

frequentemente citada por Lakoff e Johnson (1999), relata três critérios básicos para a 

distinção de uma metáfora primária de uma metáfora complexa: a sua simplicidade, a pobreza 

de seu mapeamento e a falta de uma base experiencial clara do último tipo de metáfora. Esses 

critérios serão explorados a partir do exemplo do próprio Grady (1997b). Foram listados abaixo 

exemplos da metáfora TEORIAS são PRÉDIOS: 

1) Você precisa embasar melhor o seu argumento. 

2) Achei essa sua teoria meio fraca. 

3) O argumento dele derrubou a sua teoria. 

4) A sua teoria não se sustenta. 

5) Encontrei alguns fatos que oferecem um suporte para a sua teoria. 

6) A sua teoria foi construída em um terreno muito pantanoso. 

De acordo com Grady (1997b), a metáfora TEORIAS são PRÉDIOS não é uma metáfora 

primária, visto que ela não atende a nenhum dos três requisitos que foram enumerados acima.  

O primeiro deles diz respeito ao fato de as metáforas primárias se referirem a aspectos 

comuns da experiência subjetiva e não estarem confinadas a nenhum domínio rico e específico 

da realidade, entrecruzando vários domínios. Elas relacionam conceitos simples de domínios 

distintos, ao passo que as metáforas complexas relacionam domínios completos, ricos em 

detalhes, e complexos, da experiência humana. Dado que o domínio das teorias é bastante rico 

em detalhes, ele não se qualificaria como um domínio-alvo ou mesmo como um domínio-fonte 

para uma metáfora primária. Uma das consequências desse requisito e também do fato de as 

metáforas primárias estarem associadas a correlações oriundas essencialmente do fato de os 

seres humanos terem uma fisiologia e uma morfologia semelhantes e viverem em um 

ambiente sem grandes variações, é que as metáforas primárias são grandes candidatas a 

serem universais. As metáforas compostas, por sua vez, por surgirem de domínios mais 

detalhados, que fazem uso de enquadres e conhecimentos de mundo específicos, parecem ser 

mais culturalmente dependentes. Desse modo, 
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a teoria prediz que comunidades com uma cultura material 
significativamente diferente da cultura material do Ocidente, por exemplo, 
nômades moradores de tendas ou moradores de cavernas), dificilmente 
empregariam a metáfora TEORIAS SÃO PRÉDIOS, mas devem, ao em vez 
disso, estruturar o conceito TEORIAS em termos de algum outro conceito 
culturalmente saliente (EVANS; GREEN, 2006, p. 308). 

 
O segundo requisito é o de que as metáforas primárias sejam metáforas com o que 

Grady (1997a, p. 40) denomina de pobreza de mapa. Isso significa dizer que as metáforas 

primárias constituem mapas simples e a razão disso é que elas relacionam um conceito de um 

domínio a um outro conceito de um outro domínio, ao passo que as metáforas complexas 

mapeiam domínios conceituais inteiros. Por isso, não se espera que as metáforas conceituais 

tenham alguma “brecha no mapa”, ou seja, como frequentemente ocorre no mapa de 

metáforas complexas, que algum conceito do domínio-fonte não encontre correspondente no 

domínio-alvo. A razão para isso já foi evidenciada acima. Se são apenas conceitos que são 

interligados nas metáforas primárias, não há como se pensar que uma parte daquele conceito 

não encontre correspondente no domínio-alvo. Mas, no caso das metáforas complexas, como 

são domínios conceituais que são relacionados, certamente pode haver conceitos dentro do 

domínio-fonte que não encontrem correspondentes no domínio-alvo. Desse modo, na 

metáfora TEORIAS SÃO PRÉDIOS, não se encontra um correspondente para o conceito de 

“janela”, elemento do domínio PRÉDIO, no domínio das teorias. Portanto, nesses casos, nem 

todos os elementos do domínio-fonte são mapeados no domínio-alvo. Mas, no caso da 

metáfora primária CAUSAS são FORÇAS, por exemplo, dada a simplicidade do mapa 

metafórico, é difícil imaginar como os conceitos acima poderiam ser quebrados em partes 

menores  até mesmo para verificar se algo no domínio-fonte não encontraria correspondência 

no domínio-alvo. 

Por fim, o terceiro requisito de Grady é o de que as metáforas primárias surjam de 

uma experiência clara. Nos exemplos de metáforas primárias que foram listados acima, essa 

base experiencial foi enumerada. Mas, na metáfora TEORIAS SÃO PRÉDIOS, é difícil encontrar 

essa experiência básica. Teorias e prédios não se encontram correlacionados na experiência 

cotidiana. Teorias podem ser concebidas dentro ou fora de prédios e prédios podem ser 

construídos com ou sem teorias. 

Desse modo, segundo Grady (1997b), faltam à metáfora TEORIAS SÃO PRÉDIOS os 

requisitos essenciais para que ela seja uma metáfora primária. Ela é, portanto, uma metáfora 

complexa. Não obstante isso, Grady (1997b) salienta que ela é formada pela combinação de 

duas metáforas primárias: PERSISTIR É PERMANECER ERETO e ORGANIZAÇÃO É UMA 

ESTRUTURA FÍSICA. 

Uma última e importante pergunta permanece. Qual seria o papel dos esquemas 

imagéticos na elaboração das metáforas primárias? A resposta para a questão, fornecida pelo 

próprio Grady (2005, p. 47), é a de que, dado que os conceitos dos domínios-alvo das 

metáforas primárias não apresentam conteúdo perceptual, e, portanto, não apresentam uma 

estrutura esquemo-imagética, não haveria, portanto, nenhuma estrutura esquemo-imagética a 

ser preservada nesses domínios. Portanto, a princípio, eles não desempenhariam nenhum 

papel na formação das metáforas primárias. Grady (2005, p. 47), no entanto, defende a ideia 
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de que talvez haja algo que os domínios fonte e alvo das metáforas primárias compartilhem. 

Ele relata que esse algo está situado em um nível mais abstrato do que o das imagens 

sensoriais e ele denomina esse elemento compartilhado “superesquema”. 

O quadro abaixo apresenta alguns dos superesquemas arrolados por Grady (2005): 

Esquema imagético Esquema responsivo Superesquema 

Peso Dificuldade Propriedade escalar 

Para cima Mais Propriedade escalar 

Proximidade Similaridade Relação escalar binária 

Chegar a um destino/objetivo Alcançar sucesso Evento demarcado (pontual) 
envolvendo um ator e um marco 

(Emergir de uma) fonte (resultar de uma) causa Relação temporal binária envolvendo 
uma trajetória e um marco 

Calor Raiva Entidade não delimitada (ou 
propriedade escalar 

Quadro 5: Superesquemas. Adaptado de Grady (2005, p. 48). 

Segundo Grady (2005), os superesquemas seriam uma condição necessária, mas não 

suficiente, para as metáforas primárias, e o fato de duas experiências aparecerem 

constantemente correlacionadas na experiência humana constituiria a maior motivação para a 

sua construção. Como ele esclarece: “Uma associação metafórica não surge entre apenas 

qualquer duas propriedades escalares ou processos intransitivos” (GRADY, 2005, p. 49). 

Como pode ser visto no quadro acima, Grady (2005) também propõe a criação de 

outra categoria de esquemas – os esquemas responsivos, que segundo ele, abrangem 

esquemas que não se referem à experiência sensorial e que incluem alguns esquemas que já 

haviam, inclusive, sido arrolados por Johnson (1987) anteriormente e classificados como 

esquemas imagéticos, como ESCALA, CICLO, PROCESSO etc. Grady (2005) tem alguma 

dificuldade em precisar a natureza desses esquemas, e alega que, assim como os esquemas 

imagéticos estavam essencialmente associados a sistemas cognitivos dedicados ao 

processamento de estímulos perceptuais, esses outros esquemas devem estar relacionados a 

outros sistemas neurais e cognitivos, como os associados à motivação ou a outros níveis de 

processamento do sistema cognitivo.  

 

5.15 A Teoria Integrada da Metáfora Primária 

Em 1999, com a publicação de Philosophy in the Flesh, Lakoff e Johnson revêem então 

a Teoria da Metáfora Conceitual, incorporando a ela a tese de Grady (1997a), a Teoria da 

Mesclagem onceitual de Fauconnier e Turner (2002) e mais duas reformulações propostas 

também em duas teses de doutorado defendidas em Berkeley, por Johnson, C. (1997) e por 

Srini Narayanan (1997) respectivamente. As quatro teorias juntas constituirão, então, segundo 

os autores, a Teoria Integrada da Metáfora Primária. Será examinada a seguir de forma sucinta 

a teoria integrada: 

a) A Teoria da Conflação, de Christopher Johnson: Johnson, C. (1997) desenvolveu 

uma pesquisa sobre a aquisição de metáforas em crianças a partir de um corpus de 



130 
 

emissões de uma criança chamada Shem, gravado ao longo do seu 

desenvolvimento linguístico. Seu trabalho visava a investigar o mecanismo de 

aquisição de metáforas. Ele levantara a hipótese de que haveria um período 

anterior à manifestação da metáfora em que haveria uma conflação entre 

domínios, ou seja, trata-se de uma fase em que as experiências e julgamentos 

subjetivos (não sensório-motores) e as experiências sensório-motoras encontram-

se tão indiferenciadas na experiência que as crianças não fazem distinções entre as 

duas quando elas ocorrem juntas. A experiência de calor e a experiência subjetiva 

de afeição, que constituirão a metáfora primária AFETO É CALOR, são um bom 

exemplo disso. Durante o período de conflação, o bebê experiencia a afeição 

juntamente com o calor do corpo do seu cuidador. Durante essa fase, associações 

neuronais são automaticamente construídas entre os dois domínios, de modo que, 

dada a frequência de tais associações, conexões neuronais permanentes entre eles 

são desenvolvidas. Em um período subsequente, de diferenciação, as crianças 

serão capazes de fazer uma distinção entre os domínios, muito embora as 

associações entre eles ainda persistam. Essas associações que persistem 

constituem, então, os mapas da metáfora conceitual entre os domínios que 

permitirão que a criança, mais tarde, possa proferir expressões como “um abraço 

caloroso”, ou “uma pessoa fria”. Em síntese, a hipótese formulada por Johnson é a 

de que a metáfora conceitual surge em dois estágios: a) um estágio de conflação, 

em que as conexões entre domínios coativos são estabelecidas e tais domínios não 

são experienciados como domínios distintos; e b) um estágio de diferenciação, em 

que domínios que anteriormente eram coativos são então experienciados como 

domínios fonte e alvo de uma metáfora conceitual. 

b) A Teoria da Metáfora Primária, de Grady: como foi visto anteriormente, levanta a 

hipótese de que conflações ocorridas durante a experiência cotidiana da criança 

levarão ao estabelecimento de centenas de metáforas primárias que 

emparelharão uma experiência sensório-motora a uma experiência ou julgamento 

subjetivo. As metáforas primárias serão como “moléculas” que constituirão as 

metáforas complexas por meio do mecanismo de mesclagem conceitual, que será 

detalhado mais adiante. 

c) A Teoria Neural da Metáfora, de Narayanan: as associações ocorridas durante a 

fase de conflação são também realizadas neuralmente por meio de ativações 

simultâneas de feixes neuronais que resultam em conexões neuronais 

permanentes entre redes neurais que definem os domínios conceituais. São essas 

conexões que constituem a base anatômica dos mapas metafóricos. 

d) A Teoria da Mesclagem Conceitual, de Mark Turner e de Gilles Fauconnier: a teoria 

de Turner e de Fauconnier será detalhada mais adiante. Segundo Grady, a 

formação de metáforas complexas se dá pelo mecanismo de mesclagem 

conceitual, tal como formulado pelos autores acima, que pode ser definido de 

forma sucinta como um mecanismo corriqueiro e inconsciente por meio do qual 

elementos de diversos cenários são mesclados de forma a originarem um terceiro 

cenário ou elemento. 
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As principais conclusões que podem ser inferidas a partir da Teoria Integrada da 

Metáfora Primária são: 

a) A de que as metáforas primárias são “automática e inconscientemente adquiridas 

por meio do processo normal de aprendizagem neural” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, 

p. 56) e não se tem consciência da maior parte delas. 

b) Elas são, portanto, aprendidas e adquirem um caráter de universalidade sempre 

que estiverem baseadas em experiências corporais universais no mundo; elas, 

portanto, são “universais que não são inatos” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 57), 

contribuindo também para a formação de universais linguísticos, como, por 

exemplo, o modo como o tempo é expresso em função do espaço na maior parte 

das línguas no mundo. Deve-se sempre lembrar, no entanto, que os elementos 

corpóreos inatos humanos são também um fator fundamental para essa 

universalidade. 

c) A formação das metáforas primárias não decorre de um processo consciente de 

interpretação das correlações entre experiências de distintos domínios, mas trata-

se de um processo amplamente inconsciente resultante de um mapeamento 

conceitual em um nível neural. 

d) “Também é importante salientar que nem todas as metáforas conceituais são 

manifestadas em palavras de uma língua. Algumas são manifestadas na gramática, 

outras nos gestos, na arte ou em rituais. Essas metáforas não linguísticas podem, 

contudo, ser expressas por meio da linguagem ou por meio de outros meios 

simbólicos” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 57). 

O processo de construção das metáforas conceituais é absolutamente inevitável na 

espécie humana. Ele decorre da simples interação humana com o mundo. Sempre que um 

domínio subjetivo da experiência for coativado de forma regular com um domínio sensório-

motor, conexões neuronais serão estabelecidas e, quanto mais elas forem reforçadas, maior 

será a tendência de elas se tornarem conexões permanentes. 

 

5.16 Aspectos básicos da Teoria Neural da Metáfora 

5.16.1 Introdução 

Em 1998, Jerome Feldman, um pioneiro na teoria da computação neuronal, 

pesquisador de inteligência artificial e professor de engenharia elétrica e de ciências da 

computação na Universidade da California, em Berkeley, tornou-se diretor do Instituto 

Internacional de Ciência da Computação, também nessa universidade, e deu início, junto com 

George Lakoff, a um projeto de desenvolvimento de uma teoria neural da linguagem. Em 2006, 

Feldman publica From Molecule to Metaphor: A Neural Theory of Language, livro que contém 

o resultado das pesquisas do grupo. As pesquisas efetuadas confirmaram os resultados obtidos 

anteriormente pela Teoria da Metáfora Conceitual e aumentaram o poder de inferência da 

teoria, corrigindo também pequenos pontos. 
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No início da década passada, com a descoberta dos neurônios-espelho, efetuada pelo 

grupo de pesquisa do departamento de neurociências da Universidade de Parma, liderado pelo 

professor Giacomo Rizzolatti, os estudos neurais sobre a linguagem tiveram um impulso 

adicional. Lakoff, fiel ao compromisso cognitivo, expresso no capítulo 2 desta tese, de manter 

a teoria atualizada com as descobertas das neurociências e da psicologia cognitiva, incorpora à 

teoria as descobertas do grupo de Parma, criando uma terceira etapa no desenvolvimento da 

teoria, intitulada agora Teoria Neural da Metáfora e, depois, dada a sua abrangência, Teoria 

Neural da Linguagem, propondo, então, uma semântica da simulação. As principais referências 

sobre o tema são o livro de Feldman acima descrito, o artigo seminal publicado em conjunto 

por Gallese e Lakoff (2005), o artigo de Feldman e Narayanan (2004) e um recente artigo em 

que Lakoff (2008) descreve o estado da arte, em novembro de 2006, dos estudos neurais da 

linguagem conduzidos pelo grupo em Berkeley por ele liderado. 

Foge ao escopo deste trabalho apresentar de forma detalhada esses resultados. Será 

feita aqui, portanto, apenas uma brevíssima introdução a algumas das principais hipóteses que 

norteiam a última versão da teoria, e, após isso, serão apresentadas algumas das conclusões 

que mais interessam a esta tese. Ao final dessa seção, será também evidenciada uma 

inferência da teoria que é de fundamental importância para a clínica. 

 

5.16.2 O conexionismo estruturado 

O modelo de teoria neural da metáfora proposto por Feldman e Lakoff trabalha com a 

hipótese que Feldman denominou de conexionismo estruturado, ou seja, a de que a 

computação neuronal opera em paralelo e é multidominial. O modelo de Feldman, por sua 

vez, prevê a existência de agrupamentos neuronais (em grupos de 10 a 100 neurônios), 

chamados de nodos, que são portadores de significados e participam do processo de 

computação neuronal. É importante notar, no entanto, que, dado que cada neurônio pode ter 

entre 1000 e 10000 conexões neuronais, os nodos podem se sobrepor, ou seja, um mesmo 

neurônio pode fazer parte de diferentes nodos. Desse modo, o disparo de um neurônio pode 

contribuir para a ativação de cada um dos nodos dos quais ele faça parte. O conexionismo 

estruturado difere da hipótese de processamento mais utilizada: o PDP (processamento 

paralelamente distribuído), que prevê que todo o trabalho de processamento é distribuído ao 

longo de toda a rede neural e que nada é localizado, ou seja, não há um significado relativo a 

uma função atribuído a um único neurônio ou a um pequeno grupo de neurônios da rede. 

Segundo Lakoff (2008, p. 18), apenas partes muito limitadas do cérebro trabalham desse 

modo. 

 

5.16.3 A semântica das simulações 

A ideia de uma semântica da simulação é baseada em uma ideia de Feldman de que 

para que se possa compreender conceitos físicos – como, por exemplo, Alexandre pegou o 

Livro Vermelho de Jung – é necessário imaginar Alexandre pegando o livro vermelho de Jung. 

Desse modo, o significado é uma simulação mental que envolve a ativação dos neurônios 
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responsáveis tanto pela percepção quanto pela execução das ações – os neurônios-espelho. É 

importante salientar, contudo, que nem todas as simulações mentais são conscientes. Sobre 

isso, Lakoff (2008, p. 19) esclarece: “Uma coisa que nós sabemos é que nem toda a imaginação 

ou memória é consciente e, do mesmo modo, nem todas as simulações mentais o são. É por 

isso que nós tipicamente não temos uma percepção consciente da maioria dessas simulações”. 

Desse modo, a Teoria Neural da Linguagem trabalha com a hipótese de que o mesmo 

circuito neural que caracteriza o significado, por exemplo, de chutar são os circuitos neurais 

nos neurônios-espelho que são ativados tanto quando percebemos, quando como imaginamos 

ou executamos a ação de chutar. Há também evidências que sugerem que a percepção da 

linguagem também ativa as mesmas áreas. Desse modo, ler ou ouvir que alguém chutou uma 

bola também ativa as mesmas áreas no córtex motor primário correspondentes. “O significado 

dos conceitos concretos é diretamente corporificado dessa maneira” (LAKOFF, 2008, p. 19). 

Portanto, segundo Gallese e Lakoff, (1) “o mesmo substrato neural usado na imaginação é 

usado no entendimento” (GALLESE; LAKOFF, 2005, p. 2); (2) “Imaginar e agir usam o mesmo 

substrato neural” (GALLESE; LAKOFF, 2005, p. 2); (3) “O entendimento é a imaginação, e o que 

você entende de uma sentença em um contexto é o significado da sentença naquele contexto” 

(GALLESE; LAKOFF, 2005, p. 2); (4) “Não há algo como um ‘módulo da linguagem’ “(GALLESE; 

LAKOFF, 2005, p. 19); (5) “A linguagem faz uso direto das mesmas estruturas usadas na 

percepção e na ação” (GALLESE; LAKOFF, 2005, p. 19); (6) “[...] o pensamento racional é uma 

exploração das operações normais de nossos corpos. Como tal, ele é também amplamente 

inconsciente” (GALLESE; LAKOFF, 2005, p. 19). 

 

5.16.4 Tipos de circuito e de operações do circuito 

A teoria tem como um de seus pressupostos o de que todos os pensamentos, 

fantasias, conceitos e ideias são físicos, ou seja, que eles têm alguma expressão neuronal. 

Tudo aquilo que se é capaz de pensar e de imaginar, portanto, em última instância, é limitado 

pelo cérebro e pela forma como ele opera. Sabe-se que todos nascem com um cérebro 

extremamente complexo, com bilhões de ligações sinápticas e que, aos cinco anos de idade, 

pelo menos metade dessas conexões já desapareceu: apenas aquelas que são utilizadas 

permanecem e é dessa forma que o cérebro é moldado. Quanto mais frequente for a atividade 

neuronal em uma determinada sinapse, mais ela é “fortalecida e reforçada”, o que faz com 

que ela se torne também mais eficiente. 

 Um mecanismo básico para a moldagem do cérebro humano é o da ativação 

espalhada, traduzido pela máxima de que neurônios que disparam juntos, transmitem juntos 

(neurons that fire together, wire together). 

Além da ativação espalhada, outro fenômeno também pode marcar as interações 

neuronais: a inibição mútua, que ocorre quando dois grupos neuronais estão conectados de 

forma que cada um iniba a ativação do outro – isso ocorre quando há duas formas possíveis, 
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mas inconsistentes uma com a outra, de se encarar uma situação (duas metáforas distintas 

acerca do mesmo domínio-alvo, por exemplo71).  

A teoria também assume que à medida que o cérebro vai sendo moldado pela 

experiência, diferentes tipos de circuito surgem. Desse modo, há circuitos neurais específicos 

que caracterizam frames, esquemas imagéticos, metáforas conceituais, metonímias 

conceituais etc. Foge aos objetivos desta tese analisar e apresentar a formatação desses 

circuitos. Serão apresentados, a título ilustrativo, apenas dois deles e nomeados os demais: 

1) Circuito ‘O vencedor leva tudo’: Dois subcircuitos com conexões mutuamente 

inibidoras entre elas. Quando A dispara, B não pode disparar e vice-versa. É o caso da 

inibição mútua. 

2) Circuito gestáltico: Caracteriza a estrutura dos frames. Marcado por um conjunto de 

nodos e um nodo gestáltico X. Quando X dispara, todos os outros nodos disparam. 

Quando um conjunto suficiente desses nodos dispara, X também dispara. Quando X é 

inibido, pelo menos um dos outros nodos é inibido. Frames são gestalts que não 

correspondem apenas à soma das partes. A ativação de alguns dos elementos do 

frame (ou, pelo menos, os mais salientes) pode ativar o frame todo do mesmo modo 

que a ativação do frame ativa todas as partes. 

3) Outros circuitos: Circuito de ligação; circuito de ligação de duas vias; circuito de 

projeção; circuito de extensão; circuito de esquema de execução. 

 

5.16.5 Metáforas e a unilateralidade dos sistemas de pensamento 

Lakoff e Johnson (1999) investigaram em Philosophy in the Flesh como vários sistemas 

filosóficos e suas visões de mundo estão assentadas em algumas metáforas básicas que são 

tratadas como verdadeiras e constantemente utilizadas nos pressupostos e inferências em 

cada um desses sistemas. Em outras palavras, as visões de mundo (Weltanschauungen) 

proporcionadas por esses sistemas baseiam-se em algumas metáforas fundamentais. 

O que a Teoria Neural da Metáfora permitiu inferir acerca desses sistemas é que a 

utilização constante de várias dessas metáforas conceituais acaba fazendo com que os 

circuitos neuronais a elas correspondentes sejam reforçados e, por isso, acabem se tornando 

muito fortes e resistentes a mudanças. A ativação espalhada, por sua vez, contribui ainda mais 

para a integração desse sistema. Com isso, 

tal sistema dominará o seu pensamento, o seu entendimento do mundo, as 
suas ações. Tender-se-á a enxergar o mundo por meio desse sistema; 
tender-se-á a construir simulações neurais que se encaixem nesse sistema; 
tender-se-á a planejar o futuro usando o sistema; e definir-se-á o senso 
comum por meio do sistema. O sistema tenderá a tornar experiências e 

                                                           
71

 A ideia exposta por Jung em A Energia Psíquica acerca da incompatibilidade dos pontos de vista causal e 
energético é um bom exemplo disso. Ou adota-se um ponto de vista ou adota-se o outro. Não é possível adotar os 
dois simultaneamente, apesar de ambos, individualmente, serem perfeitamente válidos. É interessante que a saída 
junguiana para essa questão foi a adoção de um postulado antinômico, ou seja, foi a de sustentar a validade dos 
dois princípios e estabelecer que a adoção de um representaria a presença no inconsciente do outro. A saída 
junguiana, portanto, foi a de sustentar o paradoxo. Jung parece ter tido uma bela intuição aqui do que Lakoff (2008) 
denomina mecanismo de inibição mútua. 
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fatos consistentes com ele mais visíveis e importantes e experiências e fatos 
inconsistentes com ele invisíveis (LAKOFF, 2008, p. 34). 

 
Ter-se-ia aqui, portanto, possivelmente um fundamento neural para a ideia de 

unilateralidade da consciência evidenciada por Jung. 

 Tendo sido, portanto, apresentados até aqui alguns dos principais aspectos teóricos da 

Teoria da Metáfora Conceitual na perspectiva lakoffiana, será visto a seguir o seu impacto em 

uma das mais tradicionais distinções acerca do fenômeno linguístico: o de 

linguagem/pensamento/significado literal e figurado. 

 

5.17 Linguagem literal e linguagem figurada 

Uma das mais importantes consequências da Teoria da Metáfora Conceitual foi o 

questionamento acerca do significado de literalidade em contraposição a figuratividade. A 

consideração feita pela Teoria da Metáfora Conceitual de que a metáfora é um fenômeno 

ubíquo, colocou em xeque, ao menos na visão dos semanticistas cognitivos, a distinção 

tradicional entre linguagem literal e figurada. A visão tradicional, objetivista, é a de que há 

uma noção estável e precisa de literalidade e de que há uma distinção clara entre linguagem 

literal e linguagem não literal ou figurada. De acordo com essa visão, a linguagem literal é 

precisa e clara, ao passo que a linguagem figurada é imprecisa e pertence ao domínio da 

poesia e dos romances literários. 

Essa visão, tradicional, está fundada na ideia de que a mente apresenta conceitos e 

categorias que são objetivamente determinados, o que gera como consequência, a ideia de 

que as palavras e as sentenças também podem ser objetivamente determinadas por meio de 

seus significados literais. Boa parte dos linguistas acredita não só que os significados literais 

das palavras e das sentenças podem ser precisados, como também que o significado literal é a 

base para a constituição do significado figurado. Além disso, acredita-se também que o 

significado literal é a resposta para o mistério da comunicação linguística de estados 

intersubjetivos entre os seres humanos, ou seja, que os conceitos e significados literais são 

elementos fundamentais para a eficácia da comunicação humana. 

 A Linguística Cognitiva se contraporá às concepções que estabelecem uma distinção 

marcada entre linguagem/significado/pensamento literais e figurado. Essa questão foi 

abordada já em 1986, por Lakoff (1986), em um artigo em que ele, além de apontar o aspecto 

polissêmico do termo “literal”, mostra como os seus vários sentidos têm a sua origem em uma 

visão objetivista da linguagem, presente tanto na linguística, quanto na filosofia, quanto no 

senso comum. O tema mereceu posteriormente um estudo mais aprofundado por parte de 

Raymond Gibbs (1999), psicolinguista e linguista cognitivo, que em 1994 dedicou todo um 

extenso livro à discussão do assunto: The Poetics of Mind. As pesquisas e investigações sobre a 

questão prosseguem e ganharam novos desdobramentos com o desenvolvimento da teoria 

neural da linguagem e da teoria da mesclagem conceitual. 

 Serão comentadas aqui essencialmente as conclusões de Gibbs (1999) acerca do 

assunto, embasadas na teoria da mesclagem conceitual. É importante ressaltar que não existe 
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um consenso dos linguistas cognitivos acerca desse tema. Ele, por sinal, é especialmente 

importante para os objetivos dessa tese, porque permitirá um diálogo com as definições de 

pensamento dirigido e pensamento não dirigido expostas por Jung em 1911, bem como com o 

seu conceito de símbolo e de signo. 

 Tanto Gibbs (1999, p. 75) quanto Lakoff (1986, p. 292) identificam pelo menos quatro 

sentidos que o termo ‘significado literal’ pode assumir: 

a) Literalidade convencional: É aquela da linguagem convencional cotidiana, que é 

contrastada com a linguagem poética, com o exagero, com a ornamentação, com a 

polidez excessiva. 

b) Literalidade não metafórica: É aquela em que uma palavra (ou conceito) nunca é 

compreendida em termos de uma segunda palavra (ou conceito). 

c) Literalidade das condições de verdade: É aquela relativa a uma linguagem que é capaz 

de se ‘encaixar no mundo’, ou seja, fazer referência de forma objetiva a coisas que 

existem, ou ainda, é aquela que faz afirmações que podem objetivamente ser 

verdadeiras ou falsas. 

d) Literalidade livre de contexto: É aquela em que o significado literal de uma expressão é 

o seu significado separado de qualquer situação comunicativa ou é o seu significado 

em um contexto neutro. 

A presença desses quatro sentidos para o termo literalidade já constitui uma primeira 

evidência de que, talvez, a concepção das teorias objetivistas acerca do que seja significado 

literal esteja pautada em uma “visão idealizada, mítica, do significado literal como sendo 

especificado e facilmente identificado no pensamento e na linguagem [...]. Não é fácil 

especificar as definições literais dos conceitos e das palavras que se referem a esses conceitos” 

(GIBBS, 1999, p. 26). 

A consequência do questionamento dessa pedra fundamental do pensamento 

objetivista é explicitada por Gibbs: 

Essa avaliação negativa do Santo Graal do significado literal apontará o 
caminho para uma concepção alternativa da mente como constituída 
fundamentalmente por vários processos figurativos que são então 
comunicados linguisticamente pelos falantes/ouvintes e autores/leitores em 
ambientes socialmente compartilhados (GIBBS, 1999, p. 26-27). 

 

 Ao longo deste capítulo, viu-se como vários dos conceitos de literalidade acima 

apresentados são questionados pela Teoria da Metáfora Conceitual. Costumeiramente 

assume-se que o termo literal pode ser usado em contraste com o metafórico. Serão 

examinados, então, de forma sucinta, cada um deles. 

1– Literalidade convencional: Essa distinção é marcada pela crença de que a linguagem literal é 

aquela empregada cotidiana e convencionalmente, ao passo que a linguagem figurada seria 

encontrada em obras literárias e seria um emprego deliberado de artistas. Desse modo, de 

acordo com essa perspectiva, a maior parte da nossa linguagem cotidiana seria literal. Já foi 

visto, contudo, ao longo deste capítulo, como boa parte das expressões que cotidianamente 

são utilizadas é metafórica. Sentenças como: “Ela entrou em desespero na semana passada”, 
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ou “O combate à inflação precisa ser intensificado”, ou “Os Estados Unidos invadiram o Iraque 

à procura de fama e de prestígio” são todas convencionais, cotidianas e metafóricas: Na 

primeira delas, estados são pensados como contêineres e tempo é pensado a partir de espaço; 

na segunda, inflação é pensada como uma entidade e o seu controle é pensado como uma 

guerra; na terceira, fama e prestígio são pensados como entidades que podem ser procuradas 

e os Estados Unidos são pensados como uma pessoa. O convencionalismo, portanto, 

claramente não constitui um bom critério para distinguir linguagem literal de linguagem não 

literal. 

2 – Literalidade não metafórica: Essa visão de literalidade estabelece que a linguagem literal é 

aquela que é capaz de expressar o significado das coisas diretamente, sem o uso da linguagem 

metafórica, que envolve a expressão de uma ideia por meio de uma outra. Essa visão 

estabelece ainda que as pessoas sempre são capazes de expressar o significado verdadeiro de 

algo sem fazer uso da linguagem metafórica. Como foi visto, no entanto, ao longo deste 

capítulo, alguns conceitos dificilmente são expressos de um modo não metafórico. Um 

exemplo claro disso é a ideia de tempo, que comumente é construída com recursos 

metafóricos que mapeiam o tempo a movimento ou a espaço. Desse modo, diz-se “a Páscoa 

está chegando”. Ou, “o seu aniversário já passou?”. Do mesmo modo, pensa-se e fala-se sobre 

discussões como se discussões fossem guerras: “Eu venci a discussão”; “Os argumentos dele 

são indefensáveis”; “Ele atacou as bases da minha teoria”. Os exemplos acima mostram que 

essa definição de literalidade, que prega que as pessoas sempre deveriam ser capazes de se 

expressarem sem fazer uso de metáforas, não parece ser condizente com a realidade. Muitos 

conceitos são compreendidos, pelo menos parcialmente, se não inteiramente, por meios 

metafóricos. 

3 – Literalidade das condições de verdade: A literalidade das condições de verdade estabelece 

que a linguagem literal é aquela que é usada para descrever a realidade objetiva e que a essa 

descrição pode ser atribuído um valor de verdade ou de falsidade de acordo com a correlação 

entre as proposições enunciadas e o estado de coisas do mundo. Desse modo, a sentença “O 

avião se despedaçou na queda” descreve um estado de coisas no mundo e a ela pode ser 

atribuído um valor de verdade ou de falsidade, em virtude da sua correspondência a uma 

situação real ou hipotética. A sentença “ela despedaçou o meu coração” ou “a vida dele foi 

despedaçada pelo crack” são literalmente falsas e constituem exemplos de linguagem 

figurada. Contudo, boa parte das sentenças que são pronunciadas não são usadas para 

descrever uma situação, mas para alterar um estado de coisas no mundo. É o que ocorre 

quando alguém diz: “Você pode me passar o adoçante, por favor?” ou “Eu vos declaro marido 

e mulher”, ou “Eu prometo que te darei um carro se você passar no vestibular”. Essas 

sentenças, portanto, não podem ser avaliadas pelo critério de verdade ou de falsidade, pois 

elas não descrevem um estado de coisas no mundo. Pelo critério da literalidade das condições 

de verdade, tais sentenças não seriam nem literais, nem figuradas. 

4 – Literalidade livre de contexto: Um outro pressuposto da literalidade das condições de 

verdade é o de que o significado literal é aquele que pode ser interpretado de forma 

independente de qualquer contexto. Contudo, a sentença “Pegue a caneta vermelha” pode se 

referir a uma caneta de tinta vermelha, a uma caneta com a capa vermelha, a uma caneta 

usada para reprovar alunos ou mesmo a uma caneta com uma mancha de batom vermelho. O 
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contexto, portanto, é fundamental na sua compreensão. Além disso, como foi visto no capítulo 

2 deste trabalho, no entendimento de sentenças simples e corriqueiras utiliza-se o 

conhecimento enciclopédico do mundo, que inclui conhecimentos acerca do mundo 

relacionados às experiências individuais e culturais. Isso significa que um número significativo 

de pressuposições acerca do mundo está sempre sendo levado em conta no processo de 

construção do significado de uma simples sentença. Portanto, é extremamente complicado 

pensar em um significado que seja completamente independente do contexto. 

 As discussões acerca de possíveis diferenças entre a literalidade e a figuratividade não 

podem, é claro, permanecer em um plano de pesquisas puramente fenomenológico. Gibbs 

(1999), desse modo, lança mão também de estudos acerca do tema que versam sobre o 

desenvolvimento infantil, a neurologia e a psicolinguística. As principais conclusões a que ele 

chega são: 

(1) A de que a pressuposição de que as pessoas apresentam pensamentos e significados 

literais para sentenças e para as palavras precisa ser desconstruída. Intuições acerca 

da literalidade refletem teorias acerca do significado e do conteúdo conceitual. As 

nossas avaliações acerca da literalidade de uma palavra ou de uma sentença em 

particular são compostas por um conjunto de conhecimento tácito altamente 

complexo, além de serem altamente dependentes do contexto. 

(2) Mecanismos cognitivos similares dirigem o entendimento tanto do discurso figurado 

quanto daquilo que é comumente considerado um discurso literal. Isso não significa 

que todos os tipos de linguagem figurada são processados de forma similar ou de que 

a linguagem figurada é sempre compreendida exatamente do mesmo modo que a 

linguagem não figurada. Pode haver ocasiões em que a compreensão do discurso 

figurado exija um esforço mental adicional (geralmente, se a metáfora é uma mera 

extensão de um mapeamento já existente, a compreensão é imediata). 

(3) Estudos antigos sugeriam que a habilidade das crianças de compreender o discurso 

não literal ocorria apenas tardiamente, depois de um certo domínio do discurso 

considerado literal. Pesquisas mais recentes, contudo, mostram que mesmo crianças 

pequenas possuem alguma habilidade de compreender discursos figurados. 

 

5.18 A Teoria da Metáfora Conceitual e a interpretação dos sonhos 

 Lakoff (1997) faz uma pequena incursão, em um artigo publicado em um volume 

dedicado às ciências cognitivas e ao inconsciente, à aplicação da Teoria da Metáfora 

Conceitual na interpretação dos sonhos. É um dos poucos escritos em que ele faz uma menção 

direta à psicologia profunda, mais especificamente à psicanálise. Ele salienta em especial o 

aspecto pioneiro da proposta freudiana de análise dos sonhos: 

É a minha tarefa, como um linguista e um cientista cognitivo, estudar 
sistematicamente o que Freud chamou de “ideação inconsciente” de uma 
natureza simbólica. Eu me especializei no estudo de sistemas conceituais – 
os sistemas amplamente inconscientes do pensamento em termos dos quais 
pensamos, e a partir do qual a linguagem comum, cotidiana, está baseada. 
Faço isso em grande medida com base no estudo sistemático daquilo que 
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Freud chamou de “expressões idiomáticas”. O que eu e meus colegas 
descobrimos, em uma década e meia de estudo, é que, como Freud sugeriu, 
temos sistemas de “ideação inconsciente” de uma natureza simbólica. Um 
desses é um sistema muito amplo de metáforas e de metonímias 
conceituais, e eu e meus colegas e estudantes temos pesquisado esse 
sistema de forma amplamente detalhada. Freud estava correto quando 
sugeriu que esse sistema é usado de forma ainda mais elaborada nas 
“expressões idiomáticas” comuns do que em sonhos (LAKOFF, 1997, p. 102-
103). 
 

 Em seu artigo, sem muitas pretensões e dizendo não ser um expert em interpretação 

onírica, Lakoff analisa então alguns sonhos utilizando a Teoria da Metáfora Conceitual. Para 

tanto, ele propõe, uma distinção, assim como faz Freud, entre o conteúdo manifesto do sonho 

e o modo como ele é interpretado, alegando que o sistema comum de metáforas conceituais 

faz a mediação entre os dois. Em outras palavras, ao se interpretar os sonhos e se pensar sobre 

eles, faz-se uso de metáforas conceituais do sistema conceitual. A interpretação, contudo, 

“não deve ser feita de modo isolado, sem o conhecimento da vida cotidiana do sonhador para 

que se chegue a uma interpretação dotada de sentido” (LAKOFF, 1997, p. 103). 

 Quanto à interpretação do sonho, Lakoff propõe ainda duas hipóteses. Ele chama a 

primeira de hipótese fraca e a segunda de hipótese forte. 

1. A hipótese fraca: “O nosso sistema cotidiano de metáforas convencionais é empregado 

sempre que um intérprete interpreta um sonho. Ele é parte do que define uma 

interpretação plausível” (LAKOFF, 1997, p. 104). 

2. A hipótese forte: “O sistema de metáforas desempenha um papel gerativo no sonho – 

fazendo a mediação entre o significado do sonho para o sonhador e o que é visto, 

ouvido e, de algum modo, experienciado dinamicamente no ato de sonhar. Dado um 

determinado significado a ser expresso, o sistema de metáforas oferece um meio de 

expressá-lo concretamente – em modos que podem ser vistos e ouvidos. Ou seja, o 

sistema de metáforas que está disponível no estado de vigília para o pensamento e 

para a expressão também está disponível durante o sonho e fornece um mecanismo 

natural para relacionar imagens concretas a significados abstratos” (LAKOFF, 1997, p. 

104). 

A hipótese fraca, segundo Lakoff (1997), é facilmente demonstrável. A hipótese forte, 

por sua vez, segundo ele, não seria possível de ser demonstrada pelos métodos linguísticos e o 

máximo que se poderia fazer são interpretações plausíveis que a reforcem. Essa posição será, 

de certa forma, revista, em 1999, com a publicação de Philosophy in the Flesh e, em 2008, com 

a publicação de seu artigo sobre a Teoria Neural da Metáfora, em que, de forma mais 

categórica, Lakoff afirmará a validade da hipótese forte. 

Lakoff procura em seu artigo demonstrar o que faz com que as interpretações dos 

sonhos feitas por analistas sejam intuitivamente plausíveis. A resposta para isso é, 

naturalmente, o fato de tanto o analista como o analisando compartilharem do mesmo 

sistema de metáforas conceituais. Algumas importantes considerações feitas por ele no artigo 

são: 
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1) O sonho é uma forma de pensamento: uma forma de pensamento inconsciente e 

que faz uso do sistema de metáforas conceituais. Como pensamento, os sonhos 

podem expressar desejos, fantasias, emoções etc. Se a hipótese freudiana quanto 

à existência de um inconsciente que é formado por conteúdos reprimidos for 

correta, então “o uso do sistema de metáforas conceituais nos sonhos seria a 

forma perfeita para a mente inconsciente esconder pensamentos da mente 

consciente enquanto, contudo, os pensa” (LAKOFF, 1997, p. 106).  

2) Os sonhos são uma forma de pensamento que faz uso do sistema de metáforas 

conceituais porque o pensamento tipicamente o faz. Mas, como os sonhos não são 

monitorados conscientemente, o uso do sistema de metáforas conceituais no 

sonho também não o é. Por isso, muitas vezes o resultado dos sonhos parece ser 

bastante incoerente e estranho para a mente consciente. 

3) As imagens que aparecem nos sonhos não são arbitrárias, mas são restringidas 

pelo sistema de metáforas conceituais utilizado pelo sonhador. 

4) Sonhos não são um produto aleatório, estranho e sem sentido de certos disparos 

neuronais, mas uma “forma natural por meio da qual medos, desejos e descrições 

de dificuldades da vida emocionalmente carregadas são expressas” (LAKOFF, 1997, 

p. 107). A posição dele é consistente com alegações de neurocientistas que 

defendem que sonhos sejam disparos neuronais aleatórios, pois, segundo ele, isso 

não impediria que o sistema de metáforas convencionais canalizasse esses 

disparos para a produção de um sonho dotado de significado. 

5) O sonho é um processo com possibilidades ilimitadas de expressão metafórica, 

mas que é restringido pelo sistema de metáforas conceituais de um indivíduo. 

Desse modo, uma comparação pode ser feita com a fala. Assim como a 

possibilidade de sentenças que podem ser produzidas com uma multiplicidade de 

sentidos é infinita, muito embora a fala humana seja regida por regras de 

fonologia e de gramática, do mesmo modo, o sonho é regido pelas regras do 

sistema de metáforas: “De forma similar, o nosso sistema de metáforas poderia ser 

visto como parte de uma ‘gramática do inconsciente’ – um conjunto de princípios 

fixos, gerais, que permitem um vasto leque de possíveis sonhos serem construídos 

dinamicamente de acordo com aqueles princípios” (LAKOFF, 1997, p. 107). Ao se 

entender, portanto, o funcionamento do sistema de metáforas conceituais, 

compreende-se quais são esses princípios. 

6) Um profundo e vasto conhecimento da vida do sonhador é necessário para se 

investigar os significados dos sonhos. Mesmo sem qualquer conhecimento da sua 

vida, contudo, é possível fazer algumas inferências sobre o sonho, dado que há na 

cultura um leque razoavelmente bem demarcado de áreas que despertam um 

grande interesse emocional, como o amor, o trabalho, a família, a morte etc. É 

bastante razoável, portanto, supor que sonhos com uma forte carga emocional se 

refiram a alguma ou a algumas dessas áreas. Desse modo, dado o conhecimento 

das metáforas conceituais básicas que versam sobre essas áreas em uma dada 

cultura, seria possível estreitar o conjunto de interpretações possíveis do sonho, 
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mesmo sem o conhecimento da vida do sonhador. Ainda assim, o leque de 

possibilidades seria deveras amplo. Mesmo assim, Lakoff salienta que o 

conhecimento da vida do sonhador é algo absolutamente essencial. 

7) O vasto leque de possibilidades proporcionado pelo sistema metafórico também 

permite que o sonho tenha múltiplos significados para o sonhador e é comum que 

isso aconteça, especialmente em sonhos que o mobilizem acentuadamente.  

8) Os sonhos de outras pessoas também podem exercer uma grande fascinação em 

outras: “Os sonhos de outras pessoas apresentam para nós a mesma fascinação 

que o mito e que a literatura – um veículo potencial para encontrarmos sentido 

em nossas vidas. É a operação dos nossos sistemas de metáfora que permite essa 

possibilidade” (LAKOFF, 1997, p. 108). 

Lakoff, em seu artigo, interpreta cinco sonhos, chamando a atenção do leitor para o 

fato de que a sua interpretação possa parecer simplória, mas que o seu objetivo não é o de 

fazer malabarismos interpretativos, mas tão-somente o de mostrar ao leitor a aplicação da 

Teoria da Metáfora Conceitual de forma simples na interpretação de sonhos. Foi resumido 

abaixo um desses sonhos, com o objetivo de evidenciar essa aplicação. 

 

5.18.1 O sonho da antropóloga 

No sonho chamado O sonho da antropóloga, Lakoff narra o sonho de Maggie, nome 

fictício da sonhadora, que sonhou que andava em uma agradável e ampla estrada 

pavimentada, até que, de súbito, a estrada começou a se estreitar e a se transformar em uma 

estrada suja. A estrada se tornou cada vez mais estreita, o terreno começou a ficar cada vez 

mais acidentado, até que ela começou a se ver escalando uma colina, passando por matagais 

densos, tendo que se afastar de galhos, chegando ao ponto de ter muita dificuldade em se 

locomover. Exausta, ela chegou ao topo da colina, onde viu um amigo seu saindo de dentro de 

um mercado chamado Trader Joe onde os acadêmicos locais costumam comprar as suas 

délicatesses. O amigo dela então disse: “Nem se dê ao incômodo! Os antropólogos já 

esvaziaram tudo”. 

Maggie é uma antropóloga que depois de muitos anos de vida universitária, de 

atividades de pesquisa e de envolvimento em criar a sua família, escreveu a sua tese e obteve 

o seu grau de doutora. Na época em que ela iniciou a graduação havia muitos empregos na sua 

área, mas quando ela terminou o doutorado, a maior parte dos postos já havia sido 

preenchida. Ela exerceu trabalhos temporários durante muito tempo, esperando obter, sem 

sucesso, um trabalho em tempo integral. Na época do sonho, ela havia desistido da 

antropologia e estava começando uma nova carreira. Trader Joe é o lugar em que os 

acadêmicos da cidade dela se reúnem para comprar délicatesses como vinho, queijos 

importados etc. 

O sonho é estruturado pela metáfora conceitual ESTRUTURA DE EVENTOS, que é 

formada por várias partes, dentre as quais: ESTADOS são LOCAIS; AÇÕES são MOVIMENTOS 
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AUTOPROPELIDOS; PROPÓSITOS são DESTINOS; MEIOS são CAMINHOS; DIFICULDADES são 

IMPEDIMENTOS À LOCOMOÇÃO. 

A metáfora ESTADOS são LOCAIS aparece na vida cotidiana em diversas expressões, 

como: “ela está à beira de um ataque de nervos”; ele “saiu do estado de coma”; “ela entrou 

em depressão”; “ele caiu em embriaguez” etc. PROPÓSITOS são DESTINOS aparece em 

expressões como “alcançar o seu objetivo”; “alcançar o topo da carreira”; “progredir na vida”; 

“recuar nas suas intenções”. MEIOS são CAMINHOS aparece em expressões como: “Qual é o 

caminho para sair dessa enrascada?”; “Esse é o caminho para atingir o seu objetivo”. 

DIFICULDADES são IMPEDIMENTOS À LOCOMOÇÃO aparece em expressões como “Ele está 

tentando se desviar do problema”. 

A metáfora ALCANÇAR UM PROPÓSITO é COMER também aparece no sonho. 

Exemplos dela na vida cotidiana são: ”Já chegou a hora de você saborear a vitória”; “Ele já 

provou do fruto do sucesso dele”. 

Boa parte do sonho é um exemplo da metáfora DIFICULDADES são UM IMPEDIMENTO 

À LOCOMOÇÃO. Maggie tinha um objetivo de conseguir um emprego como antropóloga e os 

meios para isso eram a faculdade, a graduação e os trabalhos de pesquisa. No sonho, o 

caminho mostra o percurso na vida que ela veio adotando e os meios para alcançar o seu 

objetivo. No início, o caminho era amplo e a estrada era pavimentada e, portanto, a 

caminhada era fácil, mas, logo depois, o caminho se estreita e a caminhada começa a ficar 

mais difícil. As dificuldades são conceitualizadas como impedimentos à locomoção. Quando ela 

chega ao topo da colina – aqui pode-se falar também da metáfora STATUS é PARA CIMA, em 

que ela espera ter atingido o seu objetivo e saborear os frutos do seu trabalho (aqui a 

metáfora é ALCANÇAR UM PROPÓSITO é COMER), ela se depara com a loja local de 

délicatesses vazia. Isso indica que não há mais empregos para ela. 

 Muitos analistas possivelmente interpretariam de forma semelhante o sonho acima, 

mas sem consciência de que, na verdade, a sua interpretação só adquire o ar de plausibilidade 

porque ela compartilha do mesmo sistema de metáforas conceituais em que a mente do 

paciente se encontra inserida. Lakoff (1997) resume: 

Metáforas convencionais têm o potencial de ligar imagens concretas, 
especialmente imagens visuais, a conceitos mais abstratos. Uma vez que o 
sistema de metáforas é uma parte fixa do nosso sistema inconsciente de 
conceitos, as metáforas convencionais estão sempre disponíveis para ligar 
imagens concretas a significados abstratos. E, dados os significados 
abstratos, o sistema metafórico pode restringir a escolha de imagens 
concretas apropriadas para expressar aqueles significados. Como resultado 
disso, as preocupações da vida cotidiana podem ser expressas por meio de 
imagens concretas mais metáforas. O nosso sistema de metáforas 
conceituais torna possível expressar desejos, medos e caracterizações de 
situações emocionalmente carregadas. [...] Eu gostaria de concluir 
discutindo o que eu não estou pregando.  Eu não estou, por exemplo, 
promovendo uma nova forma de terapia dos sonhos. Eu certamente não 
estou alegando que a análise das metáforas substitua outras formas de 
trabalho com sonhos na terapia. O sistema de metáforas será 
inevitavelmente utilizado em qualquer forma de trabalho com sonhos, 
simplesmente porque nós usamos esse sistema sempre que nós pensamos. 
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Mas o sistema de metáforas não determina a forma que o sonho terá. [...] o 
poder da técnica terapêutica não está no uso do sistema de metáforas per 
se. Como ocorre com a poesia em uma língua estrangeira, é necessário usar 
um dicionário, mas a poesia constitui muito mais do que está no dicionário. 
[...] Deve-se deixar claro que a análise metafórica pode ser útil em todos os 
aspectos da psicoterapia. As pessoas podem acreditar nas suas metáforas e 
viver de acordo com elas. Além disso, as experiências da infância primeva 
podem servir como fonte metafórica para a vida adulta, como Freud 
observou. Um treinamento sistemático em análise metafórica iria, eu 
acredito, ser enormemente útil como parte do treinamento de qualquer 
psicoterapeuta (LAKOFF, 1997, p. 118). 
 
 

5.19 A Teoria da Metáfora Conceitual e a análise dos mitos 

 Os trabalhos que aplicam a Teoria da Metáfora Conceitual aos estudos mitológicos 

ainda são incipientes, mas o artigo de Sweetser (1995), pioneiro nessa área, merece destaque. 

 Sweetser (1995) salienta que comumente as metáforas envolvidas na estrutura 

mitológica são vistas como essencialmente culturais e não linguísticas. Mas, segundo ela, essa 

separação é equivocada: a estrutura linguística faz parte da cultura e ambas têm seus 

fundamentos em estruturas cognitivas culturais mais amplas: o sistema de metáforas 

conceituais. 

 Ela, então, procura demonstrar o fundamento experiencial de algumas metáforas 

presentes na mitologia grega e como essas mesmas metáforas aparecem em manifestações 

linguísticas. Uranos e Gaia, por exemplo, são retratados por ela como metáforas imagéticas 

parciais que mapeiam a estrutura física da terra e do céu em um homem deitado sobre uma 

mulher. A chuva que caiu do céu sobre a terra é mapeada sobre o sêmen masculino entrando 

no corpo feminino durante o coito. E o papel fundamental da chuva, que permite que as 

plantas cresçam, é mapeado sobre a necessidade de que o sêmen penetre o ventre feminino 

para que a concepção se dê. Isso constitui um verdadeiro fundamento para uma ontologia do 

mundo, visto como algo que é continuamente criado e recriado mediante a cópula do céu e da 

terra. Todos os outros deuses são metonimicamente representados por outras partes do 

universo – Poseidon, o deus dos mares, Hades, o deus do submundo, de modo que todo o 

universo é visto como ontologicamente dependente da relação Uranos – Gaia. Turner (1987), 

por sua vez, demonstra como a metáfora CAUSA é PROGENERAÇÃO é uma metáfora 

indoeuropeia básica (e talvez universal). Essa metáfora aponta para a ideia de que filhos não 

podem existir sem os pais, mas os pais, é claro, não guardam qualquer dependência causal 

com relação aos filhos, no sentido de que os filhos não são a causa da existência deles. Do 

mesmo modo, os seres humanos não podem viver sem o céu e sem a terra, mas o céu e a terra 

parecem poder continuar a existir sem os seres humanos. Muito embora o céu e a terra não 

precisem ter agido de forma causal direta para que os seres humanos existissem, há uma 

relação de dependência unívoca direta. Essa relação é mapeada no mito de Gaia e Uranos 

como pais da criação. As relações familiares de parentesco também representam 

metaforicamente relações de causalidade. Desse modo, temos no céu sempre ou o sol ou a 

lua, mas não temos o sol ou a lua sem o céu. Essa correlação unidirecional pode então ser 

interpretada (erroneamente) como uma relação de causalidade e ser expressa de forma 

apropriada pelo fato de a lua e o sol serem descendentes do céu e não o oposto. Laços de 
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família, como Turner (1987) também salienta, podem ser usados como metáforas para a ideia 

de semelhança ou de relação. Desse modo, o fato de o Sol, a lua e o mar serem membros da 

mesma família apontaria um entendimento de que eles são semelhantes pelo fato de serem 

eternos (no sentido de serem fenômenos naturais sempre presentes), e fenômenos 

interrelacionados um ao outro, expressando a ideia de que a natureza é um todo harmonioso 

composto de partes. É interessante notar como essas expressões de paternidade como 

causalidade aparecem na linguagem, como “Einstein é o pai da física moderna”. 

 Sweetser (1995) estuda também o mapeamento da estrutura do ano agrícola (com as 

suas estações do ano) no ciclo da vida humana, expresso nos mitos de Koré, Deméter e 

Hécate. Desse modo, se a terra é uma mulher, em um ano ela passa de uma jovem a uma 

velha senhora e presumivelmente morre para renascer novamente na primavera (e, por isso, 

Koré deve permanecer um período de tempo no mundo dos mortos para retornar na 

primavera). Desse modo, a idade da mulher é metaforicamente mapeada no ciclo de vida da 

vegetação. A juventude é a primavera, quando as plantas ainda estão pequenas e crescendo; e 

o inverno — a estação em que as plantas morrem —, é associado à morte. Sweetser (1995) 

cita inúmeras obras artísticas e fenômenos linguísticos que mostram que esse mapeamento é 

recorrente em distintas culturas. 

Sweetser (1995) esclarece também as motivações para o mapeamento da lua à mulher 

e do sol ao homem: o sol e a lua descrevem ciclos (diários e de 28 dias) e esses ciclos são 

também mapeados nos seres humanos. No caso do ciclo da lua, ele é comumente mapeado ao 

ciclo menstrual da mulher, o que aproximaria uma associação do satélite a uma divindade 

feminina (o caráter de imortal decorreria de ela sempre estar presente, a despeito de os seres 

humanos paulatinamente falecerem. O mesmo se aplica ao sol). O sol, além disso, é uma fonte 

primária de luz e, portanto, mais poderosa. Poder é costumeiramente associado à força física 

dos homens. A luz da lua é uma fonte secundária de luz e, portanto, menos poderosa. Desse 

modo, é associada às mulheres. Essas associações apareceriam na linguagem, como em Luís 

XVI é o rei sol, e na caracterização de Elizabeth I, que regularmente era referida como uma 

Diana e não como uma divindade solar. Sweetser (1995), contudo, não cita exemplos em 

culturas não ocidentais, o que seria importante. 

 Outra análise de Sweetser (1995) também chama a atenção e deve ser de especial 

interesse aos junguianos. Ela comenta algumas metáforas imagéticas, dentre elas, a que 

mapeia os raios solares a flechas. Segundo ela, Apolo e Ártemis são arqueiros porque os raios 

do sol e da lua são mapeados na imagem visual de flechas sendo lançadas de um arco. De fato, 

na abertura da Ilíada, há uma conhecida descrição da peste lançada por Apolo e que acomete 

o acampamento dos Aqueus, que é descrita pelo aparecimento de feridas nos seus corpos, 

correspondentes às flechas de Apolo, o que evidencia a crença dos gregos de que o sol era 

responsável por certas doenças. O mais interessante é que Sweetser (1995) prossegue 

descrevendo como imageticamente o pênis também é mapeado em figuras retilíneas, como 

raios e flechas, podendo evocar outras estruturas metafóricas como “FAZER A CORTE É 

CAÇAR”. Isso apareceria inclusive em um termo comum em inglês que faz referência ao órgão 

sexual masculino – prick –, que, ao pé da letra quer dizer ferrão, e em uma gíria grega que se 

refere aos homens gregos que passeiam nas praias para estabelecer contatos sexuais com 

mulheres (turistas) como ‘arpões’. Segundo Sweetser (1995),  



145 
 

o status de Apolo como caçador pode pelo menos não deixar de estar 
relacionado a essas aventuras sexuais, assim como as flechas de Eros podem 
bem ser uma metáfora imagética para o seu pênis (e pode-se notar que a 
deusa feminina da sexualidade – Afrodite –, não é uma arqueira como Eros 
(masculino) (SWEETSER, 1995, p. 591). 
 

 Isso é interessante porque permite pensar sob outro prisma o conhecido exemplo do 

falo solar72 aludido por Jung em Símbolos da transformação: tratar-se-ia de uma metáfora 

imagética relativamente comum em culturas que associam o sol ao masculino. Sobre esse 

aspecto, Boechat esclarece: 

Retomando o conhecido exemplo do falo solar, é importante lembrar que a 
imagem do falo solar aparece em muitíssimas outras religiões e obras de 
arte. Apenas para citar as mais conhecidas, lembramos o deus egípcio solar 
Ra, com seu falo fecundante, os quadros medievais cristãos de Ambrogiotto 
di Bondoni, o Giotto, com a Virgem Maria sendo fecundada pelo sol entre 
outros muitos exemplos. Diversos outros psicóticos incluem entre seus 
delírios o falo solar, sendo o mais conhecido o Schreber, paciente 
importante para Freud e Jung por diversas razões (BOECHAT, 2010). 
 

Jung seguidamente combateu a possibilidade de que a universalidade desses aspectos 

devesse-se à hipótese migratória ou à tradição. A Teoria da Metáfora Conceitual poderia, 

portanto, oferecer uma hipótese alternativa à hipótese arquetípica baseada não só na 

existência de elementos inatos, mas também no fato de haver experiências universais 

responsáveis pela formação das metáforas primárias. Essa discussão será retomada no 

capítulo 8. Ruiz (2007a, 2007b), que aplicou a Teoria da Metáfora Conceitual à análise de 

contos de fada, também chegará a hipóteses semelhantes, como será visto logo abaixo. 

 
5.20 A Teoria da Metáfora Conceitual e a investigação dos contos de fada 

 

 Embora a aplicação da Teoria da Metáfora Conceitual aos estudos literários esteja em 

pleno florescimento, em especial devido ao seu uso nas investigações literárias pela Poética 

Cognitiva73, poucos trabalhos ainda foram desenvolvidos acerca da sua aplicação à análise de 

contos de fada. Três trabalhos, em especial, se destacam: a tese de doutorado de Bowe (1996) 

e as pesquisas de Ruiz (2007a, 2007b). 

 Os trabalhos de Ruiz guardam especial interesse para os junguianos, não só pelo seu 

conhecimento da obra de Von Franz (1996), explicitamente citada em seus trabalhos, mas 

principalmente pelo fato de ele utilizar a Teoria da Metáfora Conceitual para explicar a 
                                                           
72

 Jung narra em Símbolos da transformação um episódio em que ele observa um doente mental que diz ver no sol 
um membro ereto. Quando ele balançava a cabeça de um lado para o outro, o pênis solar também oscilava numa e 
noutra direção e daí se originava o vento. Jung encontra um relato semelhante dessa fantasia na descrição da 
liturgia mítrica compilada por Albrecht Dieterich. Durante muito tempo, Jung fez uso desse exemplo como suposta 
prova de sua teoria arquetípica, pois, segundo ele, o paciente não poderia ter tido acesso a nenhum conhecimento  
da liturgia. Segundo Shamdasani (2005, p. 240), o símbolo do sol fálico já havia sido observado por Friedrich 
Creuzier, filólogo e arqueólogo alemão, em 1841 e Dieterich havia declarado que uma concepção similar era 
popular em muitos países. 
73

 A Poética Cognitiva constitui um movimento da teoria literária surgido no inicío do século XXI que aplica 
princípios das ciências cognitivas, em especial da psicologia cognitiva e da Linguística Cognitiva, aos estudos 
literários. Essa aplicação está fundamentada na ideia de que os fenômenos literários devem ser entendidos não só a 
partir da produção textual, mas também por meio dos processos cognitivos que marcam a sua produção e o seu 
entendimento. 



146 
 

universalidade e a ubiquidade dos temas tratados nos contos de fada, oferecendo, assim, 

implicitamente uma explicação alternativa à hipótese arquetípica. 

 Quanto a esses pontos, Ruiz alega que: 

a) A semelhança entre os contos de fadas em diferentes culturas e ao longo do tempo 

“pode ser parcialmente atribuída à existência das chamadas metáforas universais” 

(RUIZ, 2007b, p. 61). 

b) Como Bowe (1996) assinala, as criaturas fantásticas existentes nos contos de fada 

obedecem a uma lógica, a um mundo de leis e regras que não opera de forma 

completamente arbitrária. Esse mundo tem uma estrutura e essa estrutura é fornecida 

pelas metáforas conceituais e pelos modelos cognitivos idealizados presentes nesses 

contos. Lakoff (1990) já assinalara isso, ao se referir ao papel das metáforas em 

possibilitar um raciocínio acerca das emoções e ao dizer “um tópico como a lógica das 

emoções, pareceria [...]. uma contradição em termos; de forma similar, pode parecer 

estranho falar sobre os princípios que estruturam a lógica do conto de fada”, 

insinuando justamente que a lógica interna dos contos de fada é organizada pela sua 

estrutura metafórica e pelos modelos cognitivos idealizados presentes nesses contos.  

c) A comprovação de que a metáfora é um instrumento do pensamento que conduziu o 

“nosso conhecimento comum ao longo de gerações humanas pode explicar o porquê, 

de forma similar, de os contos de fadas condensarem um tipo de inconsciente coletivo 

que tem sido transmitido desde que o homem é homem” (RUIZ, 2007b, p. 61). 

d) A sobrevivência dos contos ao longo do tempo de formas similares, além do fato de 

eles terem sido memorizados e transmitidos por contadores de contos, também pode 

ser explicada a partir do experiencialismo de Lakoff (1990). Em outras palavras, dado 

que a metáfora é considerada um mecanismo internalizado de pensamento, oriundo 

da interação da estrutura geral dos corpos humanos e da sua interação com o 

ambiente físico e cultural que os cerca, não só o entendimento desses contos, mas 

também a sua memorização, dado que a sua estrutura básica é baseada na metáfora, 

foram em ampla medida também facilitados. 

e) A estrutura metafórica, frequentemente relacionando elementos do domínio sensório-

motor a domínios mais subjetivos, e tendo como embasamento (grounding) 

elementos da experiência cotidiana e do senso comum, constitui o elemento ideal à 

transmissão de conteúdo para as crianças, cuja capacidade de compreensão do 

abstrato ainda não é fortemente desenvolvida. Isso pode explicar em parte as visões, 

como a de Bettelheim (2010), que argumentam “que os contos de fada levam a um 

tipo de corporificação dos dramas psicológicos fundamentais” (RUIZ, 2007b, p. 61). 

A sua principal pesquisa (RUIZ, 2007b) investiga as metáforas conceituais acerca da 

morte (a MORTE é uma PARTIDA, a MORTE é FRIO, a MORTE é um SONO, a MORTE é um 

ADVERSÁRIO, a MORTE é RENOVAÇÃO, a MORTE é ESCURIDÃO, a MORTE é A NOITE, a MORTE 

é TRANSFORMAÇÃO, a MORTE é IDADE AVANÇADA) em 386 contos de fada representativos de 

várias culturas, mostrando como tais metáforas permitem explicar parte do aspecto fantástico 
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existente nessas obras, bem como a sua relação com as metáforas acerca da morte 

encontradas na vida cotidiana. Ele prossegue ainda mostrando como a representação pictórica 

de vários vilões de contos de fada retratados nos filmes dos estúdios Walt Disney contém 

elementos relacionados diretamente com os domínios-fonte das metáforas acerca da morte 

por ele investigadas. 

 

5.21 A Teoria da Metáfora Conceitual e a prática clínica 

Há já vários artigos e pesquisas, alguns deles listados no primeiro capítulo desta tese, 

que investigam a aplicação da Teoria da Metáfora Conceitual à prática clínica e à investigação 

de assuntos que importam diretamente a ela. É impossível aqui comentar cada um deles, mas 

serão listados alguns julgados mais relevantes. 

Um primeiro e importante tópico de investigação diz respeito às metáforas conceituais 

que embasam os construtos teóricos das mais diversas teorias psicológicas. Casonato (1994, 

2003) dedica-se à pesquisa dessas metáforas na constituição de muitos dos principais 

conceitos psicanalíticos (self, superego, narcisismo, transferência etc), bem como em muitas 

condições psiquiátricas (distúrbios alimentares, drogadição, distúrbios bipolares, depressão 

etc). O livro de Rosenblatt (1994) constitui também um marco importante ao investigar as 

principais metáforas conceituais empregadas na elaboração das teorias familiares sistêmicas. 

O trabalho de Quinn (1987), por sua vez, investiga as metáforas acerca dos 

relacionamentos prevalecentes no mundo Ocidental — um RELACIONAMENTO é UMA 

VIAGEM; um RELACIONAMENTO é uma SOCIEDADE COMERCIAL; um RELACIONAMENTO é um 

PRODUTO MANUFATURADO; um RELACIONAMENTO é um PORTO SEGURO; um 

RELACIONAMENTO é UM ORGANISMO e um RELACIONAMENTO é um LAÇO DURADOURO — e 

conclui que muitas dificuldades no casamento ocorrem quando um parceiro trabalha com uma 

metáfora acerca de relacionamentos que conflita com as expectativas geradas pelo sistema 

metafórico dominante do outro parceiro.  

O exemplo abaixo ilustra as consequências disso: 

A pessoa que percebe relacionamentos como sociedades comerciais pode 
experienciar relacionamentos como um investimento em contratos que 
estipulam recompensas. Essas recompensas (por exemplo, respeito) são 
contingentes em contribuições ao relacionamento (por exemplo, renda 
obtida) e encontram-se em contraste à percepção de relacionamentos como 
organismos. Para uma pessoa cuja percepção é estruturada por 
RELACIONAMENTO é UM ORGANISMO, uma relação é nutrida e os parceiros 
crescem juntos sem deferência a recompensas justas a contribuições 
individuais. Não é necessário muita imaginação para se ver como parceiros 
usando diferentes conjuntos de metáforas poderiam experienciar 
dificuldades em resolver conflitos. É quase como se eles estivessem falando 
línguas diferentes ou vivendo em universos conceituais diferentes. E, de 
muitas formas, eles estão (WICKMAN, DANIELS, WHITE, FESMIRE, 1999, p. 
391-392). 
 

Com relação ao  uso terapêutico da metáfora, Kövecses (2001) sugere a existência de 

três níveis distintos de análise das metáforas conceituais e prospecta a aplicação da Teoria da 
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Metáfora Conceitual na análise do discurso terapêutico. O primeiro nível é denominado por 

ele de nível supraindividual e é constituído pelas metáforas conceituais já convencionalizadas 

na cultura. O segundo nível é chamado de nível individual, que é o nível “em que falantes 

individuais de uma dada língua usam as metáforas que estão disponíveis a eles no nível 

supraindividual em situações comunicativas reais, mas que também é o nível no qual eles 

criam novas metáforas” (KÖVECSES, 2001). No nível individual é possível identificar pelo 

menos dois tipos de metáforas conceituais: (1) metáforas baseadas nas experiências de vida 

particulares dos pacientes – em que experiências particulares da vida passada do paciente 

podem funcionar como domínios-fonte para suas experiências de vida atuais; (2) metáforas 

conceituais convencionais, como aquelas existentes no nível supraindividual e, inclusive, novas 

metáforas criadas como extensões ou inferências construídas a partir dos mapas dessas 

metáforas convencionais. O terceiro nível, denominado nível subindividual, refere-se ao nível 

em que a conceitualização de um domínio em termos de outros domínios “corresponde a 

aspectos universais dos vários tipos de corporificação (embodiment)” (KÖVECSES, 2001). 

O que nós chamamos de metáforas individualmente únicas acima não pode 
obviamente estar baseado na experiência corporal universal. A motivação 
dessas metáforas parece vir de experiências de vida individuais e 
preocupações e ocupações pessoais na vida. Essas metáforas são 
significativas apenas para as pessoas que tiveram aquelas experiências e que 
têm preocupações em que as metáforas se baseiam. De certo modo, o 
estudo dessas metáforas apresenta um desafio maior para qualquer um 
interessado na metáfora na terapia do que o estudo das metáforas 
convencionais. Enquanto no caso das metáforas convencionais as descrições 
da Linguística Cognitiva podem fornecer auxílio ao pesquisador (e ao 
terapeuta), no caso de metáforas individualmente únicas, apenas 
entrevistas intensamente profundas acerca da vida e das preocupações do 
paciente podem ajudar (KÖVECSES, 2001). 

 

 A Teoria da Metáfora Conceitual, como será visto no capítulo seguinte, estabeleceu-se 

dentro de uma tradição de pesquisa de metáforas existentes na cultura e, a partir daí, 

formulou princípios e regras acerca da sua formação, evidenciando a existência, inclusive, de 

um “sistema metafórico” que proporciona uma estrutura ao sistema conceitual. Por isso, ela 

apresenta uma dificuldade, inclusive metodológica, em lidar com essas metáforas individuais 

únicas mencionadas por Kövecses (2001). Mas a teoria dos espaços mentais e a teoria da 

mesclagem conceitual estão assentadas em outra tradição: uma tradição que visa a investigar 

os aspectos dinâmicos, individuais, instantâneos, da produção do significado. Será visto, no 

capítulo seguinte, como ela se mostrará adequada a tratar de fenômenos dessa ordem, 

podendo ser utilizada na investigação dessas metáforas individualmente únicas. 

 

5.22 A Teoria da Metonímia Conceitual 

 Além da metáfora conceitual, Lakoff e Johnson (2003) apontaram um outro 

mecanismo igualmente essencial para a construção do pensamento nos seres humanos: a 

metonímia conceitual. Assim como a metáfora, a metonímia também tradicionalmente foi 

considerada apenas uma figura de linguagem, mas Lakoff e Johnson (2003), de forma 

semelhante ao que fizeram com a metáfora, consideraram a metonímia um mecanismo por 
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excelência conceitual. Embora a atenção dos pesquisadores no início dos estudos da 

Linguística Cognitiva tenha se voltado mais para a metáfora conceitual, nos últimos anos, a 

importância da metonímia conceitual nos estudos na área tem aumentado de forma 

considerável e alguns pesquisadores têm sugerido que a metáfora tem também uma natureza 

metonímica. 

 Considere-se a seguinte sentença, proferida por uma bibliotecária a um aluno: 

(a) O Jung está na quinta prateleira, entre Freud e Hillman, mas está com a capa rasgada. 

O termo ‘Jung’, na frase acima, constitui um exemplo de metonímia. Por meio dela, 

dois elementos são associados, de modo que um deles – no caso, Jung – denota o outro – o 

livro por ele escrito. Se o entendimento do termo ‘Jung’ fosse metafórico, o termo ‘Jung’ seria 

entendido não como se referindo a um livro, mas em termos de uma pessoa que tenha 

qualidades semelhantes às de um livro (uma capa rasgada, quem sabe, referindo-se à sua 

persona). Neste caso, estaria-se trabalhando com a metáfora UMA PESSOA É UM LIVRO. 

Portanto, na interpretação metonímica da sentença acima apresentada, o elemento ‘A’ 

representa o elemento ‘B’, ao passo que na interpretação metafórica, ‘A’ é entendido em 

termos de ‘B’. 

Vejam-se mais alguns exemplos de metonímia: 

(a) O Palácio do Planalto decidiu punir os aposentados, retirando-lhes os benefícios a 

que eles tinham direito. (O LUGAR SUBSTITUI A INSTITUIÇÃO) 

(b) A Coreia do Norte perdeu o jogo de estreia da Copa do Mundo para o Brasil. (O 

LUGAR NO LUGAR DA INSTITUIÇÃO) 

(c) Hitler dizimou milhares de poloneses durante o cerco de Varsóvia. (O 

CONTROLADOR NO LUGAR DO CONTROLADO) 

(d) O metrô entrou em greve. (O PRODUTO NO LUGAR DO PRODUTOR) 

(e) Eu adoro ler Shakespeare. (O PRODUTOR NO LUGAR DO PRODUTO) 

(f) Eu só visto Prada. (O PRODUTOR NO LUGAR DO PRODUTO) 

(g) A Universidade rejeitou o seu pedido de matrícula. (A INSTITUIÇÃO NO LUGAR DAS 

PESSOAS RESPONSÁVEIS) 

(h) Onde estão as cabeças pensantes desta empresa? (A PARTE PELO TODO) 

(i) Não vamos permitir que o Iraque se transforme em um novo Vietnã. (O LOCAL 

SUBSTITUI UM EVENTO) 

Os exemplos acima mostram que as metonímias não constituem ocorrências 

arbitrárias ou aleatórias, mas, assim como as metáforas, são sistematicamente manifestadas 

na linguagem corrente e no pensamento, integrando, dessa forma, o modo como 

costumeiramente fala-se, age-se e pensa-se. Um exemplo claro disso, também citado por 

Lakoff e Johnson (2003, p. 37) é um caso especial da metonímia A PARTE PELO TODO, a saber, 

O ROSTO PELA PESSOA. Essa metonímia é expressa não só em sentenças como “Ela não passa 

de um rostinho bonito”, ou “Só havia caras amarradas na plateia”, mas também no fato de 

comumente, ao se pedir para ver a foto de uma pessoa, ver-se satisfeito quando lhe é 

mostrada uma foto em que apareça apenas o rosto da pessoa e, do mesmo modo, ao se achar 

no mínimo estranho se for mostrada uma foto apenas com o corpo dessa pessoa. Trata-se, 
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portanto, de um exemplo que ilustra bem o fato de a metonímia não ser apenas um fenômeno 

de linguagem, mas, mais do que isso, um fenômeno presente na forma como se age e se 

pensa. 

Os símbolos culturais e religiosos, como bandeiras, a cruz, no caso da religião cristã, ou 

a estrela de Davi, no caso do judaísmo, constituem também exemplos de metonímias. É 

importante notar que o simbolismo aí presente não é arbitrário. Há uma razão para a cruz ser 

o símbolo do cristianismo e para a estrela de Davi, no exemplo acima, ser o símbolo do 

judaísmo. 

 Lakoff e Johnson (2003, p. 36) comentam algumas propriedades das metonímias. A 

primeira delas é que elas frequentemente funcionam como mecanismos referenciais, isto é, 

elas permitem o uso de uma “entidade no lugar de uma outra”, como é bem evidente nos 

exemplos acima. Além disso, ao serem utilizadas, elas fazem com que se foque em aspectos 

mais específicos daquilo que está sendo referenciado, como é o caso da metonímia A PARTE 

PELO TODO. 

Uma outra propriedade salientada por Lakoff e Johnson (2003, p. 39) é que as 

metonímias são motivadas por associações físicas ou causais, como é o caso do exemplo (c) 

acima. Embora Hitler não tenha pessoalmente dizimado os poloneses, por meio de associações 

causais, ele é metonimicamente colocado no lugar do exército alemão. 

Por fim, Lakoff e Turner (1989, p. 103) sintetizam as propriedades da metonímia 

apresentadas acima, salientando que as metonímias envolvem apenas um domínio conceitual. 

Portanto, diferentemente das metáforas conceituais, que envolvem a existência de mapas 

entre domínios, os mapas metonímicos ocorrem dentro de um mesmo domínio. Desse modo, 

no exemplo (a), tanto Jung (o veículo) quanto o livro (o alvo) constituem elementos do 

domínio LITERATURA. 

   
5.23 Críticas à teoria 

 A Teoria da Metáfora Conceitual tem sido altamente considerada, mas também 

enormemente criticada. Livros inteiros, como o de Haser (2005), foram dedicados a criticá-la, o 

que, se por um lado, evidencia a sua importância, por outro denota a existência de fato de 

problemas na teoria, sendo que um dos mais comentados refere-se à falta de pesquisas 

empíricas que subsidiem a maior parte das alegações formuladas por Lakoff. Foram listadas 

abaixo algumas que se julgou serem mais mais relevantes. 

 Gibbs (1998) enumera várias críticas feitas por psicólogos cognitivos à visão lakoffiana 

da metáfora. A primeira delas refere-se ao fato de psicólogos cognitivos rechaçarem hipóteses 

sobre o conhecimento conceitual humano que tenham como base “especulações intuitivas de 

um teórico, mesmo que essas especulações sejam baseadas em uma análise sistemática do 

comportamento e da estrutura linguística” (GIBBS, 1998, p. 93). Eles requerem evidências 

objetivas obtidas a partir de experimentos com participantes que não tenham ideia do 

fenômeno a ser investigado e são, em geral, descrentes quanto a estudos baseados em 

introspecções. 
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 Outra alegação de psicólogos cognitivos levantada por Gibbs (1998) diz respeito à 

existência de uma espécie de circularidade nas alegações dos linguistas cognitivos acerca da 

existência do fenômeno da metáfora conceitual que faz com que a teoria tenha um forte traço 

de uma teoria post hoc. Em outras palavras, ao se inferir aspectos do conhecimento conceitual 

a partir de dados linguísticos e se atribuir a causa do fenômeno metafórico linguístico à 

existência de mapas conceituais, tudo o que se está fazendo é se construir uma “explicação 

motivada para o comportamento linguístico” (GIBBS, 1998, p. 91). Ou seja, o que os psicólogos 

cognitivos querem é a verificação empírica, por meio de um método inferencial hipotético-

dedutivo, que seja capaz de prever com antecedência o comportamento linguístico, e não uma 

explicação post hoc para o fenômeno. 

 Muitos psicólogos cognitivos são céticos e críticos quanto à ideia de que padrões 

metafóricos sistemáticos encontrados na linguagem convencional possam acarretar a 

conclusão de que as pessoas também pensem metaforicamente. Há, como salienta Gibbs 

(1998, p. 90), “vários motivos pelos quais as pessoas podem falar metaforicamente sem que 

elas tenham que pensar metaforicamente”. Além disso, muitos elementos na linguagem são 

puramente convencionais e arbitrários e o fato de as pessoas falarem acerca de suas vidas 

amorosas em termos de viagens ou de teorias em termos de prédios não significa 

necessariamente que haja uma correlação entre padrões metafóricos sistemáticos na 

linguagem e no pensamento. 

 Por outro lado, é preciso salientar que, desde a formulação inicial da Teoria da 

Metáfora Conceitual, um conjunto crescente de evidências e de pesquisas empíricas que 

apontam para a realidade psicológica dos mapas metafóricos conceituais vem sendo arrolado. 

A primeira dessas evidências, como salienta Grady (2007, p. 195), vem da própria 

sistematicidade das metáforas na linguagem e das inferências que são produzidas a partir 

delas, como foi visto neste capítulo. Outro forte indício da existência de tais mapas em um 

nível conceitual pode ser encontrado na forma como alguns gestos parecem ser motivados 

metaforicamente, como também salienta Grady (2007, p. 195). Alguns experimentos também 

indicam a presença de mapas conceituais. Dentre eles destacam-se os elaborados por Gentner 

(2001) e por Gibbs (1999).  

Gentner (2001) realizou alguns experimentos envolvendo dois mapas conceituais 

distintos acerca do tempo. O primeiro deles, conhecido como modelo em que o ego se move, 

e o segundo, conhecido como modelo em que o tempo se move. No modelo em que o ego se 

move, o tempo fica estático e o sujeito se move. No outro modelo, o oposto ocorre. Os 

exemplos respectivos são: (1) Estamos nos aproximando do Natal. (2) O Natal já está 

chegando. Por meio da pesquisa, duas perguntas foram feitas aos entrevistados. Quando as 

perguntas eram enquadradas em mapas metafóricos distintos, o tempo de resposta dos 

entrevistados era maior do que quando eram enquadradas em mapas metafóricos 

semelhantes. Além disso, nos casos de contraste entre mapas, os participantes 

frequentemente reformulavam as questões de forma a tornar a compreensão da pergunta 

mais fácil, o que acelerava o tempo de resposta. Gentner (2001) chegou à conclusão de que os 

mapas metafóricos de fato estavam desempenhando um papel importante na conceitualização 

do tempo por parte dos participantes da pesquisa. 
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 Gibbs (1999, p. 163-164), por sua vez, relata algumas experiências em que 

participantes descreveram consistentemente imagens mentais referentes a expressões 

idiomáticas em que forneciam, por meio das imagens, muito mais informações e inferências 

do que estava contido na simples expressão. Ele interpretou isso como uma evidência da 

existência dos mapas metafóricos conceituais. 

 Essas são apenas uma pequena porção das críticas endereçadas à teoria e algumas das 

respostas e pesquisas realizadas na área que visam a contrapô-las. Passar-se-á agora às 

considerações finais sobre o tema. 

 

5.24 Resumo e considerações 

Viu-se, ao longo deste capítulo, como, na abordagem lakoffiana, a metáfora não é 

entendida como um fenômeno linguístico, mas como uma forma de se compreender uma ideia 

ou um domínio conceitual em termos de outro domínio conceitual. Lakoff e Johnson (2003, p. 

5) assim a descrevem: “a essência da metáfora é compreender e experienciar um tipo de coisa 

em termos de outra”. Definida desse modo, a metáfora é um fenômeno ubíquo e grande parte 

dos conceitos abstratos é compreendida dessa forma. 

Uma vez que são de natureza conceitual, as metáforas podem ser expressas na 

linguagem e em diversos outros elementos culturais, como na arquitetura, na matemática, em 

gestos, em gravuras, nos sonhos, nos mitos e, em geral, na forma como se age e se pensa. 

Conceitos básicos, como o de tempo, o de causa, de eventos, de essência, de mente e de 

moralidade são metafóricos. 

Essa perspectiva coloca em xeque a visão objetivista da linguagem bem como a 

separação tradicional existente entre linguagem/pensamento/significado literais e figurados. 

Expôs-se ao longo do capítulo como o próprio termo literal é polissêmico e como vários dos 

seus possíveis sentidos encontram problemas quando confrontados com a Teoria da Metáfora 

Conceitual. A metáfora é um fenômeno ubíquo, que se encontra expresso na linguagem 

cotidiana, convencional, e a construção do significado é altamente dependente do contexto. 

Seguindo a perspectiva da mente corporificada, viu-se também como as metáforas 

mais básicas, as metáforas primárias, encontram-se embasadas (grounded) nas mais 

corriqueiras experiências corporais humanas. Segundo a teoria integrada da metáfora 

primária, centenas e talvez milhares de metáforas são adquiridas naturalmente pelos seres 

humanos em suas experiências cotidianas, ainda quando crianças, mediante o 

emparelhamento de uma experiência sensório-motora a uma experiência ou a um julgamento 

subjetivo. Isso responderia por uma provável universalidade das metáforas primárias. 

Viu-se também como os esquemas imagéticos não apresentam um papel de relevância 

na formação das metáforas primárias. Apesar da tentativa de Grady (2005) de formular algum 

tipo de esquema que reúna os elementos dos domínios fonte e alvo dessas metáforas, elas são 

formadas meramente, segundo a teoria de Christopher Johnson, mediante o fenômeno da 

conflação. Isso representaria um problema para a proposta de Knox (2005) de equiparação do 

arquétipo aos esquemas imagéticos, visto que boa parte de nossos ‘primitivos’ universais não 
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seriam deles advindos, mas da correlação em nossa experiência cotidiana de elementos de 

dois domínios distintos. Em outras palavras, a teoria dos esquemas imagéticos, por si só não 

abarcaria toda a gama de ‘primitivos’ universais, dentre eles, aqueles advindos da correlação 

de domínios da experiência preconizados pela Teoria da Metáfora Primária. A metáfora, 

portanto, estaria fundamentalmente baseada em correspondências com as experiências 

humanas, mais do que na similaridade. 

Pela Teoria da Metáfora Primária, portanto, se se desejar entrar em uma perspectiva 

dualista, apenas a título de comparação com a perspectiva kantiana, boa parte de nossos 

universais seria a posteriori e não a priori como o filósofo preconizara. A possibilidade da 

universalidade, como foi salientado no capítulo anterior, se dever a elementos a posteriori não 

foi sequer cogitada por Kant. Ainda assim, convém sempre ressaltar que essa perspectiva 

dualista encobre o papel de elementos inatos nesse processo. Como foi visto também neste 

capítulo, tais elementos participam ativamente na formação dos julgamentos, avaliações e 

análises que ensejam a formação do conceito-alvo das metáforas primárias, o que, ensejou, 

inclusive, a formulação de um novo tipo de esquema por Grady (2005): os esquemas 

responsivos (ou de resposta). Esse conceito, contudo, ainda não foi muito explorado na 

literatura e parece abarcar fenômenos muito diversos, como raiva, similaridade, dificuldade, 

de modo que, provavelmente, dificilmente, haverá alguma correspondência neural singular a 

ele. 

Ao longo do capítulo, foram vistas também várias aplicações da Teoria da Metáfora 

Conceitual em áreas que tradicionalmente são de interesse dos analistas junguianos, como a 

interpretação de sonhos, de mitos, de contos de fada e a prática clínica.  

Ruiz (2007b) formula alguns argumentos importantes quanto ao papel da metáfora 

conceitual na universalidade dos contos de fada, argumento esse, é claro, também aplicável 

aos mitos: (1) a semelhança dessas manifestações culturais ao longo do tempo se deveria à 

existência das metáforas primárias; (2) as metáforas primárias, dado que se encontram 

fundamentadas na estrutura corporal, facilitariam não só a compreensão dos contos, como 

também a sua memorização; (3) a estrutura metafórica, que tipicamente mapeia elementos de 

domínios subjetivos a elementos do domínio sensório-motor, facilitaria a transmissão desse 

conteúdo a crianças, que ainda não apresentam uma capacidade de compreensão de 

abstrações desenvolvida. 

Lakoff (1997), por sua vez, salienta o papel primordial da metáfora conceitual não só 

na interpretação dos sonhos, mas também em sua geração. Expôs-se também ao longo do 

capítulo como o conhecimento da Teoria da Metáfora Conceitual pode ser fundamental para o 

processo de interpretação dos sonhos, dado que, inconscientemente, essas metáforas já são 

empregadas nesse procedimento. 

As pesquisas na Teoria da Metáfora Conceitual se deram principalmente por meio de 

um trabalho empírico de verificação das metáforas conceituais tradicionalmente manifestadas 

na linguagem e na cultura em diversos povos distintos e um crescente trabalho de comparação 

entre esses dados vem sendo feito em busca da averiguação do papel dos elementos corporais 

na universalidade da formação desses primitivos e dos elementos culturais em sua variação. 
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Uma outra tradição dentro da Linguística Cognitiva dedicou-se ao estudo online (em 

tempo real) do processo de construção do significado, aí incluídas as novas metáforas 

construídas cotidianamente por todos. Desse modo, enquanto a Teoria da Metáfora 

Conceitual foi, de certo modo, marcada por um trabalho de levantamento das metáforas 

conceituais já existentes na cultura, a teoria dos espaços mentais e da mesclagem conceitual 

tratou de se dedicar ao processo instantâneo de formação desses e de outros fenômenos que 

marcam a construção do significado.  

Um pouco desse processo será investigado no próximo capítulo, o que será de grande 

importância para que se possa ter uma noção mais ampliada do papel das fantasias e de 

processos metafóricos, metonímicos e de mesclagem conceitual na construção do significado. 
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6 A TEORIA DOS ESPAÇOS MENTAIS E A TEORIA DA MESCLAGEM CONCEITUAL 

 

Nós agora estamos entrando em uma época em que o 
principal objetivo intelectual não é o de celebrar a 
imaginação, mas o de fazer uma ciência dela. 

GILLES FAUCONNIER e MARK TURNER 
 (The Way We Think) 

 

 

6.1 Introdução 

O objetivo principal deste capítulo é o de introduzir alguns conceitos básicos da Teoria 

dos Espaços Mentais e da Teoria da Mesclagem Conceitual, que constituem um dos principais 

arcabouços da teoria da construção do significado na Linguística Cognitiva. Eles permitirão um 

olhar diferenciado para o processo de formação dos símbolos, para a transformação da libido e 

para a análise de conteúdos simbólicos. Ver-se-á como a Teoria da Mesclagem Conceitual e a 

Teoria dos Espaços Mentais são aplicáveis à explicação de fenômenos aparentemente tão 

diversos como a elaboração de rituais, a construção de categorias, a criação de metáforas, de 

contrafactuais, de fantasias e ao processo criativo em geral. 

Ambas as teorias permitirão uma melhor compreensão da dimensão do universo 

simbólico, bem como da importância da fantasia na construção do significado e da razão, e 

esclarecerão ainda mais a distinção que Jung propõe entre signo e símbolo, que será discutida 

no capítulo 9 deste trabalho. Ver-se-á ainda como elementos contraditórios são capazes de 

permanecer e de coexistir na imaginação e de como a mesclagem conceitual constitui um 

mecanismo que permite a elaboração desses conteúdos e a produção de um significado 

emergente a partir deles. Isso, de certo modo, a aproxima do que Jung denominou Função 

Transcendente. 

Visando a reforçar a tese acima exposta, será descrito, ao longo do capítulo, por meio 

da Teoria da Mesclagem Conceitual um exemplo retirado da própria obra junguiana, o ritual da 

tribo australiana dos Watschandis, comentado em Símbolos da Transformação e em A Energia 

Psíquica, visando a mostrar como intuitivamente Jung, já nesses exemplos, descrevia o que a 

Teoria da Mesclagem Conceitual, de forma mais aprimorada, veio a tratar recentemente, 

revelando assim o potencial de aplicação dessa teoria na análise clínica, na pesquisa e nos 

estudos teóricos junguianos. 

É importante salientar que apenas aqueles aspectos das teorias acima que sejam mais 

relevantes para os fins deste trabalho serão aqui apresentados e que, como foi ressaltado na 

introdução a esta tese, ambas as teorias são de uma complexidade infinitamente maior do que 

o que será visto neste capítulo. 
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6.2 O processo de construção do significado 

 A Teoria dos Espaços Mentais foi formulada inicialmente com o objetivo de se 

construir uma explicação para o processo de construção do significado. Os semanticistas 

cognitivos, como foi visto no capítulo 3, tratam a construção do significado como um processo 

que é, em sua natureza, essencialmente conceitual. De acordo com essa visão, as palavras e as 

sentenças funcionam como instruções parciais que acionam um processo online (em tempo 

real) de construção do significado, denominado conceitualização, por meio do qual, elementos 

de diferentes domínios são relacionados e mapeados. A ideia é de que as formas sintáticas 

constituem pistas e indicações que acionam um processo mental de construção de significado, 

constituindo pequenos ‘pacotes’ conceituais dinâmicos e temporários que são mapeados entre 

si por meio do pensamento e do discurso. Nessa perspectiva, o significado não constitui algo 

que esteja nas palavras ou que seja uma propriedade delas ou das sentenças e também não é 

uma questão de verificação e de interpretação dessas palavras e sentenças com relação ao 

mundo externo. Fauconnier e Turner (2002, p. 5) tecem uma advertência quanto a isso com o 

exemplo de uma foto de um bebê em uma tela de um computador. Apesar de a imagem do 

bebê ser vista, ao se olhar a tela e até reagir-se emocionalmente a ela, o significado dela não 

está na foto. A foto nada mais é do que um conjunto de milhões de pontos coloridos e é a 

mente humana que faz com que seja visto ali o rosto de um bebê e que as pessoas se 

emocionem com ele. É claro que existe todo um aparato biológico que levou milhões de anos 

em desenvolvimento para que isso pudesse ser possível. Mas o significado da foto não está na 

foto em si. Ele é criado pelas mentes humanas. É importante salientar que a construção do 

significado, nessa visão, não se dá de forma independente do contexto, mas, pelo contrário, é 

guiada por ele. Portanto, não é cabível falar de uma separação entre semântica e pragmática, 

nem muito menos analisar o significado de sentenças fora do contexto em que foram 

proferidas.  

 Sendo fiel à ontologia do Realismo Corporificado, que atribui um papel fundamental à 

imaginação corporificada na construção de representações do mundo, a ideia do processo de 

construção do significado na Linguística Cognitiva não é a de que sentenças são proferidas para 

refletir um estado de coisas do mundo, de forma a se encaixarem nele, mas a de que as 

expressões linguísticas fornecem pistas e acionam mecanismos para um processo complexo de 

construção do significado que faz uso do conhecimento enciclopédico armazenado na 

memória de longo prazo dos indivíduos. As palavras e as construções gramaticais, portanto, 

são apenas pistas altamente empobrecidas a partir das quais processos cognitivos complexos 

fazem surgir um rico e detalhado processo de conceitualização. Diz-se que elas são 

empobrecidas porque as representações da experiência que constituem o sistema conceitual 

humano são muito menos ricas em detalhes do que a experiência perceptual, que constitui, 

em última instância, a base do processo de construção do significado. 

O processo de conceitualização está baseado em projeções conceituais como as que 

foram vistas nos dois capítulos anteriores, que incluem metáforas conceituais e metonímias 

conceituais e, como será visto neste capítulo, mesclagens conceituais. Esses processos 

estabelecem mapeamentos, conectando entidades em um domínio conceitual com outras 

entidades em outros domínios. Esses mapeamentos podem ser altamente convencionalizados, 
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como é o caso de algumas metáforas conceituais ou serem construídos online, como é o caso 

das operações de mesclagem. 

 Abaixo será feita uma breve introdução à Teoria dos Espaços Mentais, criada por 

Gilles Fauconnier, linguista francês e professor da Universidade da Califórnia, e divulgada 

inicialmente com a publicação, em 1994, de Mental Spaces, e, em 1997, de Mappings in 

Thought and Language. 

 

6.3 A Teoria dos Espaços Mentais 

6.3.1 Definição 

O processo de conceitualização, segundo Fauconnier (1994, 1997), se dá mediante a 

construção de espaços mentais e do estabelecimento de mapeamentos entre eles. Espaços 

mentais são conjuntos conceituais construídos online – instantaneamente –, na memória de 

trabalho74 (working memory), de acordo com a progressão do pensamento ou da 

comunicação, e que ativam informações de base disponíveis na memória de longo prazo. 

 

6.3.2 Componentes 

6.3.2.1 Space builders 

Esses espaços são construídos por space builders, que são expressões linguísticas que 

acionam a construção de novos espaços mentais ou que direcionam a atenção para espaços 

mentais construídos anteriormente. Eles podem assumir a forma de expressões preposicionais 

(como “Em 1971”, “Na Uniban”, “Na opinião de Jung”, “naquele filme”), advérbios (como 

“possivelmente”, “provavelmente”), conectivos (como “se... então”) e combinações de 

sujeito–verbo (como “Freud acredita que [Jung era seu príncipe-herdeiro]”), dentre outros. O 

que marca um space builder é a propriedade que ele tem de fazer com que o ouvinte monte 

um cenário que não se encontra no aqui e agora, cenário este que pode refletir uma realidade 

passada, futura, um lugar diferente de onde ele se encontra, situações hipotéticas etc. 75 Serão 

apresentadas abaixo algumas sentenças com space builders: 

a) Em 1971, o presidente do Brasil perdeu o filho. 

b) Se eu fosse o teu pai, eu te espancaria. 

c) Se ele fosse mais velho, seus cabelos brancos inspirariam respeito. 

d) Na Coreia, o Ministro da Economia foi aplaudido de pé. 

e) Tarcísio Meira gostou do desempenho dele naquele filme. 

                                                           
74

 Entende-se como memória de trabalho um elemento cognitivo ligado à memória que permite o armazenamento 
temporário de informação, com capacidade bastante limitada. Há vários modelos propostos quanto ao 
funcionamento da memória de trabalho, tanto do ponto de vista anatômico quanto cognitivo, destacando-se, em 
especial, os modelos de Baddeley e Hitch (1974), o de Cowan (2005) e o de Ericsson e Kintsch (1995). 
75

 Ver-se-á adiante que, embora a teoria tenha sido formulada inicialmente tendo em vista manifestações 

linguísticas, ela rapidamente passou também a ser expandida e empregada em manifestações não linguísticas. A 
partir daí, objetos, corpos, artefatos, também puderam passar a assumir esse papel. Fauconnier e Turner (2002) 
denominaram essas entidades de “âncoras materiais”. 
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6.3.2.2 Elementos 

Os espaços mentais contêm elementos que podem ser tanto construídos online 

quanto recrutados de entidades pré-existentes no sistema conceitual. Os sintagmas nominais76 

constituem as expressões linguísticas correspondentes a eles. Esses elementos podem ter uma 

interpretação definida ou uma interpretação indefinida. Os sintagmas nominais introduzidos 

por artigos definidos ou constituídos por nomes próprios estão dentre os com interpretação 

definida. Os com interpretação indefinida são aqueles introduzidos por artigos indefinidos ou 

no plural, sem artigo definido. Os sintagmas nominais com interpretação indefinida 

comumente têm a função de introduzir um novo elemento no discurso – quer sejam 

elementos ainda não mencionados na conversa, quer sejam elementos com os quais não há 

familiaridade. Os com interpretação definida encontram-se naquilo que se chama de modo 

pressuposicional, visto que eles pressupõem um conhecimento existente, ou seja, que já são 

acessíveis – familiares aos interlocutores ou já introduzidos na conversação. 

 

6.3.2.3 Estrutura interna dos espaços mentais 

  

Além da construção dos espaços mentais e do estabelecimento dos elementos que 

existem dentro deles, o processo de construção do significado também processa a informação 

a respeito da relação entre os elementos dentro de um espaço mental. Desse modo, no 

exemplo: 

 

(a) Na foto, Jung está sério. 

 

A expressão NA FOTO faz com que um espaço mental FOTO, que contém os elementos 

que existem dentro desse mundo, seja construído. O termo JUNG introduz um elemento neste 

espaço, ao qual é atribuída uma propriedade – SÉRIO. Comumente a seguinte estrutura 

diagramática é utilizada para ilustrar os elementos acima: 

 

 
 

                                                           
76

 Sintagma nominal é o grupo de palavras cujo núcleo é constituído por um substantivo, um pronome ou um 
adjetivo substantivado. Exemplos incluem nomes (Paulo, Lula), descrições (o presidente, a rainha inglesa) e 
pronomes (ele, ela, nós). 

 

              a a: JUNG SÉRIO 

     FOTO 

Figura 16: O espaço mental da sentença “Na foto, Jung está sério”. 
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Tome-se agora este outro exemplo: 

 

(b) No cartaz, uma sereia lê um livro. 

 

 
 

Aqui, a expressão NO CARTAZ aciona a construção de um espaço mental que contém 

dois elementos: sereia e livro. Os dois termos são introduzidos pela primeira vez no discurso e 

são, portanto, tomados sob uma interpretação indefinida. Os espaços mentais são constituídos 

por estruturas complexas do conhecimento, como frames e modelos cognitivos idealizados. No 

caso, encontram-se em evidência modelos cognitivos idealizados de livros e de sereia e um 

frame que é acionado pelo verbo LER, que expressa uma relação entre dois elementos e dois 

papéis: o do LEITOR e o do OBJETO LIDO. O elemento a, a sereia, é mapeado no papel do leitor 

e o elemento b, o livro, é mapeado no papel do objeto lido. Com isso, a relação entre os 

elementos desse espaço mental é estabelecida. 

 

6.3.2.4 A rede de espaços mentais 

 Espaços mentais são ligados a outros espaços mentais durante o discurso e o 

pensamento. Sempre, em um dado momento no discurso ou no pensamento, tem-se um 

espaço base, que é aquele que permanece disponível para a construção de novos espaços 

mentais. Portanto, no decorrer do discurso, espaços mentais são paulatinamente criados e 

ligados uns aos outros por meio de diversos conectores com funções específicas. Retome-se 

uma das sentenças vistas na seção 6.3.2.1: 

(a) Em 1971, o presidente do Brasil perdeu o filho. 

A sentença acima contém uma ambiguidade. Não se sabe a quem o termo PRESIDENTE 

DO BRASIL se refere: se à pessoa que era presidente do Brasil em 1971 – Emílio Garrastazu 

Médici – ou se ao atual presidente do Brasil (no caso, considerando-se o ano em que esta 

porção do texto foi escrita: 2010). Ilustrar-se-á essa ambiguidade por meio dos espaços 

mentais: 

 

         a        b 
a: SEREIA 
b: LIVRO 

         CARTAZ 

Figura 17: Espaço mental da sentença: “No cartaz, uma sereia lê um livro”. 
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Na primeira rede de espaços mentais, tem-se o espaço mental B, que corresponde ao 

espaço mental do tempo presente e o espaço mental P, que corresponde ao espaço mental do 

passado, especificamente do ano de 1971, ativado pelo space builder EM 1971. Ainda nessa 

primeira rede, o elemento PRESIDENTE DO BRASIL no espaço base, no caso, o presidente LULA, 

é projetado para o espaço P, e, então, compreende-se que foi o presidente LULA quem perdeu 

o filho em 1971. Na segunda rede de espaços mentais, não ocorre a projeção do presidente do 

espaço base para o espaço do passado. Compreende-se, então, que foi o presidente Médici 

quem perdeu o filho em 1971. 

Note-se como todas as sentenças apresentadas no item 6.3.2.1 contêm ambiguidades. 

Na sentença (b), pode-se estar diante das seguintes possibilidades interpretativas: (1) teu pai é 

leniente, mas eu não sou; (2) teu pai é rígido e você tem sorte de eu não ser; (3) eu só não te 

bato porque eu não sou o teu pai. Na sentença (c), não se sabe se o sujeito já tem no tempo 

presente cabelos brancos ou se ele não os tem e só os terá no futuro. Na sentença (d), não se 

sabe se a expressão “Ministro da Economia” refere-se ao Ministro coreano ou ao Ministro da 

Economia do país onde os falantes se encontram. Finalmente, na sentença (e), não se sabe se 

Tarcísio Meira gostou do desempenho dele como ator no filme ou se o personagem 

interpretado por Tarcísio Meira no filme gostou do próprio desempenho dele no filme. As 

explicações para essas ambiguidades podem ser melhor evidenciadas pela Teoria dos Espaços 

Mentais. 

Conectores entre espaços mentais são regidos por aquilo que Fauconnier denominou 

“Princípio de Acesso”, que estabelece que “uma expressão que nomeia ou descreve um 

elemento em um espaço mental pode ser usada para acessar uma contraparte daquele 

elemento em outro espaço mental” (FAUCONNIER, 1997, p. 41). Isso significa que os 

conectores são um tipo de projeção conceitual como aquelas que foram descritas ocorrendo 

em mapas metafóricos e metonímicos no capítulo anterior. 

 

              

a2 

a1 

               

         B          P 

 

              

a2 

 

              

a1 

         B 
         P 

Figura 18: Espaços mentais da sentença “Em 1971, o presidente do Brasil perdeu um filho”. 
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Os princípios e elementos mais básicos da Teoria dos Espaços Mentais foram vistos 

acima e o objetivo dessa curta introdução foi tão-somente o de apresentar uma visão do 

processo de construção online do significado na Semântica Cognitiva e de evidenciar 

elementos básicos que serão necessários para a compreensão da Teoria da Mesclagem 

Conceitual, que será apresentada a seguir. 

 

6.4 A Teoria da Mesclagem Conceitual  

6.4.1 Introdução 

A Teoria da Mesclagem Conceitual tem as suas origens nos programas de pesquisa de 

Gilles Fauconnier e de Mark Turner. Os primórdios da teoria aparecem no livro Mappings in 

Thought and Language, escrito por Fauconnier, e publicado, como foi visto, em 1997, e ela 

assume uma forma mais desenvolvida com a publicação, em 2002, de The Way We Think: 

Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, de autoria de Fauconnier e Turner. 

Segundo o próprio Fauconnier, “o livro The Way We Think é o resultado de seis ou sete anos 

de trabalho com Mark Turner e com outras pessoas que se interessaram pela teoria da 

mesclagem dos espaços mentais” (COSCARELLI, 2005, p. 293). A parceria dos dois linguistas 

acabou se formando pelo fato dos dois se depararem com dificuldades e problemas 

semelhantes nos estudos que até então desenvolviam: Fauconnier havia elaborado a sua 

Teoria dos Espaços Mentais para tentar dar conta de uma série de problemas linguísticos 

clássicos no processo de construção do significado e Turner desenvolvia estudos de Linguística 

Cognitiva voltados principalmente para a análise literária utilizando a Teoria da Metáfora 

Conceitual (em 1996, ao publicar The Literary Mind, Turner (1998) já descreve o processo de 

mesclagem conceitual). A Teoria da Mesclagem Conceitual é formulada, dentro desse 

contexto, para tentar lidar com fenômenos que tanto a Teoria dos Espaços Mentais como a 

Teoria da Metáfora Conceitual não conseguiam lidar. Embora a teoria tenha sido inicialmente 

utilizada para lidar com fenômenos relativos ao papel da linguagem na construção do 

significado, bem como em construções gramaticais, seu campo de atuação rapidamente se 

expandiu passando então a ser empregada em análises de obras de arte (TURNER, 2006), na 

matemática (ALEXANDER, 2009), (TURNER, 2005), (NUÑEZ, 2005), nos estudos literários 

(ROHRER, 2005), (SWEETSER, 2006), (SEMINO, 2006), na teoria musical (ZBINOWSKI, 2001), na 

antropologia (SORENSEN, 2006), na ciência da computação (IMAZ; BENYON, 2007), na 

inteligência artificial (PEREIRA, 2007), nas ciências sociais (TURNER, 2001), nas artes cênicas 

(BLAIR, 2009), na ética (FENTON, 2008), e na psiquiatria (KIANG, 2005), dentre outras. Na 

Psicologia Junguiana, a Teoria da Mesclagem Conceitual ainda não foi aplicada e, na 

psicanálise, ela o foi por Thá (2007), no Brasil, e por Marco Casonato (2003), professor da 

Universidade de Milão, em seu livro Immaginazione e metafora, e em vários artigos de sua 

autoria. 

Um dos fenômenos que motivou o desenvolvimento da Teoria da Mesclagem 

Conceitual foi um determinado tipo de ocorrência linguística que era aparentemente apenas 

uma metáfora conceitual, mas com elementos que a Teoria da Metáfora Conceitual tinha 

dificuldades de explicar. Grady, Oakley e Coulson (1999) ilustram esse fenômeno com a 

seguinte sentença: 
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(a) Este cirurgião é um açougueiro. 

Note-se que, como explicado acima, aparentemente trata-se apenas de uma metáfora 

conceitual cujo mapa seria: 

O CIRURGIÃO É UM AÇOUGUEIRO 

Domínio-fonte → Domínio-alvo 

Açougueiro → Cirurgião 

Animal morto → Paciente 

Cutelo → Bisturi 

Corte da carne → Cirurgia 

          Quadro 6: O mapa metafórico O CIRURGIÃO é um AÇOUGUEIRO. 
 
 Ocorre que, no exemplo acima, o mapeamento não consegue77 explicar um elemento 

de grande importância no significado da sentença: ela afirma, em última instância, que o 

cirurgião é incompetente, muito embora não haja nada no domínio-fonte que denote 

incompetência. Afinal, muito embora um açougueiro comumente tenha menos prestígio do 

que um médico, ele exerce uma profissão que é altamente técnica e requer habilidade e 

conhecimentos específicos tanto como a profissão de médico. Portanto, estar-se-ia aqui diante 

de um fenômeno diferente daquele previsto pela Teoria da Metáfora Conceitual, dado que um 

sentido diferente, não presente no domínio-fonte, emerge desse mapeamento. 

 Fauconnier e Turner (2002), para lidarem com fenômenos como o descrito acima, que 

envolvem a emergência de um novo sentido, criaram um modelo que, em vez de trabalhar 

com dois domínios que são relacionados entre si por um mapeamento existente entre eles, 

emprega pelo menos quatro espaços mentais que formam aquilo que ele chamou de uma rede 

de integração (a mesclagem conceitual também é chamada de integração conceitual). O uso 

da Teoria dos Espaços Mentais já aponta que a rede de integração conceitual trabalhará 

também com a ideia de uma construção online do significado. A rede tem pelo menos dois 

espaços mentais, cada um com elementos próprios, cujos elementos são conectados entre si, 

segundo a relação estabelecida entre eles (a natureza dessas relações será comentada mais 

adiante). No exemplo que foi abordado acima, portanto, ter-se-ia:  

 

                                                           
77

 Lakoff (2008) assume uma posição distinta quanto a isso. 

Papel: Cirurgião 
Identidade do cirurgião 
Papel: Paciente 
Identidade do paciente 
Bisturi 
Sala de cirurgia 
Objetivo de curar 
Meio: cirurgia 

Papel: Açougueiro 
 
Papel: Mercadoria 
(Animal) 
Cutelo 
Açougue 
Objetivo de cortar a 
carne 
Meio: corte de carne 

Input 1 Input 2 

Figura 19: Rede de Integração Conceitual da metáfora 'O Cirurgião é um AÇOUGUEIRO' – Os Inputs. 
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A esses dois espaços de entrada (ou de input) encontra-se ligado um espaço genérico 

que contém uma informação em um nível abstrato acerca daquilo que os inputs possuem em 

comum. Os elementos do espaço genérico são mapeados às suas contrapartes nos demais 

espaços de input. Assim, no exemplo em questão, ter-se-ia: 

 

 

 Finalmente, um quarto espaço, chamado de espaço-mescla, ou simplesmente de 

mescla, contém a estrutura emergente, ou seja, elementos de ambos os inputs, mas não 

necessariamente todos, organizados sob uma nova estrutura. O espaço-mescla contém a 

estrutura genérica capturada no espaço genérico, mas também contém uma estrutura menos 

genérica, capturada nos inputs. Nem todos os elementos e relações dos inputs são projetados 

no espaço-mescla. Algumas vezes, duas contrapartes nos espaços de input são projetadas, às 

vezes apenas uma, às vezes nenhuma, e pode mesmo acontecer de duas contrapartes nos 

espaços de input serem fusionadas no espaço-mescla. Pode também ocorrer de um elemento 

sem contraparte em um input ser projetado no espaço-mescla. A isso se dá o nome de 

projeção seletiva.  

 No exemplo abordado, há, no espaço-mescla, uma projeção dos seguintes elementos 

do input 1: a identidade do médico, a identidade do paciente (possivelmente a pessoa que 

emite a sentença), o bisturi, a sala de cirurgia e o objetivo de curar. Do input 2, os elementos 

projetados são: o papel de açougueiro e o meio pelo qual o açougueiro executa a sua função: o 

corte da carne. A estrutura que emerge da mescla é absolutamente única e é ela que é 

responsável pelo sentido que a frase adquire: a de que o médico é incompetente. Essa 

incompetência é oriunda precisamente do fato de, no espaço-mescla, o médico utilizar o meio 

Papel: Cirurgião 
Identidade do cirurgião 

Papel: Doente 
Identidade do doente 

Bisturi 
Sala de cirurgia 

Objetivo de curar 
Meio: cirurgia 

Papel: Açougueiro 
 

Papel: Mercadoria 
(Animal) 
Cutelo 

Açougue 
Objetivo de cortar a 

carne 
Meio: corte de carne 

Agente 
Paciente 

Instrumento 
Local de 
trabalho 

Procedimento 
(Objetivo/Meios

ESPAÇO GENÉRICO 

INPUT 1 INPUT 2 

Figura 20: Rede de Integração Conceitual da metáfora O CIRURGIÃO é um AÇOUGUEIRO – Inputs e 

espaço genérico. 
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equivocado – o corte de carne – para obter a finalidade de cura. A rede de integração 

assumiria, desse modo, a seguinte forma: 

 

 

Fauconnier e Turner (2002) enumeram três processos que são responsáveis pelo 

surgimento da estrutura emergente, que integram os chamados princípios constituintes da 

mesclagem conceitual. São eles: (1) composição; (2) complementação e (3) elaboração. A 

composição é o processo por meio do qual elementos de distintos inputs são reunidos de 

forma a constituir relações que não existem nos inputs em separado. A complementação é o 

processo por meio do qual, de forma geralmente completamente inconsciente, vários frames 

são acionados e trazidos para o espaço-mescla, permitindo que inferências importantes aí 

surjam. O acionamento destes frames permite que a estrutura aí surgida possa ser vista como 

integrante de uma estrutura mais ampla, formada pelos frames já armazenados e conhecidos 

pelo indivíduo. Por fim, a elaboração constitui o processamento online da mesclagem 

conceitual, também chamado de “acionamento da mescla” (running the blend). Trata-se, 

Papel: Cirurgião 
Identidade do cirurgião 

Papel: Doente 
Identidade do doente 

Bisturi 
Sala de cirurgia 

Objetivo de curar 
Meio: cirurgia 

Papel: Açougueiro 
 

Papel: Mercadoria 
(Animal) 
Cutelo 

Açougue 
Objetivo de cortar a 

carne 
Meio: corte de carne 

Agente 
Paciente 

Instrumento 
Local de 
trabalho 

Procedimento 
(Objetivo/Meios

ESPAÇO GENÉRICO 

INPUT 1 INPUT 2 

Identidade do cirurgião – papel do 
açougueiro 

 
Identidade do doente – Papel do doente 

 
Bisturi 

Sala de cirurgia 
 

Objetivo: cura       Meio: corte de carne 
                    Incompetência 
 ESPAÇO-MESCLA 

Figura 21: Rede de Integração Conceitual da metáfora O CIRURGIÃO é um AÇOUGUEIRO. 
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portanto, do tratamento das mesclas como simulações e do acionamento delas de forma 

imaginativa de acordo com os princípios para ela estabelecidos. Veja-se o seguinte exemplo, 

completamente fictício, formulado tão–somente com um intuito pedagógico: 

(1) Se fosse na Arábia Saudita, Geisy Arruda teria sido presa. 

 A contrafactual acima pode ser analisada como formada por uma rede de integração 

que inclui dois inputs. No primeiro, têm-se GEISY ARRUDA, um VESTIDO CURTO COR-DE-ROSA, 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS da Uniban, sendo estruturado pelos frames ensino universitário 

no Brasil, leis e valores morais no Brasil. No segundo, temos os frames leis e valores morais na 

Arábia Saudita e ensino universitário na Arábia Saudita, com um papel para ALUNA 

UNIVERSITÁRIA e para ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS e o uso obrigatório de um HIJAB e de 

uma ABAYA pelas mulheres, sob pena de prisão. No espaço mental 1, Geisy Arruda, no papel 

de estudante universitária, usa um vestido rosa curto e é escorraçada da sala de aula por conta 

de seu vestido. No espaço mental dois, uma aluna não poderia comparecer em uma sala de 

aula de uma universidade com um vestido curto. Isso acarretaria a sua prisão. As alunas 

comparecem à sala de aula vestidas com um hijab e uma abaya. Os dois espaços estão 

relacionados por meio de um espaço genérico onde há os seguintes elementos: país, 

universidade, estudantes universitários, roupas, estudante universitária, leis e valores morais. 

No espaço-mescla, há Geisy Arruda e os papéis de estudante universitária na Arábia Saudita e 

estudantes universitários da Arábia Saudita, o vestido cor-de-rosa e leis e costumes da Arábia 

Saudita. Na mescla, portanto, Geisy Arruda é presa por ir à sala de aula usando um vestido cor-

de-rosa curto. Desse modo, tem-se: 

ESPAÇO GENÉRICO 

INPUT 1 INPUT 2 

ESPAÇO-MESCLA 

Brasil 
Universidade –  Uniban 

Estudante Universitária – Geisy 
Arruda 

Estudantes Universitários – Estud. 
Uniban 

Roupas usadas por estudantes – 
vestido rosa 

Leis –não há punição 

Arábia Saudita 
Universidade 

Estudante Universitária 
Estudantes Universitários 

Roupas usadas por estudantes – 
hijab abaya 

Leis – há punição: prisão 
Valores morais - pode ser 

condenada moralmente pela roupa 
que usa 

País 
Universidade 

Estudante universitária 
Estudantes universitários 

Roupa usada por estudantes 
Leis 

Valores morais 

Arábia Saudita 
Universidade 

Estudante Universitária – Geisy 
Arruda 

Estudantes Universitários 
Vestido rosa 
Leis sauditas 

Valores morais sauditas 
Resultado: Prisão 

Figura 22: Rede de Integração Conceitual da contrafactual 'Geisy Arruda na Arábia Saudita'. 
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 No exemplo acima, dois elementos merecem ser destacados: o primeiro deles, a 

seleção projetiva e, o segundo, o fenômeno da desanalogia. Observe-se que nem todos os 

elementos dos inputs foram projetados para o espaço-mescla. Geisy Arruda fala português e 

desconhece árabe e não teria condições de entrar em uma universidade saudita por 

desconhecer a língua desse país. Além disso, ela não é cidadã saudita, ou seja, grande parte da 

estrutura dos inputs é completamente inconsistente ou, no mínimo, irrelevante no espaço-

mescla e não é para lá projetada. Isso se denomina seleção projetiva. Há princípios gerais, no 

entanto, que norteiam as projeções e que serão comentados mais adiante. 

 O fenômeno da desanalogia, por sua vez, advém do fato de os inputs continuarem 

ligados ao espaço-mescla. Em outras palavras, isso significa que a estrutura do espaço-mescla 

pode ser projetada de volta aos inputs, permitindo a comparação entre esses dois espaços. A 

isso se dá o nome de projeção retroativa (backward projection). Isso mostra também que, a 

qualquer momento, qualquer um dos espaços pode ser modificado quando da construção da 

rede de integração. No exemplo acima, o objetivo da sentença parece ser o de enfatizar a 

diferença entre os valores morais e as leis sauditas e os brasileiros no que diz respeito ao 

tratamento das mulheres. Isso é conseguido justamente em virtude da desanalogia entre o 

input 1 e o espaço-mescla. 

 Finalmente, vale a pena salientar no exemplo acima os três processos responsáveis 

pela emergência do significado: a composição, a complementação e a elaboração. A 

composição é responsável pela atribuição do papel de estudante universitária saudita a Geisy 

Arruda, ou seja, um elemento de um input é associado a um elemento de um outro input. A 

complementação, por sua vez, envolve o acionamento inconsciente de frames nos inputs: no 

caso acima, os frames de valores morais na Arábia Saudita e de leis sauditas são responsáveis 

pelas inferências que emergem no espaço-mescla. A elaboração, por sua vez, permite o 

acionamento do espaço-mescla e a realização das inferências comentadas no processo de 

desanalogia, bem como um insight global acerca de uma situação. O acionamento do espaço-

mescla é um processo imaginativo e pode dar origem a uma série de novas mesclas. No caso 

acima, poder-se-ia imaginar, por conta da elaboração, Geisy sendo presa, julgada, sentenciada 

etc. 

 É fundamental mais uma vez salientar que a mesclagem é um processo que se dá no 

pensamento e, por isso, não precisa necessariamente se manifestar na linguagem, podendo 

ser evidenciado de diversas formas ou mesmo nem ser evidenciado e permanecer oculto no 

sistema conceitual de um indivíduo. Um exemplo claro disso advém da participação da 

estudante universitária acima referida em um programa humorístico de uma rede de televisão 

brasileira, em que a universitária vestia uma burca cor-de-rosa curta, ou, o que será 

denominado aqui de mini-burca cor-de-rosa. 

 Apesar de isolada do contexto humorístico em que se encontrava inserida, a imagem 

de uma mini-burca cor-de-rosa permite que sejam feitas inferências a seu respeito. A mescla, 

que pode ser evidenciada por essa vestimenta, uma mistura de burca e do vestido cor-de-rosa 

usado pela universitária nos eventos amplamente divulgados pela mídia brasileira ocorridos 

em uma universidade paulista, por si só permite que se pense nos dois inputs que a formam: 

(1) no primeiro deles, estar-se-ia diante da situação passada por Geisy Arruda em uma 
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universidade paulista, em que a universitária porta um vestido cor-de-rosa curto que é 

considerado imoral por alguns alunos e acarreta a sua condenação por eles, embora expresse 

o modo como ela espontaneamente se vestiria; (2) no segundo input, estar-se-ia diante de 

uma situação hipotética em que uma aluna, não necessariamente Geisy, vai à aula vestida com 

uma burca, o que não é visto pelos alunos como algo indecente ou moralmente condenável. 

No espaço-mescla, Geisy vai à universidade usando uma roupa que é uma mescla de uma 

burca com o seu vestido cor-de-rosa, tentando, desse modo, conciliar o aspecto de moralidade 

com a sua espontaneidade no vestir. Note-se que a desanalogia entre os espaços tem como 

efeito produzir uma crítica quanto à moralidade dos alunos universitários. Além disso, a 

mescla não precisa necessariamente conter um aspecto de veracidade total de seus 

componentes, como bem foi visto no exemplo de Geisy na Arábia Saudita. Portanto, não é 

necessário de fato pensar que Geisy vá algum dia à sua universidade vestida com uma burca 

cor-de-rosa curta. Note-se também como, na mescla, dois elementos que, sob uma 

determinada perspectiva, parecem contraditórios, passam a ser integrados. Outro aspecto 

bastante importante no espaço-mescla é que, ao se acionar a mescla, uma emoção 

completamente diferente daquela possivelmente existente nos outros dois inputs emerge 

junto com ela: a mescla gera a situação humorística e provoca o riso. 

 Os exemplos acima revelam também uma série de operações de identidade, analogia, 

equivalência, semelhança e oposição que são feitas pela mente humana e que em várias 

abordagens, em especial, as abordagens de cunho formalista que valorizaram amplamente o 

estudo da forma e predominaram no século XX, como a teoria gerativa de Chomsky e a 

antropologia estruturalista de Lévi-Strauss, são consideradas produtos acabados e pontos de 

partida de suas análises – elementos primitivos –, mas que, na verdade, constituem produtos 

altamente complexos, imaginativos e inconscientes elaborados pela mente humana. Essas 

operações que aparentemente são consideradas evidentes e óbvias e que crianças bem novas 

parecem fazer com naturalidade, como expõem Fauconnier e Turner (2002, p. 7), mostraram-

se extremamente difíceis de serem solucionadas e investigadas pela neurociência cognitiva.  

Ver-se-á nos exemplos a seguir, como as operações de identidade (identidade, 

oposição, semelhança, analogia etc), de integração e de simulação imaginativa constituem 

operações básicas, ubíquas e corriqueiras da mente humana. 

 

6.4.2 Projeções e transferência 

 Imagine-se agora outra situação. Pense-se que uma mulher conta com pesar a seu 

melhor amigo que ela fez um aborto dez anos antes. Seu amigo vira-se para ela e diz: “Se eu 

fosse você, eu teria tido o filho”. Está-se, nesse caso, diante, mais uma vez de uma operação 

de mesclagem conceitual. No espaço 1, têm-se a mulher e o seu julgamento, no passado, de 

que deveria fazer um aborto. No espaço 2, tem-se o melhor amigo dessa mulher, no presente, 

com seus valores quanto a aborto. No espaço-mescla, tem-se uma situação com o mesmo 

status do passado e, nesse espaço, há um indivíduo com as habilidades e com a situação da 

mulher, mas com o julgamento do homem. Nesse espaço, ocorre a gravidez e a criança 

provavelmente nasce. Note-se que tudo isso é feito mesmo que se saiba que um homem não 

pode engravidar e que a mulher não tenha engravidado. E, mesmo assim, a mescla não é 
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rejeitada. Ela proporciona um insight sobre a forma de pensar do homem e sobre a forma de 

pensar da mulher na história acima relatada. Esse exemplo revela como situações 

completamente imaginárias e absurdas são cotidianamente criadas e como se faz uso dessas 

formulações no raciocínio diário. 

 Imagine-se agora outra situação hipotética. Maria descobre que Marcos, seu colega de 

escola a quem ela não via há mais de sessenta anos, é hoje dono de uma mercearia. Ela vai até 

a mercearia e resolve pregar uma peça nele: ela se apresenta como Margarida, uma amiga em 

comum dos dois, também da mesma época de escola, por quem Marcos havia se apaixonado 

durante muitos anos naquela época. Como sessenta anos se passaram, Marcos não reconhece 

que se trata de Maria e começa a tratá-la como se ela fosse Margarida, a quem ele também 

não via há mais de sessenta anos. O que ocorre nesse caso? A menção do nome Margarida – a 

pessoa que Marcos conhecera há mais de seis décadas – faz com que sejam ativadas na 

memória de longo prazo dele as representações que ele tem armazenadas acerca de 

Margarida. Essas representações, que constituem o conteúdo de um espaço 1, são mescladas 

com elementos do espaço 2, que será chamado de espaço da realidade, mais precisamente 

com a figura de Maria. Marcos nem percebe a mescla, pois Maria está fisicamente bastante 

mudada. Ele, desse modo, passa a interagir dentro do espaço-mescla com a Maria-Margarida, 

sem se dar conta disso, até que Maria finalmente lhe revela sua verdadeira identidade e que 

tudo se tratou de uma grande brincadeira. A revelação de Maria faz com que a mescla Maria-

Margarida seja desfeita. 

 Os dois exemplos que foram dados acima são comumente denominados na Psicologia 

Analítica pelo nome de projeção. Jung, em Tipos Psicológicos, a define como: “transferir para o 

objeto um processo subjetivo [...]. A projeção é, portanto, um processo de dissimilação em que 

é tirado do sujeito um conteúdo subjetivo e incorporado de certa forma ao objeto” (JUNG, 

1991a, § 881). Pieri resume o conceito junguiano de projeção do seguinte modo: 

Na psicologia analítica junguiana o termo indica o processo psicológico de 
estranhamento segundo o qual o sujeito – na relação que mantém com um 
objeto – transfere e inclui no próprio objeto qualquer gênero de conteúdos 
que sejam fundamentalmente de sua pertinência (PIERI, 2002, p. 397). 

 
 O próprio Jung, por sinal, a define novamente em uma de suas Tavistock Lectures: 
 

A projeção é um mecanismo psicológico geral que carrega conteúdos 
subjetivos de toda espécie sobre o objeto. Por exemplo, quando se diz: “A 
cor desta sala é amarela”, trata-se de projeção, porque no próprio objeto 
não há amarelo; há apenas em nós. Como se sabe a cor é uma experiência 
subjetiva. O mesmo acontece quando se ouve um som, que é uma projeção, 
pois o som não existe por si próprio. É o som em minha cabeça, o problema 
psíquico que eu projetei (JUNG, 1997e, § 313). 

 

 É importante notar que o exemplo acima também mostra como o afeto que era 

dirigido para a representação presente no espaço 1, acaba, por meio do processo de 

mesclagem, sendo também transferido para o espaço-mescla. Em termos junguianos, isso 

remeteria ao conceito de transferência. 
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 Na verdade, uma descrição melhor desse fenômeno talvez fosse não exatamente o da 

ocorrência de uma transferência do afeto, mas que se reage afetivamente aos produtos e 

simulações gerados no espaço-mescla. 

 Uma importante observação que diz respeito à natureza dos processos descritos acima 

e muitas descrições dos fenômenos de transferência e de projeção que ocorrem na obra 

junguiana, no entanto, deve ser feita. Elas parecem ocorrer em um grau de inconsciência 

maior do que o que pode ser percebido nos exemplos acima e parecem envolver mecanismos 

relativos à memória implícita. 

 Como foi visto no início deste capítulo, Fauconnier definiu os seus espaços mentais 

como conjuntos conceituais construídos na memória de trabalho (MT). Em alguns artigos e 

entrevistas, Fauconnier menciona a dificuldade de definir e precisar o seu conceito de espaço 

mental, mas ele sempre o relaciona à MT. 

 Há um certo consenso na comunidade acadêmica acerca das funções da MT. Esse 

consenso é descrito por Miyake e Shah (1999, p. 445) que, após reverem as principais teorias 

sobre a MT, concluiram que “a memória de trabalho não serve apenas para a memorização em 

si, mas ela está principalmente a serviço de atividades cognitivas complexas tais como 

processamento da linguagem, pensamento visuoespacial, raciocínio e resolução de problemas 

e tomada de decisão”. Quanto à consciência acerca dos conteúdos da MT, há visões 

divergentes sobre o tema. Hassin et al. (2009) comentam essas divergências e os pontos de 

convergência entre as várias teorias, que são (1) a de que pelo menos alguns dos processos e 

conteúdos da MT são conscientes e (2) que nenhuma das visões sugere que as pessoas têm 

acesso consciente a tudo o que ocorre na MT (um exemplo disso são os processos que 

subjazem à capacidade humana de renovar a informação presente nela). Hassin et al. (2009) 

chamam a atenção, no entanto, de que nos experimentos que embasam as conclusões dos 

pesquisadores na área, foram apresentados de forma explícita aos participantes materiais para 

que eles os manipulassem, ou seja, em outras palavras, tais experimentos pressupunham já de 

antemão que a MT era consciente. 

 Hassin et al. (2009), no entanto, apresentam algumas exceções ao cenário traçado 

acima e realizam experimentos em que obtiveram dados que sugerem que a MT pode operar 

de forma não intencional e fora da percepção consciente e que “as teorizações atuais sobre 

MT deveriam ser expandidas para incluir a MT implícita”. 

 De qualquer modo, em publicações mais recentes acerca da teoria, Fauconnier e 

Turner (2002, p. 40) deram uma definição mais ampla de espaços mentais, não mencionando 

mais a memória de trabalho: “espaços mentais são pequenos pacotes conceituais construídos 

ao nós pensarmos e falarmos, para os propóstios de entendimento e de ação locais”. Do 

mesmo modo, Lakoff (2008, p. 30) definiu, no âmbito da sua teoria neural da linguagem, os 

espaços mentais como “uma simulação mental, caracterizando o entendimento de uma 

situação real ou imaginada”. Como já foi visto no capítulo anterior, as simulações mentais são, 

na sua maior parte, completamente inconscientes e, desse modo, os fenômenos descritos por 

Jung como projeção e como transferência possivelmente poderiam ser retratados por meio da 

Teoria da Mesclagem Conceitual. De qualquer modo, um aprofundamento maior nessa 

questão, sem dúvida alguma, é necessário. 
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 Será reproduzido aqui um exemplo de Fauconnier e Turner (2002, p. 145) que também 

faz com que se pense no processo de transferência e também reflete um processo de 

transformação psicológica. Os autores relatam uma situação fictícia de um pai (Paul) que 

perdera uma filha (Elizabeth) quando ela tinha 10 anos de idade. Ele tinha uma outra filha, 

Sally, que era dois anos mais nova que Elizabeth. A morte de Elizabeth, com quem ele era 

muito ligado, foi traumática para ele e esse trauma fez com que ele se afastasse de Sally e a 

tratasse de forma mais distanciada e fria. Quando Sally faz 16 anos, Paul de súbito começa a 

agir calorosa e espontaneamente com Sally e ela, surpresa, pergunta a ele por que aquilo 

ocorrera. Depois de uma longa pausa, ele responde: “Porque você é a minha filha há muito 

tempo perdida”. Na situação acima narrada, tem-se no espaço mental 1 o frame de pai-filha, 

com os seus papéis preenchidos por Paul e Sally. No espaço mental 2, o mesmo frame de pai-

filha, preenchido com os papéis de Paul e Elizabeth. O espaço genérico e o espaço-mescla 

também são formados pelos mesmos frames. Na mescla, pai é mesclado com pai, filha com 

filha, Paul com Paul e Sally com Elizabeth. Ao fazer essa mescla: 

Paul recupera a sua filha Elizabeth há muito perdida, que morrera, e 
também recupera a sua filha Sally que havia sido perdida para ele de um 
modo distinto [...]. A mescla apresenta emoções emergentes espetaculares 
e mudanças psicológicas dramáticas para as duas pessoas e para a memória 
de uma terceira (FAUCONNIER; TURNER, 2002, p. 145). 
 

 A transformação de Paul também é comentada por Fauconnier e Turner (2002, p. 259), 

que enfatizam que Paul, na mescla, também está sendo mesclado com Paul, mas que não são 

os mesmos Pauls que estão ali sendo mesclados, dado que psicologicamente ele é um sujeito 

muito distinto do que ele era antes do ocorrido: “Ele recupera parte do seu self anterior 

mesclando os seus selves atual e passado. A estrutura emergente aqui é evidente: ele passa 

por uma considerável transformação psicológica” (FAUCONNIER; TURNER, 2002, p. 259). 

 Algo não muito distinto ocorre se você pensar que em outra encarnação você foi 

Cleópatra. No espaço-mescla, algo de uma Cleópatra imaginária pode acabar sendo mesclado 

com a sua identidade. Fauconnier e Turner (2002, p. 119) irão um pouco mais além, e dirão 

que o nosso próprio processo de construção de identidade é o resultado de mesclagens. Mas 

esse tópico não será explorado e estendido aqui. 

 Acompanhe-se agora este outro exemplo: imagine-se que Jean Knox está 

apresentando um seminário sobre o modelo emergente dos arquétipos e diz ao público: “Eu 

afirmo que os arquétipos não são estruturas inatas. Jung certamente não concorda comigo 

quanto a isso. Ele diz que nós já herdamos estruturas dotadas de significado. Mas eu pergunto 

a ele: como é possível que com apenas 20.000 genes aproximadamente possa haver 

transmissão genética de conteúdos simbólicos? Ele não sabe responder e se cala.” 

 Note-se como certamente Knox não está tendo alguma alucinação e nem crê estar 

diante de um morto conversando com ela. No entanto, deveria causar um choque a qualquer 

pessoa pensar que um debate com um morto possa ser uma expressão da mais perfeita lógica 

e fazer completo sentido. Do mesmo modo, causa espanto o fato de Jung perder o debate ao 

não responder a Knox não gerar qualquer assombro, mesmo estando ele morto há quase 50 

anos. O exemplo acima, baseado no conhecido exemplo do Debate com Kant, formulado por 

Fauconnier e Turner (2002, p. 60), pode ser pensado a partir de dois espaços de entrada. No 
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primeiro, têm-se Knox e seus argumentos. No segundo, têm-se Jung e seus escritos. No espaço 

mescla, adiciona-se um frame de debate ao qual são projetados tanto Knox quanto Jung na 

posição de debatedores, sendo que ambos estão conscientes um do outro e falam a mesma 

língua. Estabelecido esse frame, pode-se então acionar a mescla e operar a nova estrutura de 

forma integrada. Como o espaço-mescla encontra-se ligado aos inputs, é possível tirar 

conclusões acerca deles. A projeção retroativa para o input 1 faz pensar que a ideia de Knox é 

excelente e que ela é uma ótima debatedora. A projeção retroativa para o input 2 faz pensar 

que embora Jung possa ter tido boas ideias, elas não são todas mais tão plausíveis. 

 

  

Na rede de integração conceitual acima, são vistos os dois espaços de entrada ligados 

pelos dois acadêmicos, as suas línguas, temas, alegações, época de atividade, modo de 

FRAME: DEBATE 
Debatedores: Jung – Knox 

Idioma: inglês 
Tema: Arquétipos 

Alegação: Arquétipos são inatos (Jung) 
Arquétipos não são inatos (Knox) 

Tempo presente 
Modo de expressão: fala 

Objetivo: alcançar a verdade 
Vivos 

Ambos se conhecem 
Resultado: Knox vence o debate 

 

Acadêmico 
Idioma 
Tópico 

Alegação 
Época de atividade 
Modo de expressão 

Objetivo 
Óbito? 

Acadêmicos conhecidos 

Jung 
Idioma: alemão 

Tema: Arquétipos 
Alegação: arquétipos são inatos 
Época de atividade: 1900 – 1961 

Modo de expressão: escrita 
Objetivo: alcançar a verdade 

Morto 
Não conhece Knox 

Knox 
Idioma: inglês 

Tema: Arquétipos 
Alegação: arquétipos não são 

inatos 
Época de atividade: tempo 

presente 
Modo de expressão: fala 

Objetivo: alcançar a verdade 
Viva 

INPUT 1 
INPUT 2 

ESPAÇO GENÉRICO 

ESPAÇO-MESCLA 

Figura 23: Rede de integração conceitual do debate Knox e Jung. 
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expressão e objetivos respectivos. No espaço-mescla, ocorrem projeções seletivas: Jung, sua 

alegação sobre os arquétipos e seus objetivos são projetados para o espaço-mescla. O seu 

idioma natal, seu modo de expressão típico, bem como o fato de ele já estar morto e de nunca 

ter conhecido Knox não são projetados para o espaço-mescla. O que emerge no espaço-mescla 

são duas pessoas expondo suas ideias, o que, em se tratando de ideias contrárias, na cultura 

brasileira, é comumente enquadrado sob o frame de debate. 

 No exemplo acima, não houve uma fusão entre Jung e Knox, mas é possível facilmente 

pensar em uma mescla em que algo semelhante ocorra. Imagine-se que Knox se veja diante de 

um difícil problema a ser resolvido e se pergunte: “Se eu fosse Jung, como eu resolveria essa 

questão?” Nessa situação, Knox usa o conhecimento que ela tem sobre a personalidade de 

Jung e as suas próprias preferências e gostos intelectuais para acionar a mescla – ou seja, para 

vivenciar “Jung” e a forma como ele abordaria o problema que ela tem em mente. 

 É importante aqui que dois pontos sejam comentados. O primeiro diz respeito aos 

efeitos dessa mescla. Como salientam Fauconnier e Turner (2002, p. 254), em um exemplo 

semelhante, o que importa não é se a imitação que é feita é objetivamente precisa, mas 

se o caráter mesclado que ela imagina e se “torna” é intelectualmente 
produtivo. De forma notável, ela pode obter um novo insight, ter um olhar 
diferente para a questão, adquirir novas capacidades na medida em que ela 
habitar essa mescla, e, desse modo, fazer descobertas que, de outro modo, 
não estariam disponíveis a ela. 
 

 O segundo diz respeito ao “Jung” que aparece na mescla acima citada: quem é esse 

Jung? Fauconnier e Turner (2002, p. 252) sugerem que as pessoas extraem regularidades 

acerca dos distintos comportamentos de um indivíduo e constróem um espaço genérico para 

aquela pessoa – o caráter pessoal dela. Segundo eles, pode-se pensar no caráter como algo 

relativamente fixo, que é submetido a distintos frames (Jung permanece sendo Jung mesmo 

passando por situações diversas) e nos frames como elementos relativamente fixos pelos quais 

vários caráteres passam (o frame de comprar e vender permanece fixo a despeito de quem 

sejam as pessoas que compram e vendem). Essa estabilidade do caráter em atividades 

distintas permite que simulações divertidas sejam feitas: é possível, por exemplo, pensar em 

como seria um Jung presidente do Brasil ou em um Jung papa, mendigo etc. 

Não é difícil, a partir dos exemplos acima relatados, ver como todos os diálogos 

imaginários, desses que são feitos quando se está só e se imagina o que fulano ou beltrano 

diriam nesta ou naquela situação, nada mais são do que produtos de uma complexa e 

corriqueira atividade de mesclagem conceitual. Isso é feito corriqueiramente e, até mesmo 

para escrever uma tese, abrem-se constantemente espaços mentais de contrafactuais para se 

pensar no que um leitor imaginário diria ao ler um determinado parágrafo ou ao avaliar um 

determinado capítulo. 

 O processo de mesclagem será ilustrado com algumas fantasias, visando a também 

evidenciar o fato de os afetos presentes em um dos espaços também poderem ser transferidos 

para o espaço-mescla. 
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6.4.3 Fantasias sexuais 

 Exemplos bem típicos de fantasias sexuais podem ser muito parecidos com a peça 

pregada pela personagem fictícia Maria na situação narrada acima: basta que se pense na 

situação em que uma mulher fantasia com um artista famoso enquanto faz sexo com seu 

parceiro. Nesse exemplo, a mulher tem ao mesmo tempo o espaço mental com o seu parceiro, 

o espaço mental com o artista imaginado e o espaço-mescla em que ambos são fundidos. É 

claro que, nessa situação, a tendência à desanalogia é grande, pois basta à mulher olhar para o 

parceiro para que praticamente a mescla seja desfeita.  

Mas Fauconnier (2002, p. 28-30)78 narra uma situação em que a adesão ao espaço-

mescla é mais forte: trata-se de um bordel japonês especializado em um tipo exclusivo de 

fantasia sexual – sexo com estudantes colegiais. Uma reportagem publicada no New York 

Times (KRISTOF, 1997) revela uma preferência dos homens japoneses e da cultura japonesa 

em geral por mulheres bem novas – na reportagem, uma das prostitutas do bordel, com 26 

anos, é entrevistada e diz que depois que fez 16 anos já passou a se sentir velha. O bordel é 

composto de vários cômodos, todos organizados como se fossem salas de um colégio do 

ensino médio, com salas de aula, e as prostitutas se vestem como colegiais e tentam agir com 

certa imaturidade e apreensão, diante do cliente que assume o papel de um professor. O 

cliente, na situação acima, apresenta simultaneamente tanto o espaço mental com a 

prostituta, quanto o espaço mental com uma estudante colegial imaginária, quanto o espaço-

mescla em que a prostituta do bordel se veste e age como se fosse uma colegial inocente. No 

espaço mental de entrada 1, temos a relação sexual com a prostituta, que pode ser algo 

extremamente banal, sem muita paixão, e que é regida por uma relação essencialmente 

comercial. No espaço mental de entrada 2, o espaço com a colegial, a relação sexual não é 

permitida, muito embora possa haver desejo de ambas as partes. Finalmente, no espaço- 

mescla, a performance sexual pode ser espetacular com um prazer enorme para o cliente. O 

resultado da mescla, portanto, é que, nessa situação, o cliente obtém um prazer que não 

obteria caso fizesse sexo com a prostituta sem o elemento fantasioso. É interessante notar que 

em momento algum o cliente é enganado. Ele sabe o tempo todo que faz sexo com a 

prostituta. Isso evidencia de forma bem prática que não há o menor problema em que os 

espaços de entrada sejam incompatíveis ou mesmo contraditórios entre si. A mesclagem pode 

existir mesmo diante de espaços mentais que guardem incompatibilidades. Aqui tem-se já o 

prenúncio de uma aproximação da mesclagem conceitual com a função transcendente, função 

descrita por Jung que também é responsável pela produção de um terceiro elemento a partir 

de pelo menos dois outros não necessariamente compatíveis entre si, muito embora, no 

exemplo acima, ela seja claramente muito estranha para qualquer junguiano que, 

provavelmente aqui, reconheceria, talvez, no máximo, aquilo que Freud chamou de 

condensação. 

É fundamental salientar que, uma vez acionado o espaço-mescla, as inferências acerca 

da realidade já passam a estar completamente ‘contaminadas’ pela simulação que foi ali 

produzida. Fauconnier e Turner (2002, p. 231) relatam um caso já clássico: a depressão da 
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 Casonato (2003, p. 201-211) analisa, fazendo uso também da teoria da mesclagem conceitual, uma fantasia 
semelhante e uma outra que ele intitula de “leilão de escravos gays”, descrita por ele como uma atividade de 
caráter lúdico e fantasioso desempenhada em alguns clubes da comunidade homossexual.  
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loteria. Trata-se de um caso de depressão severa estudado na Grã-Bretanha nos anos 80 

envolvendo pessoas que compraram um bilhete de loteria algumas semanas antes do seu 

sorteio, sabendo, é claro, que a chance de ganharem era mínima. Todas expressaram que não 

tinham esperanças de ganhar e que estavam comprando o bilhete apenas para se divertir. 

Contudo, depois que o resultado da loteria foi divulgado, elas entraram em uma depressão 

severa. A interpretação dada por terapeutas foi a de que durante as semanas que precederam 

o sorteio, as vítimas haviam fantasiado, de forma consciente ou inconsciente, acerca do que 

elas fariam se ganhassem na loteria. O sorteio fez com que elas perdessem tudo o que haviam 

ganhado no mundo da fantasia. O interessante é que todas sabiam que a chance de ganharem 

era mínima e isso não as impediu de construir uma mescla hipotética, muito embora elas 

sempre soubessem que as chances de elas ganharem eram mínimas. Sobre isso, Fauconnier e 

Turner (2002, p. 231-232) dizem: “Nós falamos anteriormente sobre viver na mescla e sobre o 

papel todo poderoso do inconsciente em construir os significados cotidianos mais mundanos. 

Aqui, na depressão lotérica, o inconsciente tem o mesmo grande poder e os jogadores viveram 

na mescla por várias semanas”. 

No caso, portanto, da mulher que fantasia com o artista famoso enquanto faz sexo 

com o marido, por exemplo, é possível pensar também que, muito embora a mulher sempre 

soubesse que estava fazendo sexo com o marido, o fato de ela ter vivido na mescla durante 

alguns minutos pode fazer com que ela encare o sexo com o marido de outra forma – mesmo 

que ela não precise entrar em uma depressão severa depois disso! 

Uma moça que compara a sua vida afetiva atual com uma vida afetiva idealizada e a 

avalia negativamente ou um rapaz que sonha com uma moça ideal e inconscientemente 

compara de forma negativa a sua namorada real com essa figura idealizada também estariam 

vivendo nesse espaço-mescla e a vida afetiva da primeira e a namorada do segundo seriam, 

contudo, avaliadas a partir da vivência deles no espaço-mescla. Essa situação lembra bastante 

algumas descrições que o papel do animus e da anima podem desempenhar na vida afetiva 

das pessoas, “competindo” com os parceiros reais. 

 

6.4.4 Âncoras materiais 

 Até agora foram vistos vários exemplos de mesclagens conceituais em que o 

envolvimento de uma estrutura física é mínimo, exceto, como será visto um pouco mais 

adiante, pela presença de corpos humanos. Contudo, as pessoas estão cercadas por objetos 

físicos que contêm elementos de uma estrutura conceitual mapeados e mesclados junto a 

eles. Basta pensar em um relógio de pulso, ou no velocímetro de um carro, em uma fila, ou em 

uma bússola. Todos esses elementos físicos são tão comuns a todos e a sua estrutura 

conceitual já é tão assimilada nas mentes humanas, que é difícil ver que há neles uma 

estrutura conceitual ali mesclada. Contudo, um relógio de pulso é uma reunião de alguns 

gramas de metal e de vidro organizados em um mecanismo complexo ao qual geralmente não 

se tem acesso e que pode pesar nos pulsos. As horas do dia não estão no relógio de pulso, mas 

ao se olhar para o relógio de pulso, toda uma rede de integração conceitual é formada, ou 

como será visto abaixo, é resgatada, das mentes humanas e um significado é extraído a partir 

da disposição dos ponteiros no relógio. 
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 Utilizou-se acima a expressão “resgatada” porque muitos dos produtos das redes de 

integração conceitual que são formados instantaneamente nos processos de construção do 

significado acabam por ser armazenados na memória de longo prazo. É o que Fauconnier e 

Turner (2002) chamam de entrincheiramento (entrenchment). Isso é uma operação corriqueira 

e comum e responde pela instantaneidade com que o significado de um simples olhar para um 

relógio é extraído. Agora imagine-se um indivíduo de uma tribo indígena perdida na Amazônia 

e que nunca viu um relógio ou que computa o tempo de forma completamente diferente de 

alguém que viva em uma cidade brasileira. Um relógio, para esse indivíduo, possivelmente será 

apenas um artefato estranho, visto que ele não é capaz de fazer as mesmas redes de 

integração conceitual que possibilitam que o citadino construa o significado de tempo a partir 

de um simples olhar para os ponteiros de um relógio. 

 O antropólogo cognitivista Ed Hutchins (2005) dedicou alguns estudos ao modo como 

redes de integração conceitual são mescladas a elementos da cultura material e chamou esses 

elementos materiais de “âncoras materiais”. A habilidade de combinar a estrutura conceitual à 

estrutura material é uma estratégia humana muito antiga e, em boa parte dos casos, o 

elemento material funciona como um suporte para a estabilização de representações 

conceituais permitindo que processos racionais mais complexos sejam possíveis. Em alguns 

casos, as estruturas conceituais a serem representadas são tão complexas para serem 

manipuladas que apenas o uso de recursos mentais não é suficiente para que isso ocorra. Para 

que se possa produzir uma representação estável de elementos conceituais envolvidos nesses 

cálculos, tais elementos precisam, de algum modo, encontrar-se organizados em um lugar. 

Esse ancoramento da estrutura conceitual é alcançado mapeando-se os elementos conceituais 

em uma estrutura material relativamente estável. É desse modo que um meio material se 

torna uma âncora para uma mesclagem conceitual: 

Uma estrutura física não é uma âncora material por causa de alguma 
qualidade intrínseca, mas por causa do modo como ela é usada. [...] Se 
elementos conceituais são mapeados em um padrão material de tal modo 
que as relações percebidas entre os elementos materiais são consideradas 
mediadoras (consciente ou inconscientemente) para as relações entre os 
elementos conceituais, então o padrão material está agindo como uma 
âncora material (HUTCHINS, 2005, p. 1562). 

 
 Hutchins (2005) e Fauconnier e Turner (2002) analisam e evidenciam as complexas 

redes de integração conceitual que estão por trás de algumas âncoras materiais que foram 

utilizadas acima como exemplo. A fila talvez seja uma das mais simples delas e, por isso, ela 

será usada como exemplo aqui. 

Imaginem-se várias pessoas, uma ao lado da outra em um ponto de ônibus. O que faz 

com que um agrupamento de pessoas como esse seja uma fila? Se essas pessoas estiverem 

apenas lado a lado e não projetarem sobre a locação corporal delas no espaço uma noção de 

ordem sequencial, que será representada aqui pelo esquema de trajetória, esse agrupamento 

não será uma fila. Portanto, é a mesclagem conceitual da estrutura física de uma linha com 

uma trajetória direcional imaginada que faz com que essa linha vire uma fila e que permite 

que, a partir daí, raciocínios sejam operados por meio de perguntas como, por exemplo, quem 

é o primeiro da fila, quem é o último, quantas pessoas estão na frente etc. 
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Fauconnier e Turner (2002) estenderão, no entanto, o conceito de âncora material 

proposto inicialmente por Hutchins (2005) a outros fenômenos. Eles definirão âncora material 

como “objetos que incitam a elaboração de redes de integração conceitual” e, com isso, 

pareceram incluir todo símbolo e signo em uma matéria como uma âncora material para uma 

rede de integração conceitual. Hutchins (2005, p. 1572) chama a atenção para isso, 

salientando que em seu conceito de âncora material os mapas entre os espaços de entrada 

não eram representacionais. Em outras palavras, Hutchins (2005), com o seu conceito de 

âncora material, quer ressaltar a contribuição que o meio material fornece para a fixação da 

estrutura conceitual. Em sinais arbitrários, como palavras, a contribuição do meio material 

seria bem pequena. Por exemplo, no caso da linguagem falada, segundo Hutchins (2005, p. 

1572) o som seria uma âncora material apenas na medida em que é possível distinguir um 

elemento material de um outro, ou seja, distinguir determinados sons, que julgam-se 

portadores de significado, de outros, a que não são atribuídos significado. Desse modo, uma 

palavra poderia ser vista como uma âncora material, mas a contribuição do meio material para 

o espaço-mescla seria mínima. 

De fato, Fauconnier e Turner (2002) estendem o conceito de âncora material de 

Hutchins (2005), como foi visto acima, e exemplificam o seu uso em elementos como túmulos, 

catedrais, a escrita, a fala, corpos humanos, dinheiro etc. A impressão que se tem é a de que 

praticamente qualquer elemento material que possa servir como base para a projeção de uma 

rede de integração conceitual será, para Fauconnier e Turner (2002), uma âncora material. 

Serão sucintamente comentados dois desses exemplos — o da catedral e o dos túmulos — 

para que se possa ter uma ideia mais apurada da dimensão que os dois autores dão à 

mesclagem conceitual.  

Fauconnier e Turner (2002) evidenciam como toda a construção das catedrais está 

ancorada em um complexo de redes de integração conceitual que visam a despertar o 

sentimento de sacralidade nos indivíduos que adentram aquele espaço. Várias metáforas, 

como IMPORTANTE é GRANDE, são utilizadas na formação dessas redes de integração 

conceitual e são projetadas em mínimos detalhes para uma espaço-mescla, como o tamanho 

da catedral, a qualidade da luz, a dificuldade da sua construção, a disposição dos móveis, de 

forma a distingui-la de outras construções práticas do dia-a-dia e que se encontram em uma 

escala mais humana, para associá-la a uma concepção cultural do sagrado. Esse espaço-mescla 

é formado por elementos de dois espaços: um espaço teológico e um espaço do prédio. Além 

disso, um método antigo, usado pelos antigos retóricos para facilitar a memorização, também 

encontra a sua utilidade neste tipo de construção: o método de loci, também chamado de 

Palácio da memória. Por meio desse método, eventos são associados a locais de forma a que 

cada local faça emergir da memória uma cena, um fato ou uma lembrança. Há algo, no 

entanto, na própria estrutura arquitetônica que pode facilitar a emergência dessas 

representações. Desse modo, o trajeto de Cristo na via sacra é comumente associado ao 

trajeto de entrada do cristão da porta de entrada da catedral até o altar. O esquema de 

CAMINHO presente tanto na estrutura conceitual da via sacra quanto na estrutura física do 

prédio podem ser fusionados na mescla. Essa grande mescla, é claro, materializada nas formas 

e nos elementos que compõem a catedral, levou séculos e séculos para ser elaborada para que 

pudesse despertar os efeitos de sacralidade que ela proporciona. 
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No caso dos túmulos e da ideia de comunhão com os mortos, algumas mesclas 

também se encontram em operação. Fauconnier e Turner (2002) concebem a identidade 

pessoal como produto de uma multiplicidade de espaços mentais. O corpo físico das pessoas 

funciona como uma âncora material para a mescla resultante desse processo: 

A identidade pessoal em si envolve uma rede difusa de espaços mentais cuja 
compressão na mescla cria a pessoa única. Conceitualmente, a pessoa está 
envolvida em espaços mentais ao longo de muitos momentos e lugares, por 
meio de muitas mudanças. Todos esses espaços contribuem para a mescla 
que tem a pessoa única e singular. Há uma âncora material física para essa 
mesclagem conceitual – o corpo vivo biológico e ativo que nós podemos ver 
e com o qual nós podemos interagir. Nós podemos ouvir a sua voz, e ele 
pode ouvir a nossa. Quando a pessoa morre, a rede conceitual com a pessoa 
única persiste em nós, mesmo que não persista na pessoa. Mas a âncora 
material se foi (FAUCONNIER; TURNER, 2002, p. 205). 
 

 Os túmulos e os cemitérios desempenham um papel importante como âncoras 

materiais para a mescla. Há um mapeamento do corpo vivo da pessoa no cadáver e o lugar 

onde se poderia encontrar a pessoa é mapeado no lugar onde o cadáver se encontra. Do 

espaço mental da pessoa viva projeta-se a ideia de estabelecer contato com a pessoa e, do 

outro input, o local onde esse contato pode ser de forma mais eficiente estabelecido. O 

túmulo e o cemitério, vistos como a mansão dos mortos, são âncoras materiais para essa 

mescla que, uma vez acionada, faz com que ações como levar flores e depositá-las no túmulo e 

prestar visitas regulares e, mesmo conversar com eles no local onde “eles” encontram-se 

enterrados sejam o resultado do “acionamento” dessa mescla. A mescla, obviamente, é muito 

mais complexa e elaborada do que a forma como aqui foi exposta. 

   O exemplo acima evidencia como uma complexa rede de integração conceitual está 

por trás de um ritual bastante comum em culturas cristãs. Serão analisados na próxima seção, 

alguns outros rituais, visando a, mais uma vez, evidenciar a amplitude do fenômeno da 

mesclagem conceitual. 

 

 6.4.5 Rituais 

 Sweetser (2000), Fauconnier e Turner (2002) e Sorensen (2006) discutem a aplicação 

da Teoria da Mesclagem Conceitual na análise de rituais. Um ritual citado tanto por Sweetser 

(2000, p. 321-324) quanto por Fauconnier e Turner (2002, p. 80-81) é o da “ascensão do bebê”, 

em que um recém-nascido é carregado ao longo de uma escada da casa de seus pais, tendo 

como objetivo promover as chances do bebê de ascender socialmente na vida. No input 1, 

encontra-se o entendimento do ato de carregar o bebê escada acima (o entendimento de que 

nós chamaríamos de do senso comum). Nesse espaço estariam presentes elementos 

cotidianos relacionados a subir uma escada e carregar algo, bem como o elemento causal do 

carregador. No input 2, estariam presentes elementos da vida de uma criança, que incluiriam 

tudo aquilo que se sabe sobre os rumos da vida. Na mescla, teríamos os rumos da vida da 

criança ao ser carregada escada acima. O espaço genérico, por sua vez, teria uma estrutura 

escalar abstrata com um pólo positivo e outro negativo nela, relacionados à metáfora STATUS 

é PARA CIMA. Desse modo, ter-se-ia:  
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Sweetser (2000), no entanto, salienta o aspecto performativo do ritual, ou seja, a ideia 

de que os participantes do ritual almejam alterar a realidade, no caso, o futuro da criança, por 

meio do rito.79 De fato, o ritual poderia ser encarado pelos participantes sob várias 
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 Sweetser (2000) faz uso do conceito de performatividade de Austin e de Searle para mostrar não só como as 
sentenças podem ter um caráter performativo, mas como também manifestações não linguísticas também o 
apresentam. A ideia do caráter performativo da linguagem foi inicialmente formulada por Austin para evidenciar 
como determinadas sentenças criavam realidade: “Eu vos declaro marido e mulher”, “Eu prometo casar com você”, 
diferentemente de determinadas sentenças que apresentavam apenas um aspecto descritivo dela: “Ele prometeu 
casar com ela”. Sweetser (2000) mostra como muitos atos são, ao mesmo tempo, descritivos e performativos. 
Ajoelhar-se diante de um monarca, por exemplo, é ao mesmo tempo um ato descritivo, pois reconhece a 
importância daquele soberano, mas também performativo, pois confere poder a ele. 

ESPAÇO GENÉRICO 

INPUT 1: 
Carregar o bebê 

escada acima 

ESPAÇO-MESCLA: 
o ritual faz com 
que o status do 
bebê melhore 

INPUT 2: 
a melhora do 

status do 
bebê 

. Bebê 
. Pessoa carregando o 

bebê 
. T1 – tempo de início 

. T2 – tempo de término 

. Tempo intermediário – 
tempo de carregamento 

. Localização inicial – 
parte de baixo da escada 
. Localização final – parte 

de cima da escada 
. O carregador faz com 

que o bebê se mova 
para cima 

. Bebê ‘: o bebê do modo 
como ele se desenvolverá 
ao longo da vida. 
. T1 – nascimento 
. T2 – morte 
. Tempo intermediário – 
vida 
. Status inicial – pior 
. Status final – melhor 
. Algo faz com que o status 
do bebê melhore 
 

Bebê = aquele que vive a vida 
Tempo de início = nascimento 

Tempo final = morte 
Tempo de carregamento = vida 
Degrau mais baixo = status pior 

Degrau mais alto = status melhor 
O carregador levar o bebê para 

cima faz com que haja uma 
melhora no status 

Indivíduo 
Estrutura escalar/assimétrica 
Mudança ao longo do tempo 

Figura 24: Rede de integração conceitual do ritual de ascensão do bebê. Adaptado de Sweetser (2000, 

p. 323). 
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perspectivas: a) uma essencialmente performativa, em que se atribui ao ritual a capacidade de 

alterar o futuro. Passa a ser atribuída uma relação de causalidade do ritual para com os 

eventos posteriores na vida da criança; b) uma oracular, em que se projeta no ritual uma 

mensagem de uma intencionalidade divina ou de um outro plano que o ritual vem revelar (o 

ritual revelaria o que acontecerá com o bebê no futuro – trata-se talvez de uma situação mista 

de performatividade e de descritividade); c) apenas como um evento sem qualquer relação 

com o futuro da criança.  

 Tendo sido analisado o ritual acima, será examinado agora um ritual descrito por Jung: 

o ritual da fertilização da terra executado pelos Watschandis. Ele o descreve em Símbolos da 

Transformação e também em A Energia Psíquica. Foi reproduzido abaixo o trecho desta última 

obra: 

A transformação da energia instintiva se processa com sua canalização para 
um análogo do objeto dos instintos. Do mesmo modo que uma usina 
elétrica imita uma queda d’água, e assim se apossa de sua energia, assim 
também o mecanismo psíquico imita o instinto e, deste modo, apossa-se de 
sua energia para fins especiais. Um bom exemplo disto é a cerimônia da 
primavera, executada pelos Watschandis, povo da Austrália. Eles praticam 
um buraco de forma oval no chão e em torno dele colocam ramos de 
arbustos, de modo que pareça um órgão genital feminino. A seguir, dançam 
em volta deste buraco, segurando diante de si uma lança, imitando um 
pênis em ereção. Enquanto dançam em torno, enfiam as lanças no buraco, 
gritando: pulli nira, pulli nira, wataka! [não é buraco, não é buraco, é uma 
vulva!]. Durante a cerimônia nenhum dos participantes pode olhar para uma 
mulher. 
 
Por meio do buraco, os Watschandis fazem um análogo do órgão genital 
feminino, o objeto do instinto natural. Com a reiterada exclamação e o 
êxtase da dança, sugerem a si mesmos que o buraco feito na terra é 
realmente uma vulva, e para que esta sua ilusão não seja perturbada pelo 
objeto real do instinto, eles não podem olhar para uma mulher. Não há 
dúvida de que se trata de uma canalização da energia e de sua transferência 
para um análogo do objeto original por meio da dança (que é realmente um 
jogo de acasalamento, como entre os pássaros e outros animais) e da 
imitação do ato sexual (JUNG, 1998d, § 83 - § 84). 
 
O mecanismo psicológico que transforma a energia é o símbolo. Refiro-me 
ao símbolo real, e não ao seu sinal. Assim, o buraco feito pelos Watschandis 
no chão não é um sinal do órgão genital da mulher, mas um símbolo que 
representa a mulher-terra a ser fecundada. Confundi-lo com uma fêmea 
humana seria interpretar semioticamente o símbolo, e isto fatalmente 
perturbaria o valor da cerimônia. E é por este motivo que os dançarinos não 
olham para uma mulher. O mecanismo seria destruído por uma concepção 
semiótica – seria como despedaçar o conduto que abastece a turbina, sob o 
pretexto de que se trata de uma queda d’água muito pouco natural que 
deve sua existência à repressão das condições naturais (JUNG, 1998d, § 88). 
 

 Foi desenhada abaixo a rede de integração conceitual da cerimônia dos Watschandis: 
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Os trechos acima, retirados de A Energia Psíquica, são por demais preciosos para um 

dos objetivos deste trabalho. Eles, além de revelarem uma descrição precisa do mecanismo 

que mais tarde foi chamado por Fauconnier e Turner (2002) de mesclagem conceitual, 

também descrevem como a emoção suscitada em um espaço mental acaba sendo, para utilizar 

a linguagem de Jung, ‘canalizada’ para o espaço-mescla. 

 Dois pontos aqui merecem ser ressaltados: os termos que Jung utiliza para descrever 

um dos elementos do espaço-mescla (Terra-mulher), evidenciando que se trata, de fato, de 

uma mescla de elementos de dois espaços mentais, e, sobretudo, a relação traçada por ele 

entre o que ele denomina interpretação semiótica e interpretação simbólica. É possível agora, 

mediante a teoria dos espaços mentais, fazer uma breve comparação com exemplos que 

foram apresentados anteriormente para que se vislumbre o que, por analogia, seria chamado 

de interpretação semiótica. O exemplo da fantasia sexual guarda uma semelhança grande com 

o da cerimônia dos Watschandis dado que, assim como os homens da tribo não poderiam 

olhar para as mulheres, sob pena de que, na linguagem de Fauconnier e Turner (2002), a 

Ativo 
Passivo 

Instrumento de penetração 
 

Orifício de penetração 
Semente 

Homens 
 

Terra 
Lanças 

Arbustos 
Buraco na terra 

Semente 

Homens (parceiro 
sexual) 
Mulher 

Pênis ereto 
Pêlos pubianos 

Vulva 
Sêmen 

Homem: Agricultor e parceiro 
sexual 

Terra-Mulher 
Arar a terra – Relação sexual 

Semear – Ejacular 

ESPAÇO GENÉRICO 

INPUT 1 
INPUT 2 

ESPAÇO-MESCLA 

Nascimento da planta = 

Nascimento do bebê 

Figura 25: Rede de Integração Conceitual do ritual dos Watschandis. 



181 
 

mescla deixasse de ser acionada, no exemplo da fantasia sexual, caso a mulher olhe também 

para o marido, imediatamente cessa o acionamento da mescla. É claro que, em ambos os 

casos, como já foi visto, a mera entrada no espaço-mescla já gera efeitos. 

 Em todos os casos que foram vistos até agora, trabalhou-se com mesclas resultantes 

de apenas dois espaços mentais, visando a proporcionar mais didatismo à explanação do tema. 

É claro, contudo, que mesmo nos exemplos citados, é possível que muitos outros espaços 

mentais estejam sendo acionados e tenham parte de seus elementos projetados para o 

espaço-mescla e que o conteúdo de boa parte deles seja não só amplamente desconhecido, 

dado que boa parte dos processos de mesclagem ocorre de forma automática e inconsciente, 

mas de difícil investigação. Desse modo, sofrem-se os seus efeitos, inclusive as chamadas 

“transferências de emoções”, mas tem-se dificuldade de inferir os elementos que se 

encontram nos espaços de entrada que foram responsáveis pela mescla. 

  

6.4.6 Linguagem e conceitos 

 Fauconnier e Turner (2002) e mesmo uma já vasta literatura sobre mesclagem 

conceitual apresentam uma série de aplicações da teoria da mesclagem conceitual na análise 

de fenômenos linguísticos. Será apresentado aqui apenas um pequeno exemplo de como 

algumas ideias, como a de “falta” e de “ausência”, expressas, por vezes pela expressão ‘não’, 

também podem ser compreendidas como um exemplo de mesclagem conceitual. Fauconnier e 

Turner (2002, p. 87) demonstram isso com o exemplo de um indivíduo que se aproxima da 

geladeira de sua casa e diz: “Não tem leite na geladeira”. O que há aqui? Em um espaço mental 

1, o espaço que será chamado de espaço da realidade, tem-se aquilo com que o indivíduo se 

depara e vê ao abrir a porta de sua geladeira. No espaço mental 2, que pode ser chamado de 

espaço do desejo, há uma imagem de uma geladeira com uma caixa de leite dentro dela. A 

ideia de ausência, expressa linguisticamente por meio da expressão “não”, é construída no 

espaço-mescla por meio da projeção para esse espaço de uma desanalogia entre os dois 

espaços de entrada. Na verdade, está-se aqui diante de uma contrafactual que se encontra 

implícita na sentença. O mesmo ocorre em diversas expressões que indicam ausência, como 

em: “A professora faltou”. Isso indica, é claro, que, ao se falar e construir as mais simples 

sentenças, a imaginação está sempre presente e atuante. Pode-se dizer que ela é onipresente. 

Criam-se situações hipotéticas e imaginárias a cada segundo, entra-se nessas mesclas e 

inferências são feitas a partir delas. 

 

6.4.7 Taxonomia das redes de integração conceitual 

Fauconnier e Turner (2002) apresentam uma taxonomia das redes de integração 

conceitual formulada de acordo com a quantidade de enquadres (frames) existentes em cada 

espaço de entrada e de acordo com a participação de cada enquadre (frame) no espaço-

mescla. O quadro abaixo resume essa classificação: 

 



182 
 

Taxonomia das redes de integração conceitual 

Rede Espaços de entrada (Inputs) Espaço-mescla 

Simplex Apenas um espaço de entrada 
contém um enquadre. 

O espaço-mescla é estruturado a partir 
desse enquadre. 

Espelho Ambos os espaços de entrada 
contêm o mesmo enquadre. 

O espaço-mescla é estruturado pelo 
mesmo enquadre dos espaços de 
entrada. 

Escopo único Ambos os espaços de entrada 
contêm distintos enquadres. 

O espaço-mescla é estruturado apenas 
pelo enquadre de apenas um dos 
espaços de entrada. 

Escopo duplo Ambos os espaços de entrada 
contêm distintos enquadres. 

O espaço-mescla é estruturado por 
ambos os enquadres dos espaços de 
entrada. 

Quadro 7: Taxonomia das redes de integração conceitual. Adaptado de Evans e Green (2006, 

p. 431). 

a) Rede simplex: É uma rede que apresenta dois espaços de entrada em que um deles 

apresenta um enquadre com papéis e o outro apresenta valores desse enquadre. O exemplo 

abaixo é ilustrativo desse tipo de rede: 

a.1) Jung é o analista de Marie-Louise Von Franz. 

A sentença acima enseja a formação de uma rede de integração conceitual com dois espaços-

mentais de entrada. No primeiro deles, há os papéis de analista e de analisado, do enquadre 

de análise. No segundo, há valores para esses dois papéis: Jung e Marie-Louise Von Franz. A 

rede de integração conceitual confere no espaço-mescla uma unicidade aos valores dos 

papéis, de modo que Jung é o analista, Marie-Louise Von Franz é a analisanda e Marie-Louise 

Von Franz é a analisanda de Jung. Note-se como apenas um dos espaços de entrada contém o 

enquadre. Essa rede constitui a rede mais simples de integração conceitual e representa nada 

mais, nada menos, do que a atribuição de valores a um determinado enquadre. 

b)  Rede espelho: É uma rede em que todos os espaços compartilham do mesmo 

enquadre, incluindo o espaço-mescla. Veja-se o seguinte exemplo: 

 

b.1) Observe-se o quadro abaixo com as vencedoras da Corrida de São Silvestre dos últimos 

anos. Imagine-se agora uma corrida em que todas elas participem, cada uma correndo na 

velocidade que correu nos anos em que foram vencedoras. Nessa corrida imaginária, que seria 

vencida por Hellen Kimayio, não seria difícil, de posse do quadro abaixo, prever as outras 

colocações e, mesmo, não é impossível calcular o lugar aproximado do trajeto em que cada 

participante estaria no momento em que Hellen Kimayio cruzasse a linha de chegada 

(pressupondo que a velocidade de cada competidora se mantenha constante ao longo do 

percurso). Com isso, um espaço-mescla acaba de ser criado. É claro que ele é absurdo – até 

porque há competidoras que venceram a prova mais de uma vez e que, portanto, no espaço-

mescla, competiriam entre si –, mas ele permite que uma série de inferências acerca das 

corredoras seja feita e, a partir dele, é possível obter um insight acerca de quem dentre elas 

provavelmente é a mais rápida. Note-se que, neste exemplo, o mesmo enquadre fez parte de 

todos os espaços de entrada, formados pelas corridas de São Silvestre da qual mulheres 
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participam. Cada um desses 17 espaços de entrada contribui para formar o espaço-mescla no 

qual há uma corrida entre as vencedoras e que é constituído pelo enquadre de corrida de 

maratona. 

 

SÃO SILVESTRE- VENCEDORAS DA PROVA FEMININA 
 – PERCURSO DE 15 KM 

Ano Corredoras País Tempo 

1993 Hellen Kimayio Quênia 50min26s 

1994 Derartu Tulu Etiópia 51min17s 

1995 Carmem Oliveira Brasil 50min53s 

1996 Roseli Machado Brasil 52min32s 

1997 Martha Thenório Equador 52min04s 

1998 Olivera Jevtic Iugoslávia 51min35s 

1999 Lydia Cheromei Quênia 51min29s 

2000 Lydia Cheromei Quênia 50min33s 

2001 Maria Zeferina Baldaia Brasil 52min12s 

2002 Marizete Rezende Brasil 54min02s 

2003 Margaret Okayo Quênia 51min24s 

2004 Lydia Cheromei Quênia 53min01s 

2005 Olivera Jevtic Sérvia e 
Montenegro 

51min38s 

2006 Lucélia Peres Brasil 51min24s 

2007 Alice Timbilili Quênia 51min24s 

2008 Ymer Wude Aialew Etiópia 51min37s 

2009 Pasalia Chepkorir Quênia 52min30s 

                             Quadro 8: São Silvestre - Vencedoras da prova feminina – percurso de 15 km. 

  

c) Rede de escopo único: Nas redes de escopo único, os dois espaços de entrada 

apresentam enquadres distintos, mas apenas um deles é utilizado para estruturar o espaço-

mescla. Observe-se a seguinte sentença: 

 

c.1) Com o seu artigo publicado na edição de Spring de 1975, Giegerich nocauteou Neumann 

de vez. 

 

Essa sentença enseja a formação de uma rede de integração conceitual em que há dois 

espaços de entrada: no primeiro deles há dois intelectuais rivais competindo pela supremacia 

de sua teoria e, no outro, há dois boxeadores, sendo que um boxeador dá um nocaute no 

outro. No espaço-mescla, Giegerich e Neumann são boxeadores e Giegerich nocauteia 

Neumann. Note-se que apenas o enquadre de boxe foi utilizado na estruturação do espaço 

mescla (o enquadre de vida acadêmica não o foi).  O que ocorre aqui é que o espaço de 

entrada 1 forneceu o enquadre para o espaço-mescla, nesse caso, o enquadre de boxe, com os 

papéis de boxeadores, ao passo que o espaço de entrada 2 forneceu os valores para esses dois 

papéis: Giegerich e Neumann. 

 

d) Rede de duplo escopo: Nas redes de duplo escopo, os dois espaços de entrada 

apresentam enquadres distintos e a estrutura do espaço-mescla é formada pela estrutura 

obtida de ambos os enquadres. Não é infrequente que as estruturas de ambos os espaços 

sejam incompatíveis em alguns pontos e se choquem, o que responde enormemente pela 

produção de inovações e pela assunção de novas perspectivas sobre elementos já existentes. 
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Um exemplo já se tornou umverdadeiro clássico na literatura sobre mesclagem conceitual e 

ele será abaixo citado. 

 

d.1) Vírus de computador: Aqui há dois espaços de entrada distintos com dois diferentes 

enquadres: o primeiro, o espaço de entrada com o enquadre da biologia e, o segundo, o 

espaço de entrada com o enquadre da informática. A mesclagem que se originou desses dois 

espaços baseou-se inicialmente em algumas características partilhadas pelos programas 

elaborados por hackers e pela experiência humana com os vírus. Algumas dessas 

características incluem: (1) ambos entram e saem de determinadas estruturas sem serem 

desejados e não pertencem naturalmente a essas estruturas (o corpo humano e o sistema 

computacional); (2) ambos são capazes de se replicar; (3) ambos são capazes de desestabilizar 

o funcionamento do sistema em que se encontram presentes; (4) ambos são prejudiciais ao 

sistema. 

 O resultado dessa mescla foi a criação de toda uma categoria de programas – vírus de 

computador – e de outras categorias associadas a essa mescla, como vacinas contra vírus e 

programas de desinfecção, hospitais do computador, interfaces seguras etc. Mas o potencial 

criativo dessa mescla não terminou aí. Simultaneamente, diversas modelagens computacionais 

destinadas a estudar o processo de evolução da vida passaram a se dedicar ao estudo dos 

algoritmos por trás dessa modelagem, o que culminou com a criação de uma outra mescla: 

“vida artificial”. Apesar de vida artificial e vida propriamente dita inicialmente serem vistas 

como categorias distintas, aos poucos as duas categorias começaram a ser mescladas, 

ensejando uma nova concepção do que seja a categoria vida. Como expõem Fauconnier e 

Turner (2002, p. 275): “a mescla agora foi oferecida como uma descoberta de que a vida era 

uma coisa diferente do que nós havíamos pensado”. Ambas as categorias – vírus de 

computador e vida artificial – se tornaram categorias legítimas na cultura e é possível que 

novas megamesclas (megablends) estejam lentamente sendo formadas de forma a unir as 

categorias vírus de computador, vida artificial e vida biológica em uma nova categoria-mescla. 

 

6.4.8 Relações vitais e compressões 

Fauconnier e Turner (2002) distinguem um pequeno número de relações vitais que 

pode ser verificado com frequência em redes de integração conceitual. Desse modo, é a 

frequência do aparecimento dessas relações que faz com que elas recebam o adjetivo de 

“vitais”. De um modo geral, as relações vitais são responsáveis pelo estabelecimento de 

ligações entre dois ou mais espaços de entrada, relações essas que são denominadas por 

Fauconnier e Turner (2002) de relações interespaciais (outer-space relations). As relações vitais 

interespaciais, por sua vez, podem fazer surgir nos espaços-mesclas, via compressão, relações 

intra-espaciais. É justamente por meio desse mecanismo de compressão que a integração 

conceitual consegue proporcionar uma escala humana ao indivíduo que a produz. 

Foi resumido no quadro abaixo o conjunto de relações vitais enumeradas por 

Fauconnier e Turner (2002) e as compressões que delas resultam: 

 



185 
 

Relações Vitais e suas respectivas compressões 

Relações vitais interespaciais Relações vitais intraespaciais 

Tempo Tempo escalar 

 Tempo sincopado 

Espaço Espaço escalar 

 Espaço sincopado 

Representação Unicidade 

Mudança Unicidade 

Papel-valor Unicidade 

Analogia Identidade 

 Categoria 

Desanalogia Mudança 

 Unicidade 

Parte-todo Unicidade 

Causa-efeito (misturada com tempo e mudança) Tempo escalar 

 Unicidade 

Causa-efeito Propriedade 

Quadro 9: Relações Vitais e suas respectivas compressões. Adaptado de Evans e Green (2006, 

p. 425). 

Vejam-se alguns exemplos dessas relações vitais e de suas compressões: 

a) Tempo: Tempo é uma relação vital que frequentemente encontra-se relacionada à 

mudança e pode funcionar como uma relação vital que une dois eventos 

interespaciais. No exemplo da corrida de São Silvestre, os vários espaços de entrada 

estão relacionados a eventos ocorridos em tempos distintos, enquanto no espaço-

mescla, todos os eventos são comprimidos e ocorrem simultaneamente. No ritual de 

ascensão do bebê o tempo é comprimido de modo que no espaço-mescla ele não dura 

mais do que um minuto. O tempo também pode ser sincopado, como em um relato 

como este: “Meu dia ontem se resumiu a assistir aula, sair com o namorado e dormir”. 

Note-se como a narradora comprime o tempo e resume o dia dela a três eventos. A 

síncope reduz o número de eventos dentro do fluxo temporal. 

 

b) Espaço: Mesclas com muita frequência apresentam compressão de espaço. No 

exemplo do debate entre Knox e Jung, ambos encontram-se em espaços distintos nos 

seus inputs de entrada, mas são unidos em um único espaço no espaço-mescla. 

 

c) Representação: Um elemento do espaço de entrada pode estar ligado a um outro 

elemento de outro espaço de entrada que seja a representação do primeiro elemento. 

Desse modo, um espaço corresponde ao elemento representado e o outro espaço 

corresponde ao elemento que o representa. No espaço-mescla, a ligação entre a coisa 

representada e o seu representante com frequência se transformam na relação 

intraespacial de unicidade. Desse modo, vê-se um ator em uma peça e se diz: “Otelo 

está prestes a matar Desdêmona”. Vê-se uma foto de um candidato político e se diz: 

“Dilma está bem mais jovem”. É importante ressaltar que, em todos esses casos, uma 

mescla é feita para que se possa entrar no mundo da representação, mas os espaços 

de entrada não são esquecidos (exceto, talvez, por alguns segundos, quando se está 
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muito envolvido em uma representação teatral, por exemplo). Desse modo, o ator 

continua sendo o ator e não Otelo, e uma fotografia é só uma fotografia e não a 

pessoa que ela representa – no exemplo acima, Dilma. 

 

d) Mudança: Com frequência a relação interespacial de mudança é comprimida em uma 

relação intraespacial de unicidade. Isso pode ser visto, por exemplo, na seguinte frase: 

“Eu era um bebê lindo e me tornei esse adulto horroroso”. A mudança, que ocorre ao 

longo do tempo, é comprimida no espaço-mescla de forma que um bebê lindo e um 

adulto horroroso são entendidos como sendo o mesmo indivíduo. 

 

e) Papel-valor: Trata-se de uma relação vital que relaciona um papel ao seu valor. Por 

exemplo, o papel “Presidente dos Estados Unidos” tem o valor, em 2010, de Barack 

Obama. O papel “Presidente do Brasil” tinha, em 1944, o valor Getúlio Vargas. As 

compressões da relação interespacial papel-valor resultam em unicidade de modo que 

o valor e o papel acabam constituindo uma unidade, como por exemplo, “O presidente 

Obama”, ou “O presidente Vargas”. Se houver uma série dessas figuras ao longo do 

tempo, essa série de indivíduos pode ainda ser comprimida em uma relação intra-

espacial em uma relação de unicidade, de modo que toda a série seja conceitualizada 

como um único indivíduo. Isso pode ser ilustrado pela seguinte sentença: “O 

imperador romano foi italiano por vários séculos, até que, a partir do século II d. C., ele 

passou a ter origens bem variadas”. Com a compressão, tem-se um imperador romano 

que pode ser de origem italiana e, depois de algum tempo, passar a ter origens 

diversas.   

 

f) Analogia: Quando por meio de uma operação de mesclagem, dois espaços-mesclas 

adquiriram uma estrutura comum de seus enquadres, diz-se então que eles estão 

ligados pela relação vital de analogia. Um conjunto de redes de integração conceitual 

que mostra isso é o seguinte: imagine-se uma rede em que há em um espaço de 

entrada Joseph Alois Ratzinger e em outro espaço de entrada o papel papa. No 

espaço-mescla tem-se Papa Bento XVI. Imagine-se agora uma outra rede em que há no 

espaço de entrada 1, Karol Józef Wojtyla e em um outro espaço de entrada o papel 

papa. No espaço-mescla tem-se Papa João Paulo II. Diz-se que os dois papas são 

análogos e isso significa que se está diante de duas redes de integração conceitual que 

apresentam o mesmo papel em um dos espaços de entrada. 

 

g) Desanalogia: A relação de desanalogia está fundamentada, como não poderia deixar 

de ser, na analogia. É por isso que não é muito natural tentar encontrar uma 

desanalogia entre um galo e um planeta, por exemplo, mas é natural fazer uma 

desanalogia entre um galo e uma perdiz. As relações interespaciais de analogia são 

frequentemente comprimidas na relação intraespacial de mudança. O exemplo – A 

minha nota na disciplina Psicologia do Desenvolvimento cai a cada semestre – 

constitui um espaço-mescla formado por várias notas distintas (e não análogas). É em 

virtude da operação de mesclagem que a relação interespacial de desanalogia é 

comprimida em uma relação intraespacial de mudança no espaço-mescla, fazendo 

com que as diferenças entre as notas individuais recebidas a cada semestre sejam 
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compreendidas como mudança. Essa relação intraespacial ainda é comprimida em 

unicidade, visto que há uma única nota que continua a mudar e a diminuir. 

 

h) Parte-todo: A relação vital parte-todo pode ser encontrada no exemplo cotidiano de 

uma pessoa que mostra o rosto de uma outra em uma foto e diz: “Esse é o meu filho”. 

Está-se apontando para uma parte do corpo de uma pessoa e tomando-se a parte pelo 

todo. A mesclagem oferece uma outra perspectiva para a metonímia. No exemplo 

acima, em um espaço de entrada tem-se o filho da pessoa e no outro tem-se o rosto 

dele. A relação interespacial de parte-todo conecta esses dois elementos, de modo 

que, no espaço-mescla, essa relação parte-todo é comprimida em uma relação de 

unicidade. 

 

i) Causa-efeito: Fauconnier e Turner (2002, p. 96) citam o exemplo de cinzas frias em 

uma lareira e de um pedaço de madeira queimando na mesma lareira. Abre-se pelo 

menos dois espaços mentais, um com a madeira queimando e um outro com as cinzas 

frias. Os dois espaços são conectados por várias relações, além da relação de causa-

efeito: de tempo (um espaço segue-se ao outro temporalmente), de espaço (elas 

encontram-se no mesmo espaço) e de mudança, que é comprimida na forma de 

unicidade. A relação de causa-efeito pode ser comprimida em uma relação vital de 

propriedade. Isso ocorre, por exemplo, quando um objeto é visto e diz-se que ele é 

belo. Ao se fazer isso, está-se comprimindo a causa de ver um objeto com o efeito de 

ele ter causado um prazer visual. Na realidade, o objeto em si não é belo, mas a 

relação vital é comprimida no objeto no espaço-mescla na forma de propriedade. 

 

6.4.9 Objetivos da Mesclagem Conceitual 

Uma das principais funções da mesclagem é proporcionar ao indivíduo que a produz 

um insight global acerca de uma situação. Em outras palavras, é fazer com que um indivíduo 

possa enxergar uma situação, um fato ou uma ideia de um novo modo. A mesclagem 

conceitual consegue isso reduzindo a imensa complexidade das situações a uma escala 

humana. Isso, aliás, constitui, segundo Fauconnier e Turner (2002) o objetivo principal da 

mesclagem: atingir uma escala humana. Esse objetivo é acompanhado de outros sub-objetivos 

que são enumerados pelos autores: 

Objetivos do Processo de Integração Conceitual 

Objetivo maior da integração conceitual Alcançar uma escala humana. 

Sub-objetivos da integração conceitual Comprimir o que se encontra difuso. 

Obter um insight global. 

Fortalecer relações vitais. 

Formular uma história. 

Passar de muitos para um. 

Quadro 10: Objetivos do processo de integração conceitual. 
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6.4.10 Princípios da Mesclagem Conceitual 

 Assim como houve a necessidade de se formular um princípio, na Teoria da Metáfora 

Conceitual, que pudesse explicar o porquê de nem todos os elementos do domínio-fonte 

terem correspondentes no domínio-alvo, princípio que na teoria assumiu a forma do princípio 

da invariância, Fauconnier e Turner (2002) também formulam alguns princípios que orientam a 

formação das mesclas. Em outras palavras, tais princípios visam a responder o porquê de 

várias mesclas não serem bem-sucedidas em uma cultura. Como relatam Fauconnier e Turner 

(2002, p. 309) 

muitas novas integrações são tentadas e exploradas nas coxias da cognição 
de um indivíduo, e nas trocas entre membros de uma cultura, e a maior 
parte delas não leva a lugar algum. Mas sobrevive o suficiente para fornecer 
todas as línguas, rituais e inovações que nós vemos ao nosso redor. 
 

 Os princípios enumerados pelos autores são apresentados no quadro abaixo.  

Princípio Definição 

Princípio da Topologia Organizem-se a mescla e os inputs de modo 
que a topologia útil nos inputs e as suas 
relações interespaciais seja refletida pelas 
relações intraespaciais na mescla. 

Princípio da Completude de Padrões Completem-se os elementos na mescla 
usando padrões integrados existentes como 
inputs adicionais. Use-se um enquadre que 
complete que tenha relações que possam ser 
versões comprimidas das relações vitais 
interespaciais importantes entre os inputs. 

Princípio da Integração Alcance-se uma mescla integrada. 

Princípio da Maximização das Relações Vitais Maximizem-se as relações vitais na rede. Em 
particular, maximizem-se as relações vitais no 
espaço mescla e faça-se com que elas sejam 
refletidas em relações vitais interespaciais. 

Princípio da Intensificação das Relações Vitais Intensifiquem-se relações vitais. 

Princípio de Rede A manipulação da mescla como uma unidade 
deve manter a rede de conexões apropriadas 
aos espaços de entrada facilmente e sem 
uma vigilância adicional da composição. 

Princípio do Desempacotamento A mescla por si só deve fornecer pistas para a 
construção de toda a rede. 

Princípio da Relevância Um elemento na rede deve ter relevância, 
incluindo relevância para estabelecer ligações 
com outros espaços e para acionar a mescla. 
Por outro lado, uma relação interespacial 
entre os inputs que é importante para os 
propósitos da rede deve ter uma compressão 
correspondente na mescla. 

Quadro 11: Princípios da mesclagem conceitual. Adaptado de Evans e Green (2006, p. 433). 
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6.4.11 Diferenças entre a Teoria da Mesclagem Conceitual e a Teoria da Metáfora Conceitual 
 
 A Teoria da Mesclagem Conceitual parece se sobrepor à Teoria da Metáfora Conceitual 

e mesmo à da Metonímia Conceitual em vários aspectos e, de fato, isso parece se confirmar, 

em especial, em virtude de Lakoff constantemente procurar apontar que ambas as teorias 

versam sobre fenômenos distintos e Fauconnier e Turner, por sua vez, apontarem em direção 

contrária, mostrando que a teoria é capaz de explicar boa parte dos fenômenos tratados pela 

Teoria da Metáfora Conceitual. 

 Serão apresentados abaixo os principais contrastes entre as duas teorias, seguindo a 

explanação proposta por Evans e Green (2006, p. 435-437): 

1 – Nem todas as mesclas são metafóricas: Ao se apresentar a taxonomia das redes de 

integração conceitual viu-se que a rede que, por excelência corresponde à metáfora conceitual 

é a rede de escopo único, visto que nela se está diante de dois enquadres mas apenas um dos 

enquadres é projetado para o espaço-mescla. Portanto, apenas um dos domínios fornece o 

enquadre que estruturará a mescla. Apesar de esse ser o tipo de rede mais prototípico para a 

produção de metáforas conceituais, outras redes, em especial a de duplo-escopo, também são 

capazes de produzir mesclas metafóricas. 

2 – A mesclagem não envolve mapas unidirecionais: A Teoria da Metáfora Conceitual prevê a 

unidirecionalidade dos mapas metafóricos, ao passo que a Teoria da Mesclagem Conceitual 

envolve a projeção seletiva de estrutura e de elementos dos inputs para o espaço-mescla. 

Além disso, a estrutura do espaço-mescla pode sempre ser comparada e projetada de volta 

para os espaços de entrada. 

3 – Espaços e domínios: As metáforas conceituais constituem mapas armazenados na memória 

de longo prazo, sustentando relações bastante estáveis entre distintos domínios do 

conhecimento. A Teoria da Mesclagem Conceitual trabalha com a ideia de espaços mentais, 

que constituem, como foi visto, pacotes conceituais dinâmicos armazenados temporariamente 

na memória de trabalho e construídos online durante o discurso ou o pensamento. Apesar 

disso, as mesclas podem também ser armazenadas na memória de longo prazo e se tornarem 

convencionais e amplamente reconhecidas na cultura, caso em que elas se tornam também 

uma estrutura relativamente estável de conhecimento no sistema conceitual. 

4 – O modelo de múltiplos espaços: A Teoria da Mesclagem Conceitual envolve um número 

mínimo de quatro espaços, ao passo que a Teoria da Metáfora Conceitual trabalha com um 

modelo de dois domínios. 

5 – Dinâmico versus convencional: A Teoria da Mesclagem Conceitual enfatiza os aspectos 

dinâmicos da produção do significado, ao passo que a Teoria da Metáfora Conceitual ressalta 

os aspectos mais estáveis desse processo, ressaltando, em especial, a existência de um 

“sistema metafórico” que fornece uma estrutura e uma organização ao sistema conceitual 

humano. Trata-se de duas tradições diferentes e que refletem como cada pesquisa do 

fenômeno da construção do significado se deu: a Teoria da Metáfora Conceitual iniciou as suas 

pesquisas investigando as metáforas conceituais existentes na cultura e, a partir daí, formulou 

princípios e leis que regeriam a sua formação. A Teoria da Mesclagem Conceitual surge em um 
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período posterior, quando o fenômeno da metáfora conceitual já havia sido muito bem 

documentado e pesquisado, e preocupou-se mais com os aspectos dinâmicos da construção 

do significado. 

6 – Diferença na ênfase metodológica: Como o foco dos teóricos da metáfora conceitual era o 

de investigar o sistema metafórico existente na cultura, a sua metodologia enfatizou a 

formulação de generalizações acerca do imenso leque de variedade de metáforas conceituais. 

A Teoria da Mesclagem Conceitual, com ênfase na construção online do significado, focou 

principalmente a análise de fenômenos específicos e particulares. 

7 – Estrutura emergente: A Teoria da Mesclagem Conceitual fornece uma explicação para o 

surgimento de uma estrutura emergente, o que a Teoria da Metáfora Conceitual, por ser 

baseada em um modelo de dois domínios, não faz. O exemplo “Este cirurgião é um 

açougueiro” ilustra isso. 

 Dois pontos precisam ainda ser ressaltados. O primeiro deles diz respeito às metáforas 

primárias. Como foi visto no capítulo anterior, as metáforas primárias são formadas a partir de 

correlações frequentes que podem ser verificadas entre elementos de dois domínios distintos 

da experiência. Essas metáforas não são mesclas. A Teoria da Metáfora Conceitual, portanto, 

não pode ser completamente substituída pela Teoria da Mesclagem Conceitual e continua 

desempenhando um papel importante na análise do pensamento e da linguagem. A 

mesclagem conceitual, como afirmam Lakoff e Johnson (1999), seria o mecanismo responsável 

pela formação das metáforas complexas. A adoção do mecanismo da mesclagem conceitual 

como o mecanismo responsável pela formação das metáforas complexas consegue dar conta 

de um importante aspecto da Teoria da Metáfora Conceitual: o fato de apenas alguns 

elementos do domínio-fonte serem projetados para o domínio-alvo: o mecanismo da projeção 

seletiva preconizado pela teoria da mesclagem conceitual daria conta disso. 

 

6.4.12 Críticas à teoria 

Foram expostos até aqui por meio de vários elementos vários atrativos da Teoria da 

Mesclagem Conceitual, em especial, a sua capacidade de ser uma teoria que dá conta de 

explicar o processo de construção do significado de fenômenos aparentemente tão distintos 

como uma contrafactual, um ritual ou mesmo uma fila. Como qualquer teoria, ela também 

tem os seus críticos e seus pontos fracos, muitos deles reconhecidos pelos próprios linguistas 

cognitivos. Serão apontados abaixo alguns deles. 

Gibbs (2000) salienta que a Teoria da Mesclagem Conceitual tem dificuldades em 

mostrar-se passível de ser refutada. A possibilidade de refutação é algo que, embora não seja 

um grande desejo de qualquer teoria científica, é um elemento essencial que é esperado de 

qualquer teoria científica madura. Embora a afirmação de Gibbs (2000) tenha sido formulada 

antes da publicação de The Way We Think, ela ainda é válida, devendo-se, no entanto, ser 

ressaltado que, com essa edição, os autores enunciaram diversos princípios que visam 

justamente a estabelecer princípios de natureza restritiva e preditiva à teoria.  

Gibbs (2000) também aponta um problema com a amplitude da teoria e a sua 

aplicação a fenômenos muito distintos que vão desde a análise gramatical, passando pela 
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experiência perceptual à participação em rituais. Embora todos os exemplos envolvam mapas 

de domínios distintos que se cruzam por meio de relações de analogia, uma atividade de 

integração e uma projeção de uma estrutura emergente, há, como salientam Coulson e Oakley 

(2000, p. 192) “uma grande variabilidade na natureza e na quantidade de informação que 

precisaria ser representada nos espaços nas diferentes redes de integração conceitual”. Gibbs 

(2000), de forma semelhante, ainda se pergunta se os processos de mesclagem operariam 

exatamente do mesmo modo para todos os tipos diferentes de mescla apresentados por 

Fauconnier (1998). Em outras palavras, o que está em questão é se há apenas uma e a mesma 

operação de mesclagem atuando em operações tão distintas como a composição de 

elementos gramaticais e a participação em rituais. 

Uma terceira crítica de Gibbs (2000), também comentada por Coulson e Oakley (2000) 

é a de que a Teoria da Mesclagem Conceitual faz análises post hoc, ou seja, depois que a 

experiência já foi concluída, o que aumenta a chance de atribuição de causalidade a eventos 

sem que essa causalidade de fato neles exista. Coulson e Oakley (2000), contudo, salientam 

que boa parte dos métodos de análise de significado já opera dessa forma e que isso não seria 

um grande problema, dado que todas as teorias dependem de uma interpretação de dados, 

muito embora, seja extremamente desejável que a teoria avance para além da análise post 

hoc. De fato, isso parece já estar ocorrendo. Coulson e Oakley (2000) haviam previsto que a 

antropologia e a etnografia seriam áreas em que esse avanço seria mais previsível e o livro de 

Sorensen (2006) já dá passos significativos para além de uma mera análise post hoc. 

 

6.5 Resumo e considerações 

 Foram vistas neste capítulo algumas ideias básicas sobre a construção do significado 

segundo a Teoria dos Espaços Mentais e a da Mesclagem Conceitual. Ambas as teorias 

trabalham com a ideia de que o significado não está no mundo e nas coisas em si, mas que é 

um processo criado pela mente humna que constantemente cria espaços mentais e aciona 

simulações: “run the blend”. 

 Ao longo do capítulo, houve uma preocupação em apresentar exemplos que fossem 

afins a áreas de interesse tradicionalmente estudadas pelos psicólogos analíticos, visando a 

evidenciar como a Teoria da Mesclagem Conceitual consegue modelar fenômenos 

aparentemente tão diversos como transferência de emoções, a construção de metáforas, a 

criação de rituais, de projeções, de fantasias, de contrafactuais, de categorias e de fenômenos 

linguísticos a partir de seus construtos teóricos. Procurou-se evidenciar também a ubiquidade 

da imaginação e dos processos denominados por Fauconnier e Turner (2002) de mesclagem 

conceitual, evidenciando como Jung já fizera descrições muito semelhantes de fenômenos 

abordados segundo as teorias que foram vistos aqui. 

Procurou-se mostrar também como as situações criadas nos espaços-mescla são 

inúmeras vezes absolutamente irreais, muito embora elas, ainda assim, forneçam uma base 

para a construção de raciocínios que fazem completo sentido para as pessoas e que são 

socialmente aceitos. Assim como mesclas são elaboradas para que inferências acerca de 

situações concretas de nosso mundo sejam feitas, também são criadas fantasias a partir dessas 
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mesclas e reage-se emocionalmente ao mundo circundante a partir da entrada nesse espaço 

da fantasia. As aplicações clínicas, portanto, da Teoria da Mesclagem Conceitual são 

evidentemente inúmeras. 

Por fim, procurou-se evidenciar como elementos dos espaços de entrada podem ser 

amplamente contraditórios (lembrando sempre que a oposição, assim como a analogia, são 

apenas construções da mente humana e não existem no mundo em si), sem que isso impeça 

que mesclas possam ser formadas a partir desses elementos. Tal operação guarda, quanto a 

esse aspecto, grande semelhança, portanto, com o que Jung denominou “função 

transcendente”.  
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7 O REALISMO CORPORIFICADO E A REALIDADE DA PSIQUE: INTERFACES 

7.1 Introdução 

  No capítulo 3, foram analisados alguns pressupostos ontológicos e epistemológicos da 

Linguística Cognitiva, em especial, a ideia de Inconsciente Cognitivo e de mente corporificada. 

Nos capítulos de 4 a 6, foram expostas inúmeras evidências apresentadas pelos linguistas 

cognitivos de que o pensamento é amplamente metafórico e inconsciente e de que a razão é 

não só imaginativa como também encarnada. Mais do que isso, foram apresentadas algumas 

evidências elencadas por linguistas cognitivos de que a imaginação humana também é 

encarnada e sujeita a regras e a princípios oriundos de experiências corporais (aqui incluídas 

todas as dimensões que o termo assume na teoria). 

Neste capítulo, serão retomados os aspectos ontológicos e epistemológicos do 

Realismo Corporificado apresentados no capítulo 3 e apresentados os aspectos ontológicos e 

epistemológicos da Psicologia Junguiana, a fim de que sejam verificados os seus pontos de 

aproximação e de divergência. 

Antes que se dê prosseguimento a isso, é necessário um esclarecimento. A ideia de 

mente corporificada é muito mais do que a alegação simplista de que é necessário um corpo 

para que se pense. Lakoff e Johnson esclarecem: 

Advogados da mente desencarnada irão, é claro, dizer que a estrutura 
conceitual deve ter uma realização neural no cérebro, que apenas calha de 
residir em um corpo. Mas eles negam que qualquer coisa acerca do corpo 
seja essencial para caracterizar o que os conceitos sejam. A alegação de que 
a mente é corporificada é, portanto, muito mais do que a simplória alegação 
de que o corpo é necessário para que nós pensemos. Advogados da posição 
da mente descorporificada concordam com isso (LAKOFF; JOHNSON, 1999, 
p. 37). 

 

 A hipótese da mente corporificada, portanto, é a de que os próprios conceitos 

dependem da forma como o cérebro e o corpo estão estruturados e do modo como eles 

experienciam o ambiente físico e sócio-cultural em que se vive. 

Portanto, não basta que uma determinada visão de mundo apenas pregue que haja 

uma relação entre o corpo e a mente para que ela possa ser considerada compatível com a 

visão de mundo da mente encarnada. O próprio Platão, considerado por muitos, segundo 

algumas leituras de sua obra, um dualista por excelência, já em diálogos como A República ou 

o Cármides, tratou da relação entre o corpo e a mente. Muito mais do que isso, contudo, é 

necessário. 

Essa consideração é importante porque poderá servir de guia para que, ao longo deste 

capítulo, possa ser avaliado em que real medida a Psicologia Junguiana é uma psicologia 

corporificada.  

Uma consequência importante decorrente da hipótese da mente corporificada que foi 

abordada no capítulo 4 deste trabalho é a de que ela “radicalmente mina a distinção 

percepção/concepção. Em uma mente corporificada é concebível que o mesmo sistema neural 
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engajado na percepção (ou no movimento corporal) desempenhe um papel central na 

concepção”. 

Lakoff e Johnson comentam: 

Boa parte da tradição filosófica ocidental assume uma forma de psicologia 
das faculdades, de acordo com a qual nós temos uma faculdade da razão 
separada das nossas faculdades de percepção e do movimento corporal. Os 
conceitos e as formas da razão neles baseadas são considerados como parte 
puramente da razão. A percepção pode informar a razão e o movimento 
pode ser uma consequência da razão, mas na tradição nenhum aspecto da 
percepção ou do movimento é parte da razão. Consequentemente, assume-
se uma absoluta dicotomia entre percepção e concepção. Enquanto a 
percepção sempre foi aceita como corporal em sua natureza, assim como o 
movimento, a concepção – a formação e uso de conceitos – 
tradicionalmente tem sido vista como puramente mental e completamente 
separada e independente de nossas habilidades de perceber e de nos mover 
(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 36-37). 

 
 Esse, naturalmente, é outro importante ponto a ser examinado na teoria junguiana. 

Nos capítulos anteriores já foram mostradas várias evidências de como essa dicotomia é 

contestada não só pela Linguística Cognitiva, mas também pelas pesquisas mais recentes das 

neurociências envolvendo neurônios-espelho. Ela seria, como esclarecem Lakoff e Johnson 

acima, um resquício de uma psicologia das faculdades, ideia amplamente em vigor no século 

XIX que cria que o cérebro fosse dividido em áreas responsáveis cada qual por faculdades 

específicas da mente humana, e que encontra a sua mais “recente reencarnação em teorias 

fortemente modularizadas da mente e da linguagem, cada uma das quais insiste na separação 

dos mecanismos da percepção e da concepção” (LAKOFF; JOHNSON. 1999, p. 38). A teoria 

gerativa e a visão fodoriana da mente seriam, portanto, expressões dessa antiga concepção.  

 Tendo sido feitas essas duas breves considerações, serão explorados abaixo os 

pressupostos ontológicos e epistemológicos do Realismo Corporificado. 

 

7.2 O Realismo Corporificado – Ontologia e epistemologia 

 Boa parte dos pressupostos ontológicos e epistemológicos do Realismo Corporificado 

foi exposta por Lakoff e Johnson (1999) em Philosophy in the Flesh, em Metaphors we live by e 

por Lakoff em Women, Fire and Dangerous Things. Como foi visto no capítulo 3, Lakoff e 

Johnson (1999) propõem-se a erigir uma ontologia e uma epistemologia que sejam fiéis às 

mais recentes descobertas das neurociências. 

  

7.2.1 Duas possíveis críticas 

 Antes de prosseguirem com suas considerações, eles devem responder a duas 

possíveis críticas. Primeiro, se aquilo que eles chamam de resultados e descobertas das 

neurociências e das ciências cognitivas de fato tem validade. Em outras palavras e, de forma 

mais específica, se o seu conceito de metáfora conceitual, de esquema imagético e de outras 
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estruturas especificadas por eles como integrantes do Inconsciente Cognitivo de fato existem. 

Ou seja, qual é a natureza ontológica dessas entidades? Eles assim resumem: “Se a metáfora 

conceitual é parte do Inconsciente Cognitivo, se nós não temos acesso direto a ele, como nós 

sabemos se ela de fato existe? Que tipo de evidência existe?” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 81). 

 Algumas dessas evidências foram apresentadas no capítulo 5 desta tese. Diversos 

experimentos, envolvendo estudos de aquisição de linguagem, linguagem gestual, 

generalizações polissêmicas, generalizações de inferências, e outros, são apresentados por 

Lakoff e Johnson (1999) como evidência da realidade dos mapas metafóricos. A aceitação 

desses experimentos e estudos como evidência enseja ainda, é claro, a questão quanto à 

natureza ontológica desses mapas e das outras entidades apresentadas por ambos como 

integrantes do Inconsciente Cognitivo. Essa questão será abordada em breve. 

 Além dessas questões, há outro importante ponto a ser abordado. É amplamente 

sabido que toda ciência está fundamentada em pressupostos ontológicos e epistemológicos. 

Portanto, não há observações científicas que sejam livres deles, e, desse modo, “nenhum 

resultado científico pode ser usado para criticar uma posição filosófica, uma vez que esses 

próprios resultados estão baseados em uma posição filosófica rival. A ciência [...] é apenas 

mais uma narrativa filosófica sem nenhum privilégio de status relativo a qualquer outra 

narrativa filosófica” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 88). 

 Portanto, poder-se-ia de antemão argumentar que a tentativa de Lakoff e Johnson 

(1999) de utilizar o que eles chamam de evidências obtidas a partir dos “mais recentes estudos 

neurocientíficos” está igualmente eivada de pressupostos ontológicos e epistemológicos e não 

pode de forma alguma ser considerada uma verdade absoluta e neutra a partir da qual uma 

ontologia e uma epistemologia possam ser erguidas. Ambos reconhecem essas conhecidas 

críticas pós-kuhnianas, admitindo que a ciência é uma prática histórica, cultural e social e que 

o reconhecimento daquilo que é considerado conhecimento está eivado dessas práticas e de 

complexas relações de poder. Do mesmo modo, seguindo a perspectiva pós-kuhniana, 

rejeitam a ideia de que a ciência progrida linearmente e que seja algo completamente objetivo 

e isolado dos fatores políticos, sociais e culturais acima alinhavados. 

 Isso, contudo, não significa, de acordo com eles, que não haja um conhecimento 

estável. E, segundo eles, os três resultados das pesquisas das ciências cognitivas que servem 

de fundamento para a sua ontologia – (1) o de que a mente é inerentemente corporificada; (2) 

o de que o pensamento é, em sua maior parte, inconsciente; e (3) o de que os conceitos 

abstratos são amplamente metafóricos – são resultados que eles consideram estáveis. Eles 

alegam que a existência de evidências de diferentes pesquisas em diferentes áreas, com 

metodologias distintas, reforça a estabilidade desses resultados, “minimizando a probabilidade 

de que [eles sejam] um artefato de qualquer metodologia específica” (LAKOFF; JOHNSON, 

1999, p. 89). 

 Mais do que isso, eles ainda alegam que a própria ontologia e epistemologia do 

Realismo Corporificado são perfeitamente condizentes com os postulados pós-kuhnianos 

acima elencados. A perspectiva do Realismo Corporificado reconhece (1) a existência de um 

mundo que é independente do modo como ele é entendido; (2) que é possível ter um 

conhecimento estável dele; (3) mas que esse conhecimento, dado que ele é marcado pelos 
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corpos e pelos cérebros humanos, não pode ser um conhecimento absoluto. Em outras 

palavras, ele é sempre um conhecimento ancorado na corporeidade. 

 Isso implica obviamente que é absolutamente impossível conhecer as coisas como elas 

são em si, mas que não é impossível haver um conhecimento que, embora não seja absoluto, 

possa ser estável. Mais do que isso, um conhecimento que possa permitir a adaptação humana 

ao mundo. O Realismo Corporificado é, sobretudo, um “realismo baseado na evolução” 

(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 95), ou seja, aquilo que é chamado de realidade é aquilo que os 

seres humanos percebem e compreendem após um longo processo de adaptação ao 

ambiente, que os dotou de cérebros e corpos também adaptados ao meio. 

 O que caracteriza, portanto, o Realismo Corporificado como um realismo é o fato de 

ele admitir a existência de um mundo que é independente do modo como nós o entendemos. 

Isso não implica a assunção de uma postura objetivista. Por outro lado, o Realismo 

Corporificado também não adota uma postura subjetivista. 

 

7.2.2 Um caminho do meio entre o objetivismo e o subjetivismo 

 Lakoff e Johnson (2003) descrevem a sua proposta de um caminho do meio entre o 

objetivismo e o subjetivismo de uma forma que certamente é bem familiar a qualquer 

junguiano. Faz-se questão aqui de transcrevê-la: 

Nós argumentamos que a verdade é sempre relativa a um sistema 
conceitual, que qualquer sistema conceitual humano é em sua maior parte 
metafórico por natureza, e que, consequentemente, não há uma verdade 
objetiva, incondicional ou absoluta. Para muitas pessoas criadas na cultura 
da ciência ou em outras subculturas em que a verdade absoluta é dada 
como certa, isso será visto como uma rendição à subjetividade e à 
arbitrariedade – à noção fantasiosa de que algo significa “apenas o que eu 
quiser que signifique – nada mais nada menos”. Pela mesma razão, aqueles 
que se identificam com a tradição romântica podem ver qualquer vitória 
sobre o objetivismo como um triunfo da imaginação sobre a ciência – um 
triunfo da visão de que cada indivíduo cria a sua própria realidade, livre de 
quaisquer restrições. 
Cada uma dessas visões seria um mal-entendido baseado em um 
pressuposto cultural equivocado de que a única alternativa ao objetivismo é 
a subjetividade radical – ou seja, ou você acredita em uma verdade absoluta 
ou você pode criar o mundo à sua própria imagem. Se você não está sendo 
objetivo, você está sendo subjetivo, e não há uma terceira escolha. Nós nos 
vemos oferecendo uma terceira escolha aos mitos do objetivismo e do 
subjetivismo. 
Incidentalmente, nós não estamos usando o termo ‘mito’ de algum modo 
derrogatório. Mitos fornecem modos de compreensão da experiência; eles 
conferem ordem às nossas vidas. Como as metáforas, os mitos são 
necessários para fazermos sentido do que ocorre ao nosso redor. Todas as 
culturas têm mitos, e as pessoas não podem funcionar sem um mito, assim 
como elas não podem funcionar sem a metáfora. E assim como nós 
frequentemente assumimos as metáforas de nossa própria cultura como 
verdades, do mesmo modo nós frequentemente assumimos os mitos da 
nossa própria cultura como verdades. O mito do objetivismo é 
particularmente insidioso desse modo. Não apenas ele propõe-se a não ser 
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um mito, mas ele torna tanto os mitos quanto as metáforas objetos de 
depreciação e de escárnio: de acordo com o mito objetivista, mitos e 
metáforas não podem ser levados a sério porque eles não são 
objetivamente verdadeiros. Como nós veremos, o mito do objetivismo é, ele 
mesmo, não objetivamente verdadeiro. Mas isso não faz dele algo para ser 
desprezado ou ridicularizado. O mito do objetivismo é parte do 
funcionamento cotidiano de cada um dos membros dessa cultura. Ele 
precisa ser examinado e compreendido. Nós também pensamos que ele 
precisa ser suplementado – não pelo seu oposto, o mito do subjetivismo, 
mas por um novo mito experiencialista, que nós pensamos que se encaixa 
melhor nas realidades de nossas experiências (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 
185). 
 

O que Lakoff denomina objetivismo é um subcaso do que Putnam (1989) denomina 

Realismo externo ou realismo metafísico e é caracterizado essencialmente pelos seguintes 

pressupostos (LAKOFF, 1987, p. 162-164): 

a) A mente funciona como um espelho do mundo que contém objetos que apresentam 

propriedades e relações fixas entre elas; 

b) Os símbolos adquirem o seu significado por meio da sua correspondência com os 

objetos no mundo. O sistema de símbolos constitui uma representação da realidade – 

o espelho da natureza; 

c) A razão humana está correta quando ela reflete com precisão as relações lógicas 

existentes no mundo objetivo; 

d) O mundo é do jeito que é a despeito do que as pessoas crêem ou percebem e a 

despeito do modo como os seres humanos compreendem o mundo. Há, portanto, 

uma categorização correta do mundo, que é independente da forma como os seres 

humanos percebem ou conhecem.  

Algumas das consequências da assunção dos pressupostos objetivistas no dia-a-dia são 

materializadas nas crenças de que (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 187-188): 

a) Haja uma realidade objetiva e que coisas que são objetiva, absoluta e 

incondicionalmente verdadeiras ou falsas sobre ela possam ser ditas e na ideia de que 

a ciência fornece a metodologia correta que faz evitar os erros e as ilusões que as 

percepções, as emoções, vieses culturais ou pessoais e julgamentos podem fazer com 

que as pessoas incorram. A ciência poderia, em última instância, fornecer um relato 

definitivo e geral acerca da realidade e encontra-se em um progresso constante em 

direção a esse objetivo; 

b) As palavras possuem significados precisos e, para que se descreva o mundo de forma 

correta, são necessárias palavras que sejam claras e precisas e que se encaixem na 

realidade; 

c) As pessoas podem falar de forma objetiva e serem objetivas, mas apenas se usarem 

uma linguagem que possa ser clara e precisamente definida. Essa é a única forma por 

meio da qual as pessoas podem expressar julgamentos precisos acerca da realidade; 

d) A metáfora e outras formas de linguagem figurada sempre devem ser evitadas ao se 

falar de forma objetiva uma vez que os seus sentidos não são claros e não se encaixam 

na realidade de uma forma inequívoca; 

e) Ser objetivo é ser racional; ser subjetivo é ser irracional e se render às emoções; 
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f) Somente o conhecimento objetivo é um conhecimento verdadeiro. Somente de um 

ponto de vista incondicional é que é possível entender-se a si próprio e ao mundo 

externo. A objetividade permite superar vieses pessoais e adotar um ponto de vista 

sem vieses e justo acerca do mundo; 

g) A subjetividade pode ser perigosa porque pode levar a uma perda de contato com a 

realidade. Ela pode ser injusta, uma vez que parte de um ponto de vista pessoal e 

pode, consequentemente, ser enviesada. 

Essas e outras consequências dos pressupostos objetivistas e da ideia da mente 

descorporificada foram expostas no capítulo 3 deste trabalho. A contraparte do objetivismo, o 

subjetivismo, comumente incorpora as seguintes visões, também expostas por Lakoff e 

Johnson (2003, p. 188-189): 

a) Nas atividades cotidianas comumente confia-se nos sentidos e nas intuições. 

Geralmente diante de questões importantes são os sentidos e as intuições que guiam 

as pessoas em suas ações mais significativas; 

b) As coisas mais importantes nas vidas das pessoas são os sentimentos, as sensibilidades 

estéticas, as práticas morais e a consciência espiritual, que são puramente subjetivas. 

Nenhuma delas é puramente racional ou objetiva; 

c) A arte e a poesia transcendem a racionalidade e a objetividade e colocam as pessoas 

em contato com a mais importante realidade de seus sentimentos e intuições. Tem-se 

essa percepção por meio da imaginação mais do que por meio da razão; 

d) A linguagem da imaginação, especialmente a metáfora, é necessária para se expressar 

os aspectos mais únicos, pessoais e significativos da experiência. Os sentidos 

comumente conferidos às palavras não são suficientes para lidar com sentidos 

pessoais; 

e) A objetividade pode ser perigosa, porque ela deixa de lado o que é mais importante e 

mais significativo para as pessoas, e pode ser injusta e desumana, uma vez que ela 

ignora os âmbitos mais relevantes da experiência em favor do abstrato, do universal e 

do impessoal. Não há meios objetivos e racionais para se chegar aos sentimentos e às 

sensibilidades estéticas e a ciência é de pouca utilidade nos assuntos mais importantes 

da vida. 

O objetivismo e o subjetivismo encontram-se, portanto, claramente em oposição: 

O objetivismo e o subjetivismo precisam um do outro para existir. Cada um 
define a si mesmo em oposição ao outro e vê o outro como o inimigo. O 
objetivismo tem como o seu aliado a verdade científica, a racionalidade, a 
precisão, a equitatividade e a imparcialidade. O subjetivismo tem como o 
seu aliado as emoções, o insight intuitivo, a imaginação, a humanidade, a 
arte e a verdade “mais elevada”. Cada um deles é mestre em seu próprio 
âmbito e vê o seu âmbito como o melhor dos dois. Eles coexistem, mas em 
domínios separados. [...] As porções de nossas vidas governadas pelo 
objetivismo ou pelo subjetivismo variam enormemente de pessoa para 
pessoa e de cultura para cultura. Alguns de nós até tentam viver as nossas 
vidas inteiras totalmente por meio de um mito ou do outro (LAKOFF; 
JOHNSON, 2003, p. 189). 
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 O Realismo Corporificado representa uma alternativa entre o dualismo objetivismo-

subjetivismo: “nós rejeitamos a visão objetivista de que haja uma verdade absoluta e 

incondicional sem adotar a alternativa subjetivista da verdade obtenível apenas por meio da 

imaginação, sem restrições pelas circunstâncias externas” (LAKOFF; JOHNSON, 2003, p. 192). 

 Todos os seres humanos partilham de estruturas corporais semelhantes e vivem em 

ambientes enormemente semelhantes. Têm conceitos que são diretamente corporificados, 

como é o caso dos conceitos de nível básico, dos conceitos das relações espaciais (os 

esquemas imagéticos) e dos conceitos acerca da estruturação de eventos (esquemas de 

execução). Todos esses conceitos têm a sua origem na evolução, no sentido de que é no nível 

básico que os seres humanos melhor operam em seu ambiente e é com essa estrutura 

conceitual encarnada que eles se adaptam de forma bem sucedida às suas interações 

cotidianas. São esses conceitos diretamente corporificados que constituem a base do nosso 

conhecimento científico estável. 

  As metáforas primárias, por sua vez, surgidas a partir da interação direta dos seres 

humanos com o ambiente que os cerca, e que também são corporificadas em um nível neural, 

permitem estender a lógica desses conceitos corporificados a um nível abstrato, possibilitando 

a construção de conceitos abstratos e a realização de inferências nesses domínios. Essas 

metáforas, como foi visto no capítulo cinco, são enormemente determinadas pelas interações 

dos seres humanos com o ambiente e estão muito distantes de serem construções sociais 

arbitrárias. 

O Realismo Corporificado, contudo, reconhece a existência de variações de conceitos 

ao longo do tempo e entre culturas e indivíduos, que refletem distintos pontos de vista e uma 

importante influência de fatores culturais na sua formação. O Realismo Corporificado também 

reconhece vários mecanismos importantes na constituição dessa variação conceitual, em 

especial, as metáforas complexas e os processos de mesclagem conceitual.  

Diferentemente das teorias objetivistas acerca do significado, que, em linhas gerais, o 

vêem como uma questão de correspondência entre palavras e coisas no mundo, o Realismo 

Corporificado entende que aquilo que é considerado verdade em uma situação específica 

depende da compreensão corporificada da situação, que é, em ultima instância, determinada 

por uma multiplicidade de elementos, tais como os órgãos sensoriais, as habilidades motoras, 

a estrutura dos corpos e dos cérebros humanos, das suas interações com o ambiente e com a 

cultura. Já foi visto em linhas bem gerais, no capítulo 3, como as teorias da mente 

descorporificada tratam a questão. 

 

 

7.2.3 Níveis de corporificação e ontologia 

Uma teoria corporificada do significado terá que se deparar com a questão dos níveis 

em que a corporificação se dá. Isso fica muito evidente se se pensar em como a percepção 

humana das cores em um nível fenomenológico é muito diferente do que ocorre em um nível 

neural: em um nível fenomenológico, as cores são percebidas como inerentes aos objetos que 
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as refletem e isso é refletido pela linguagem e pela experiência cotidiana. Mas, em um nível 

neural, sabe-se que as cores não se encontram nos objetos em si, mas que são criadas pelos 

cones de cores e pelos circuitos neurais junto com os reflexos dos comprimentos de onda dos 

objetos e as condições de luz locais. As cores, no nível neural, desse modo, correspondem a 

uma propriedade interacional. 

Não faria muito sentido dizer, por exemplo, que não é verdade que a bandeira do 

Brasil seja azul, verde, amarelo e branca, privilegiando um nível neural e dizendo que, na 

verdade, a bandeira brasileira não tem cores. Afinal, em um nível fenomenológico, que é 

aquele com que se lida no dia-a-dia, é assim que ela aparece às pessoas e é extremamente 

funcional e adaptativo a todos discriminar as cores e, até mesmo, tratá-las como propriedades 

dos objetos. 

Para que se estabeleça, portanto, um critério do que seja a verdade, tem-se que levar 

em conta que a corporeidade se apresenta em vários níveis e que é possível que cada nível 

apresente uma ontologia própria e um critério de verdade próprios. 

As teorias objetivistas em geral, por serem descorporificadas, não assumem essa 

distinção entre níveis de corporeidade e tendem a definir a verdade a partir de uma 

perspectiva supostamente neutra. É o que Lakoff e Johnson (1999) chamam de God’eyes view: 

a visão do olho de Deus. 

Lakoff e Johnson (1999, p. 104-117) propõem então a existência de pelo menos três 

níveis de corporificação: 

1) O nível fenomenológico: É um nível consciente ou acessível à consciência e que 

consiste “de tudo aquilo de que nós podemos ter consciência (awareness), 

especialmente os nossos estados mentais, os nossos corpos, o nosso ambiente e as 

nossas interações físicas e sociais. Esse é o nível no qual nós falamos do ‘sabor’ da 

experiência, do modo como as coisas aparecem a nós e de qualia, isto é, das 

qualidades distintivas das experiências, como uma dor de dente, o gosto de um 

chocolate amargo, o som de um violino, ou a vermelhidão de uma cereja madura” 

(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 103). 

2) O Inconsciente Cognitivo: Como foi visto no capítulo 3 deste trabalho, ele é 

constituído “por todas as operações mentais que tornam possível toda experiência 

consciente, incluindo a compreensão e o uso da linguagem. O Inconsciente 

Cognitivo faz uso e guia os aspectos motores e perceptuais de nossos corpos, 

especialmente aqueles que constituem os conceitos de nível básico e as relações 

espaciais. Ele inclui todo o nosso conhecimento e processos de pensamento 

inconscientes” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 103). Neles estão incluídos, portanto, 

todos os aspectos do processamento linguístico e, é claro, algumas das entidades 

descritas nos capítulos anteriores, como esquemas imagéticos, mapas metafóricos 

etc. Lakoff e Johnson (1999, p. 103) salientam que esse nível de encarnação é 

postulado para que se possa explicar todos os fenômenos que surgem no nível 

fenomenológico e que não encontram uma explicação apenas naquele nível e nos 

termos da ontologia ali existente, bem como para explicar uma ampla gama de 

comportamentos inconscientes. As estruturas desse nível devem ser postuladas 
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desde que haja amplas evidências convergentes oriundas de diferentes 

metodologias de pesquisa. Segundo os autores, “existe um nível de organização e 

de processamento mental altamente estruturado que funciona inconscientemente 

e que é inacessível à percepção (awareness) consciente” (LAKOFF; JOHNSON, 

1999, p. 104). 

3) O nível neural: Esse nível corresponde, como o nome já indica, à corporificação 

neural das estruturas conceituais e cognitivas. É importante salientar que muitas 

das descrições e das verdades enunciadas nesse nível físico fazem uso de 

metáforas para serem enunciadas, como é o caso, por exemplo, da ideia de 

“circuito” neural e da metáfora da computação neural que trabalha com ideias 

como a de “ativações”, “inibições” etc. 

É fundamental salientar que todos os três níveis acima são interdependentes e que é 

absolutamente necessário que uma descrição completa da mente recorra sempre a pelo 

menos esses três níveis, dado que explicações em apenas um nível, como já foi visto, não são 

suficientes para esclarecer todos os aspectos da mente.80  

Dizer que todos esses níveis são interdependentes é dizer, dentre outras coisas, que 

explicações quanto ao funcionamento de cada um desses níveis recorrerão a elementos dos 

outros níveis também, tanto em um sentido top to bottom quanto em um sentido bottom to 

top. Desse modo, a formação de mapas metafóricos depende obviamente tanto da 

neuroquímica e da neurofisiologia do cérebro, quanto das experiências que ocorrem em um 

nível fenomenológico. 

Lakoff e Johnson (1999) advogam, portanto, a assunção de um pluralismo metafísico, 

ou seja, eles alegam que há várias e distintas descrições acerca da realidade que dependem da  

compreensão corporificada em diferentes níveis e a partir de diferentes perspectivas. A 

verdade, portanto, não pode ser algo sujeito a uma definição por uma filosofia a priori que 

elenque ou privilegie apenas um desses níveis. 

Eles então definem o que eles chamam de realidade: “O que nós chamamos de ‘real’ é 

o que nós precisamos postular conceitualmente para ser realista, isto é, para funcionar de 

forma bem sucedida para sobreviver, para alcançar objetivos, e para chegar a entendimentos 

viáveis das situações em que nos encontramos” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 109). 

É com base nisso, portanto, que eles afirmam que os esquemas imagéticos e outros 

construtos da Semântica Cognitiva são reais. Ou seja, dizer que um esquema imagético ou que 

um mapa metafórico é real é ”um compromisso ontológico de uma teoria científica e, desse 

modo, pode ser usado para fazer predições e pode funcionar em explicações” (LAKOFF; 

                                                           
80

 Diversas tradições na filosofia advogaram e advogam a preponderância de um nível de corporificação sobre os 
demais, e isso é expresso em suas ontologias, epistemologias e metodologias. A fenomenologia, em sua formulação 
husserliana, por exemplo, privilegia o nível, como o nome já indica, fenomenológico, ou seja, aquele que é acessível 
à consciência. Posicionamentos materialistas eliminativos privilegiarão explicações no nível neural, ao passo que 
posturas funcionalistas, como a de Chomsky e a de Fodor, privilegiarão explicações no nível do inconsciente 
cognitivo (tal como formulado por eles). Ver-se-á ainda neste capítulo como leituras da obra de Jung que 
privilegiaram apenas um grau de corporificação acabaram por chegar a conclusões paradoxais sobre a metodologia 
e a ontologia junguianas. 
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JOHNSON, 1999, p. 109). Tais construtos, segundo os autores, teriam o mesmo compromisso 

ontológico que construtos como ‘energia’, ‘verbos’, ‘fonemas’, ‘carga elétrica’, ‘conceito’, têm. 

Ou seja, muito embora ninguém, no caso, por exemplo, dos fonemas, acredite que eles sejam 

fisicamente reais, eles precisam ser postulados para que se possa ter uma teoria adequada da 

linguagem. Ou seja, eles são reais relativamente a uma compreensão – neste caso, uma 

compreensão científica da linguagem. 

Isso não significa que não haja uma base física para as entidades postuladas, a partir 

de uma perspectiva científica, como reais. Lakoff e Johnson (1999, p. 112) advogam a 

necessidade de uma base física para a postulação de entidades nos diferentes níveis 

ontológicos. É por isso que eles se intitulam fisicalistas: “Um fisicalista é alguém que crê que 

haja uma base material para todas as entidades consideradas reais dentro de qualquer teoria 

científica” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 114). Portanto, segundo eles, não há a menor 

contradição em se considerar que entidades como mapas metafóricos ou esquemas 

imagéticos sejam reais dentro dessa perspectiva, uma vez que eles são reais relativamente a 

determinadas formas de teorização científica e que eles são formulados a partir de evidências 

convergentes oriundas de pesquisas elaboradas por diversas áreas empregando diversas 

metodologias. No entanto, deve haver sempre uma realidade física subjacente a esses mapas. 

E, naturalmente, não basta apenas afirmar isso. É necessário que, em um nível neural, também 

possam ser verificadas estruturas que correspondam às entidades formuladas no nível do 

Inconsciente Cognitivo. Esse é um dos motivos, aliás, para a formulação da teoria neural da 

metáfora81. 

 

7.2.4 A rejeição da dicotomia sujeito-objeto 

 Lakoff e Johnson (1999, p. 93) rejeitam a dicotomia sujeito-objeto que, segundo eles, é 

oriunda das concepções realistas descorporificadas. Tais concepções frequentemente levaram 

à construção de um abismo entre o sujeito/a subjetividade, de um lado, e o mundo/os objetos, 

de outro. Instalada essa cisão, restaram basicamente duas possibilidades de concepção da 

objetividade, como esclarecem Lakoff e Johnson (1999, p. 93): (1) ou a objetividade está nas 

coisas em si; ou (2) ela é oriunda do fato de todos partilharem das mesmas estruturas da 

consciência. 

 A primeira concepção, segundo a formulação realista corporificada, é equivocada 

porque não há objetos que possam ser descritos e categorizados de forma independente da 

mente humana. A segunda concepção, por sua vez, é igualmente equivocada porque, se a 

intersubjetividade for pensada apenas como um acordo tácito entre os indivíduos, ela deixará 

de lado o mundo. 

                                                           
81

 Rohrer (2007, p. 40 - 44) desenvolve uma proposta que envolve vários subníveis de corporificação, cada um com 
metodologias de pesquisa apropriadas e com construtos teóricos próprios. Desse modo, apenas a título de 
exemplo, no nível neural poder-se-ia pensar em um subnível neuroanatômico, que investigaria a psique na 
dimensão de seus circuitos e mapas neurais (método: simulações neurocomputacionais, registros eletrocelulares 
etc); um nível dos sistemas neurocelulares; e um nível dos sistemas subcelulares, que trabalharia com elementos 
como neurotransmissores, sinapses etc e se utilizaria de métodos da neurofarmacologia, da neuroquímica e da 
neurofísica. 
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 O realismo externo e descorporificado comete o erro de hipostasiar duas dimensões 

completamente inseparáveis da existência humana – a consciência e o mundo relativamente 

estável que ela experiencia – transformando-as respectivamente em sujeito e objeto. Como 

esclarecem Lakoff e Johnson: 

O que o realismo descorporificado [...] não percebe é que, como criaturas 
imaginativas, corporificadas, nós nunca estivemos separados ou divorciados 
da realidade em primeiro lugar. O que sempre tornou a ciência possível é a 
nossa corporificação e não a nossa transcendência dela, e a nossa 
imaginação, e não a evitação dela (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 93). 
 
 

7.2.5 Resumo e implicaturas 

 Para concluir a exposição da Weltanschauung realista corporificada, encontram-se 

resumidos abaixo os principais posicionamentos ontológicos, epistemológicos e algumas das 

mais significativas considerações acerca da razão e da natureza humanas postulados por Lakoff 

e Johnson (1999, p. 555-557): 

 

7.2.5.1 Ontologia – O Realismo Corporificado 

1) O mundo material existe, mas não é possível conhecer as coisas em si mesmas. 

2) Não há uma metafísica que seja unificada e única e independente do corpo e da 

mente. 

3) Há diferentes níveis de corporificação que podem, portanto, comportar diferentes 

ontologias e metodologias. O Realismo Corporificado propõe a existência de pelo 

menos três níveis básicos — o fenomenológico, o do Inconsciente Cognitivo e o neural 

—, afirmando, no entanto, a possibilidade de existência de outros níveis. 

4) Ser real significa aquilo que é necessário que seja postulado conceitualmente para que 

se possa de forma bem-sucedida sobreviver no mundo e se chegar a entendimentos 

funcionais das situações em que as pessoas se encontram. 

5) Formulações ontológicas não podem ser a priori. Devem estar baseadas nos dados 

empíricos mais recentes fornecidos pela ciência. 

6) Pode-se atestar a existência de entidades no Inconsciente Cognitivo desde que elas 

tenham eficácia, que possam ser confirmadas por pesquisas que empreguem 

metodologias distintas em diversos campos do conhecimento e que apresentem 

vinculação com entidades presentes nos outros níveis de corporificação. 

 

7.2.5.2 Epistemologia – A verdade corporificada 

1) A verdade é algo a ser investigado pelas ciências cognitivas, uma vez que depende da 

natureza do entendimento humano. Não está sujeita a uma definição por uma filosofia 

a priori. 

2) A verdade, por depender do entendimento, inclusive do que seja a verdade, não pode 

ser absoluta e objetiva. No entanto, dada a natureza comum de nossos corpos, ela 
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também não é puramente subjetiva, havendo um amplo leque de verdades 

compartilhadas e estáveis. 

3) Devido aos diversos níveis da corporeidade humana, não há um nível único que seja 

capaz de expressar todas as verdades que são possíveis de serem conhecidas sobre 

uma questão. 

4) A verdade é uma correspondência entre o entendimento que se tem de uma situação 

e aquilo que uma sentença referente a esse entendimento expressa. 

 

7.2.5.3 A razão corporificada 

1) O sistema conceitual humano é amplamente moldado e ancorado neuralmente pelos 

sistemas perceptuais e motores. Só é possível ao seres humanos formar conceitos por 

meio de seus corpos e, por isso, a compreensão e a razão humanas são amplamente 

por eles estruturadas. 

2) Os conceitos de nível básico são aqueles que maximizam o grau de adaptação dos 

seres humanos ao mundo. É no nível básico que a maior parte das ações motoras e 

perceptuais humanas são travadas. 

3) As inferências racionais humanas fazem amplo uso de inferências sensório-motoras e 

constituem uma instância delas. 

4) É equivocada a concepção de uma psicologia das faculdades. 

5) A maior parte do pensamento humano é completamente inconsciente. 

6) Dado que os sistemas conceituais humanos são instanciados neuralmente e que a 

maior parte do pensamento é inconsciente e automático, na maioria das vezes não se 

tem controle sobre como se conceitualiza e se raciocina acerca de um determinado 

assunto. 

 

7.2.5.4 A razão metafórica 

1) A frequente e regular correlação de experiências e julgamentos subjetivos com 

experiências sensório-motoras acarreta a formação de ligações neurais que permitem 

que essas experiências subjetivas possam ser conceitualmente organizadas por meio 

de inferências sensório-motoras. Tais correlações constituem a base das metáforas 

primárias. 

2) As metáforas conceituais permitem que inferências sensório-motoras sejam utilizadas 

na construção de conceitos e no raciocínio. Elas constituem o meio fundamental de 

constituição e de corporificação da razão humana. 

3) O pensamento filosófico, a ciência, as regras morais e toda forma de raciocínio e de 

conceitualização abstrata são, portanto, em última instância, estruturados por meio de 

metáforas conceituais. 

4) As metáforas conceituais, bem como outras estruturas cognitivas, como os protótipos, 

encontram-se na base da variação e do pluralismo conceitual dos conceitos abstratos, 

dado que eles podem ser estruturados por diferentes metáforas conceituais, 

frequentemente inconsistentes entre si. 

 



205 
 

7.2.5.5 A liberdade corporificada 

1) Os sistemas conceituais são passíveis de alteração de forma muito lenta e difícil, dado 

que são instanciados neuralmente e são, em sua maior parte, inconscientes. Os seres 

humanos não são capazes de mudar seus sistemas conceituais pela sua simples 

vontade. 

2) A vontade humana está sujeita aos corpos humanos e não pode transcendê-los, dado 

que ela, em essência, constitui a aplicação da razão, que é corporificada, à ação. 

 

7.3 A Psicologia Junguiana e a Realidade da Psique 

Viu-se nas seções anteriores como o Realismo Corporificado propõe um caminho do 

meio entre o objetivismo e o subjetivismo. Serão analisados agora alguns aspectos ontológicos 

e epistemológicos da Psicologia Junguiana, visando a compará-los às teses do Realismo 

Corporificado. 

 

7.3.1 Esclarecimentos preliminares 

7.3.1.1 Um novo enquadre: os junguianos contemporâneos 

Antes que se prossiga, é necessário que se teça uma breve consideração sobre o uso 

do termo Psicologia Junguiana neste capítulo. Com esse termo, está-se fazendo referência aos 

escritos e às concepções acerca da psicologia de C. G. Jung presentes em suas obras e cartas 

publicadas. O termo, ao menos neste capítulo, não se estende ao que se convencionou chamar 

de pós-junguianos e o motivo para isso é simples: a pletora de visões apresentada por esses 

autores acerca dos temas tratados neste capítulo virtualmente impediria, devido à sua grande 

diversidade, uma análise comparativa como a que aqui se propõe que seja feita. Sobre a 

dimensão dessa diversidade de concepções, Shamdasani (2005) esclarece: 

A história da psicologia analítica consiste de como a linguagem que Jung 
desenvolveu foi sendo reformulada e levada a diferentes finalidades por 
aqueles em torno dele. Esse processo de ressignificação tem sido central 
para o seu desenvolvimento. Em muitos casos, os termos de Jung vieram a 
significar coisas radicalmente diferentes. No processo, muitas das questões 
e dos fenômenos com os quais ele estava lidando [...] foram simplesmente 
esquecidos ou deixados de lado. Houve uma proliferação de ressignificações 
silenciosas que se apresentam perfeitamente como representantes das 
teorias junguianas, ou fiéis elaborações delas. Em muitos casos, seus 
conceitos-chave são simplesmente empregados como marcadores de 
identidade profissional. Eles têm sido extraídos das questões e dos 
contextos a partir dos quais eles surgiram. Consequentemente, eles 
assumiram uma plasticidade extrema. Isso abriu um infindável terreno para 
reinvenções de Jung. Continua-se a falar da psicologia analítica no singular. 
Falando de forma descritiva, seria mais preciso hoje em dia falar de um 
arquipélago de psicologias junguianas díspares, que basicamente têm pouco 
a ver uma com a outra, ou, de outro lado, com Jung. Continuar a se referir à 
psicologia junguiana hoje em dia no singular – mesmo subdividida em 
escolas – tornou-se um anacronismo (SHAMDASANI, 2005, p. 14-15).  
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O comentário de Shamdasani (2005) acima apenas confirma, portanto, como o termo 

‘pós-junguianos’, cunhado por Samuels (1999), tradicionalmente foi utilizado não só para se 

referir a uma conexão com Jung, mas também a um certo distanciamento crítico dele. 

Margaret Wilkinson deu um novo enquadre a recentes trabalhos realizados por autores que se 

intitulam junguianos, criando a expressão ‘junguianos contemporâneos’ para se referir àqueles 

que “usam a obra de Jung, a exploram e a estendem em relação ao pensamento moderno, 

quer seja ele científico, psicológico ou filosófico” (CASEMENT, 2006, p. 90). É sob esse 

enquadre que este e os próximos capítulos foram pensados. 

 

7.3.1.2 Metodologia 

Para efeito das análises que serão feitas, em especial quanto aos aspectos ontológicos 

e epistemológicos, recorrer-se-á essencialmente aos trabalhos de Cardoso (2002), 

Papadopoulos (2006), Nagy (2003), Shamdasani (2005), Barreto (2008), Kotsch (2000), Brooke 

(1993), Giegerich (2008), Gieser (2005) e Penna (2009), todos eles dedicados à investigação de 

elementos ontológicos e epistemológicos da Psicologia Junguiana, além, é claro, da obra 

publicada do próprio C. G. Jung. Kotsch (2000), em especial, já realiza uma comparação entre a 

perspectiva lakoffiana e a junguiana, o que certamente facilita o trabalho a ser desenvolvido 

neste capítulo, mas ele deixa de lado muitos aspectos importantes que precisam ser 

comentados, em especial, averiguação de uma teoria sobre a linguagem na Psicologia 

Junguiana, a influência das metáforas da psicologia das faculdades no desenvolvimento do 

pensamento junguiano e a perspectiva que a proposta de Lakoff e Johnson (1999) de graus de 

corporificação pode oferecer para um esclarecimento de divergências e controvérsias acerca 

de certos aspectos epistemológicos da Psicologia Junguiana. Por outro lado, Kotsch (2000), em 

um certo afã de encontrar compatibilidades entre a Psicologia Junguiana e a teoria de Lakoff e 

Johnson, nitidamente privilegia os aspectos comuns das duas teorias, desprezando em sua 

análise importantes diferenças entre elas. Esse capítulo é pensado, portanto, como um 

aprofundamento das ideias por ele lançadas em seu artigo publicado em 2000. 

 

7.3.1.3 Divergências quanto à ontologia e a epistemologia junguianas 

Por fim, antes de se dar prosseguimento à análise aqui proposta, é fundamental que se 

saliente que não há um completo consenso entre os autores pós-junguianos acerca dos 

aspectos ontológicos e epistemológicos da Psicologia Junguiana. Hill (2010, p. 163) chega 

mesmo a afirmar que “a epistemologia de Jung permanece ambígua até o final”. Essas 

divergências se devem em parte a dificuldades específicas relativas ao discernimento das 

posições ontológicas e epistemológicas de Jung, algumas das quais são elencadas por 

Papadopoulos (2006, p. 7-9): 

a) O fato de Jung não ter escrito de forma específica sobre a sua epistemologia, 

encontrando-se os escritos acerca do tema mesclados com elementos da 

elaboração de sua própria teoria e de sua prática psicológica, o que requereria um 

método específico para o discernimento e para a extração desses conteúdos; 
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b) O fato de Jung parecer abominar que qualquer contribuição teórica sua pudesse 

ser compreendida de forma isolada de sua psicologia e que a sua obra pudesse ser 

interpretada como uma filosofia de forma completamente desvinculada de seu 

trabalho terapêutico82; 

c) O fato de Jung frequentemente fazer referência a conceitos de inúmeros filósofos, 

mas de, em boa parte das vezes, adaptá-los deliberadamente às suas ideias, quer 

seja com a finalidade de esclarecê-las, quer seja com a finalidade de conferir 

legitimidade a elas. Análises mais superficiais dessas menções podem levar à 

crença errônea de que Jung adere às posições ontológicas, epistemológicas e 

metodológicas desses autores83; 

d) A grande ambiguidade do texto junguiano e a adoção de um estilo de escrita e de 

pensamento que frequentemente se revela contraditório e paradoxal84. 

e) A própria natureza simbólica dos temas abordados por Jung que em parte 

responde pela grande polissemia dos principais conceitos da Psicologia Analítica.85 

                                                           
82

 Ver carta de 27.04.1959 a Joseph Rychlak: “Sendo eu um empírico e não um pensador filosófico, os termos que 
escolho têm a sua origem na verdadeira experiência” (JUNG, 2003, p. 209). Ver também carta de 08.11.1954 ao 
prof. Calvin S. Hall: “Se eu tivesse um sistema, teria construído certamente conceitos melhores e mais filosóficos do 
que aqueles que estou empregando. Veja, por exemplo, animus e anima. Nenhum filósofo sensato teria inventado 
tais idéias irracionais e canhestras. Quando as coisas coincidem nem sempre se trata de um sistema filosófico; às 

vezes são os fatos que coincidem” (JUNG, 2002, p. 361). Ver carta de 25 de abril de 1955 a Pater Raymond Hostie: 

“[...] o senhor me critica como se eu fosse um filósofo. [...] Eu não tenho doutrina nem sistema filosófico, mas 
apresentei novos fatos que o senhor cuidadosamente ignora” (JUNG, 2002, p. 412). Ver ainda carta de 17.06.1952 
ao dr. Zwi Weblowsky: “O senhor mesmo admite que eu sou um mau filósofo, e eu naturalmente não gostaria de 
ser alguém inferior. Como empírico, ao menos fiz alguma coisa. [...] Não estou engajado em nenhuma filosofia, mas 
só desenvolvo o meu pensamento no âmbito da minha tarefa específica de ser um bom psiquiatra” (JUNG, 2002, p. 
245). Ver também: “Temos uma psicologia que se baseia nos fatos empíricos e não em artigos de fé ou postulados 
filosóficos” (JUNG, 1993b, § 160). 
83

 Shamdasani (2005, p. 237) esclarece que Jung pessoalmente informara a Michael Fordham que ele procedia 

desse modo. Um exemplo claro disso é a menção que ele faz a Kant em uma de suas cartas, datada de 02.02.1941 – 
“O senhor certamente não sabia que epistemologicamente me baseio em Kant” (JUNG, 2001, p. 303) e das 
inúmeras críticas feitas à “leitura” que Jung faz de Kant. Quanto a isso ver De Voogd (1984), Shamdasani (2005) e 
Barreto (2008). Shamdasani (2005, p. 22) também salienta que Jung uma vez confessara que ele “vivia de 
empréstimos [...] constantemente tomando emprestado conhecimento de outros”. Esse uso também é atestado em 
uma entrevista de Ximena de Angulo: “Ele disse que ele estava o tempo todo sendo acusado de fazer declarações 
filosóficas, porque ele fazia uso de conceitos filosóficos, e porque ele não não evitava tornar os seus pressupostos 
claros, mas que as suas decalrações não tinham a intenção de ser filosóficas, elas eram pensadas como descrições 
de fatos. “Eu não sou particularmente letrado em filosofia. Eu simplesmente tive que fazer uso de conceitos 
filosóficos para formular as minhas descobertas”” (JUNG, 1993k, p. 206). 
84

 Jung, pelo menos uma vez, reconheceu essa característica de seu pensamento e de sua escrita em uma carta de 

17 de junho de 1952 enviada a Zwi Werblowsky: “A linguagem que falo precisa ser ambígua, deve ter duplo sentido, 
para fazer jus à natureza psíquica com seu duplo aspecto. Eu procuro consciente e intencionalmente a expressão de 
duplo sentido, porque é superior à univocidade e corresponde à natureza do ser. Seguindo a minha índole natural, 
eu poderia ser bem unívoco. Isto não é difícil, mas seria em detrimento da verdade” (JUNG, 2002, p. 245). Storr 
(1991, p. 31-32), que conheceu Jung pessoalmente, afirma que ele nunca conhecera “uma pessoa criativa que fora 
tão afetada pela sua falta de habilidade para a escrita.”  
85

 Jung tinha bastante clareza quanto a isso. Em uma conferência proferida no Kulturbund de Viena, em 1931, em 

que critica as explicações materialistas à vida, ao se referir aos conceitos de matéria e de espírito, ele esclarece que 
se trata na verdade apenas de símbolos, pois apontam em última instância para uma realidade desconhecida: 
“Estes dois conceitos — como qualquer pessoa inteligente de hoje poderá deduzir por si mesma — nada mais são 
do que símbolos usados para expressar fatores desconhecidos cuja existência é postulada ou negada ao sabor dos 
temperamentos individuais ou da onda do espírito da época” (JUNG, 1998f, § 650). Em uma conferência proferida 
cinco anos antes, ele já alertara aos seus ouvintes para o caráter polissêmico do símbolo e, de forma mais precisa, 
para o conceito de espírito: “Apesar de estarmos familiarizados com o conceito verbal em questão, sabemos de fato 
o que é realmente o espírito? Ou estamos certos de que, empregando esta palavra, exprimimos todos, uma só e 
mesma coisa? [...] Com efeito, quando pronuncio a palavra “espírito”, por mais cuidado que eu tenha em definir o 
sentido que pretendo comunicar no momento em que falo, não consigo de todo impedir que permaneça a aura de 
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f) O fato de Jung, por inúmeras vezes, ter salientado não ter propriamente 

desenvolvido uma teoria ou um sistema psicológico, e, portanto, uma ontologia, 

mas apenas nomeado fatos empíricos86. 

g) A consciência por parte de Jung da provisoriedade de seus principais conceitos, o 

que, de certo modo, se expressa por uma grande variação, em uma perspectiva 

diacrônica, de suas definições87. 

h) Por fim, à grande escassez de trabalhos científicos que, com rigor, analisem a obra 

junguiana dentro de um contexto de uma história das ideias psicológicas, de forma 

                                                                                                                                                                          
imprecisão e de ambigüidade que a envolve” (JUNG, 1998b, § 602). Antes disso, em Tipos Psicológicos, ele já 
afirmara algo de semelhante ao dizer que ao se criar explicações psicológicas, o que de fato se fazia era criar novos 
símbolos para enigmas antigos: “Nossa ciência também é linguagem de imagens [Bildersprache], mas, na prática, 
serve melhor do que a velha hipótese mitológica que se expressava em representações concretas, ao passo que nós 
usamos conceitos” (JUNG, 1991a, § 470). A adequação de sua psicologia se devia, portanto, ao fato de ele usar uma 
linguagem que era mais afim à ciência moderna. Ver também Shamdasani (2005, p. 80). Ver ainda Bower (1999, p. 
563-564), que salienta o caráter metafórico dos conceitos da Psicologia Analítica: “É também importante lembrar 
que toda linguagem acerca da psique (particularmente o inconsciente) e acerca da experiência religiosa 
(particularmente Deus) é necessariamente metafórica, uma vez que o que está sendo descrito é essencialmente 
indescritível. [...] a natureza metafórica da linguagem psicológica não é exclusiva da psicologia analítica. Ela se aplica 
não menos à linguagem psicanalítica de Freud e de Klein. De fato, nós poderíamos dizer que na escrita de Jung é 
mais claro que as limitações da linguagem metafórica sejam reconhecidas, porque, pelo seu uso do mito e do 
símbolo, Jung poderia ser visto como mais ‘fraco e direto’ do que Freud e Klein acerca da natureza inevitavelmente 
incompleta, provisória e não-dogmática de quaisquer tentativas de se descrever a psique. Falar sobre o ‘id’, sobre 
‘objetos parciais’ ou ‘os arquétipos’ é sempre falar metaforicamente, o que não significa que seja uma forma 
inválida de se falar, ou que aquilo a que se está referindo não seja uma realidade. Pelo contrário, o uso dessas 
metáforas informa e estende a nossa visão daquilo que a metáfora tenta descrever. O perigo reside quando nós 
começamos a nos esquecer de que elas são metáforas e começamos a acreditar que elas são alegações dogmáticas 
de verdades.” Bower cita um trecho de Jung para subsidiar a sua alegação de que Jung estava ciente disso: “É 
preciso que nos lembremos de que a imagem e o enunciado são processos psíquicos que não se confundem com o 
seu objeto transcendental. Eles não o produzem; simplesmente o indicam” (JUNG, 1988c, § 558). Ver também 
Samuels (1999, p. 5-7), em especial as suas seções intituladas Reificação e linguagem de ação e Usos e abusos da 
analogia. 
86

 Ver, em especial, carta de 13.03.1956 para Jolande Jacobi: “Li com muito interesse o seu trabalho no número 

comemorativo de Psyche. É uma exposição muito boa de meus conceitos, respectivamente dos nomes que 
empreguei para expressar fatos empíricos. Esbarro, porém, no emprego constante do termo “teoria” ou “sistema”. 
Freud tinha uma “teoria”; eu não tenho “teoria”, mas descrevo fatos. Eu não teorizo sobre o surgimento das 
neuroses, mas descrevo o que existe nas neuroses; também não tenho uma teoria sobre os sonhos, apenas indico o 
método que uso e os possíveis resultados. Devo enfatizar isto, porque as pessoas sempre esquecem que eu falo de 
fatos, que descrevo e denomino fatos e que meus conceitos são apenas nomes e não termos filosóficos” (JUNG, 
2003, p. 17-18). Aqui, em outras palavras, ele parece estar assinalando que seus conceitos não devem ser 
hipostasiados. Ver também carta ao professor Alexander Willwoll, de 14.01.1946: “O filósofo deveria ter sempre em 
mente que nosso ponto de partida é diferente, pois abordo os problemas pelo lado científico e empírico. O que ele 
chama de ‘idéias’, isto eu observo e descrevo como entia, exatamente como procede o botânico com as plantas, o 
zoólogo com os animais e o químico com as substâncias. Não pretendo criar um sistema conceitual, mas uso 
conceitos para descrever fatos psicológicos e seus modos peculiares de comportamento” (JUNG, 2002, p. 11). 
87

 Jung expressou ter consciência disso em inúmeras passagens, o que evidencia uma adesão a uma visão da própria 
provisoriedade do conhecimento científico. Dentre elas, destacam-se: “Se hoje existe um campo, em que é 
indispensável ser humilde e aceitar uma pluralidade de opiniões aparentemente contraditórias, esse é o campo da 
psicologia aplicada. Isto porque ainda estamos longe de conhecer a fundo o objeto mais nobre da ciência — a 
própria alma humana. Por ora dispomos apenas de opiniões mais ou menos plausíveis, ainda inconciliáveis. Logo, se 
venho a público para dizer algo a respeito das minhas idéias, peço, por favor, que isso não seja interpretado como 
propaganda de uma nova verdade, ou como anúncio de um evangelho definitivo” (JUNG, 1988e, § 71 - § 72); 
“Definições precisas serão, mais cedo ou mais tarde, indispensáveis em nossa ciência ainda bem jovem. Algum dia, 
os psicólogos deverão concordar em certos princípios básicos, imunes a interpretações arbitrárias, se a psicologia 
não quiser permanecer um conglomerado não-científico e fortuito de opiniões individuais” (JUNG, 1991f, § 1058). 
Ver ainda carta de 03.05.1958 a H. Rossteutscher: “Sou apenas um empírico que se contenta com modelos 
provisórios” (JUNG, 2003, p. 152). Ver também Shamdasani (2005, p. 87-99). 



209 
 

a possibilitar, desse modo, a evidenciação da influência de concepções ontológicas 

e epistemológicas de outros autores à sua obra88. 

Essa grande divergência acerca da interpretação do pensamento junguiano foi vivida 

pelo próprio Jung, que, em inúmeras cartas e conferências, tentou continuamente esclarecer 

seus pontos de vista, chegando a afirmar, em 1952, em uma resposta a Martin Buber, depois 

de ter sido considerado gnóstico, teísta, ateu, místico e materialista: “Ora, se as opiniões 

divergem tanto uma das outras sobre uma determinada questão, é porque, segundo me 

parece, existe a suposição bem fundada de que nenhuma delas é verdadeira, isto é, há um 

mal-entendido” (JUNG, 2000c, § 1500). 

Não obstante toda essa contradição e essas gigantescas dificuldades, há um amplo 

consenso sobre alguns pontos, que serão analisados a seguir. Um desses pontos diz respeito às 

linhas gerais de sua epistemologia e ao nome que ele deu a ela. Sobre isso, Jung, nessa mesma 

resposta a Buber, esclarece: 

A ‘realidade da psique’ é minha hipótese de trabalho, e minha atividade 
precípua consiste em coletar, descrever e interpretar o material que os fatos 
me oferecem. Não elaborei um sistema nem uma teoria geral. Formulei 
apenas conceitos auxiliares que me servem de instrumentos de trabalho, tal 
como se faz habitualmente nas ciências naturais (JUNG, 2000c, § 1507). 
 
 

7.3.2 A Realidade da Psique: um caminho do meio entre o objetivismo e o subjetivismo 

 

7.3.2.1 Introdução 

 Há um consenso entre vários autores, como Nagy (2003), Papadopoulos (2006) e 

Barreto (2008), de que boa parte das convicções epistemológicas de Jung já se encontra 

evidenciada nas conferências que ele proferiu na fraternidade estudantil de Zofingia – 

congregação estudantil da qual ele participara quando ainda era estudante na universidade de 

medicina da Basileia. Ali já pode ser constatada a semente daquilo que ele veio mais tarde 

formalmente denominar A Realidade da Psique, uma proposta epistemológica alternativa a 

concepções objetivistas e subjetivistas do mundo. Nessas conferências, Jung frequentemente 

ataca aquilo que ele denomina de “posição materialista cética contemporânea” (JUNG, 1983a, 

§ 63) – uma abordagem científica mecanicista que explica a vida e os fenômenos psíquicos a 

partir de propriedades físicas e químicas da matéria – tentando encontrar uma alternativa a 
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 As obras de Shamdasani (1998, 2000, 2005) e as de Taylor (1980, 1998, 2009) constituem importantes exceções a 

isso, denunciando o predomínio de uma visão freudocêntrica de Jung dentro dos ciclos pós-junguianos, em 
detrimento de influências fundamentais do pragmatismo de William James, de Flournoy e de W. H. Myers no 
pensamento junguiano e inserindo Jung dentro do contexto das ideias científicas de sua época. Sobre a importância 
da inserção do pensamento junguiano no contexto dos estudos da história das ideias, Nagy comenta: “O valor 
psicológico da visão histórica se encontra justamente [...] em seu potencial de objetivizar e relativizar cada sistema 
particular de crença. No momento em que um indivíduo se distancia, ou se liberta, das particularidades de uma 
crença coletiva, também conquista uma atitude aberta e um potencial de adaptação para eventos futuros” (NAGY, 
2003, p. 293). O próprio Jung reconhece que a sua psicologia precisa ser entendida a partir desse contexto: “Na 
medida em que a psicologia leva em conta suas premissas, torna-se evidente sua vinculação com a filosofia e a 
história das idéias” (JUNG, 2000a, § 1739). 
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ela e a explicações para a vida e para o psiquismo que estivessem baseadas em formulações 

metafísicas tradicionais (JUNG, 1983a, § 45)89.  

 Para que se entenda melhor as motivações para a proposta epistemológica junguiana, 

é fundamental situá-la dentro do seu contexto histórico. Isso será feito de forma sucinta 

abaixo. 

 

7.3.2.2 O contexto histórico 

 

7.3.2.2.1O surgimento da psicologia científica 

Há várias possíveis motivações para essa posição junguiana, como salientam Nagy 

(2003, p. 13-14) e Shamdasani (2005, p. 29-99), mas uma das mais importantes diz respeito ao 

fato de que, na passagem do século XIX para o século XX, e ainda no primeiro quarto desse 

século, a psicologia estava ainda se constituindo como um campo de estudos completamente 

separado não só da filosofia, como das outras ciências (a antropologia, a biologia, a medicina, 

a neurologia, etc), e buscando delimitar o seu objeto de estudos, uma linguagem própria e a 

sua metodologia90. Era, portanto, fundamental que ela se diferenciasse desses campos do 

saber. As ciências médicas/biológicas e a filosofia, responsáveis até então pelos estudos e 

especulações sobre o psiquismo humano, serão, naturalmente, campos privilegiados desse 

processo de diferenciação91. 
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 Mesmo ao final da sua vida, Jung continuava a sustentar posições semelhantes a muitas convicções que 
mantivera nos tempos de Zofingia, como mostra o trecho a seguir, publicado seis anos antes de sua morte: “A 
psicologia é uma ciência que absolutamente nada tem a avir-se com pressupostos ou possibilidades metafísicas. Ela 
examina seu objeto quanto ao conteúdo psicológico dele e se abstém de qualquer usurpação especulativa para 
além de seu domínio. Ela não desenvolve fantasias a respeito dos fundamentos desconhecidos da psique, não faz 
nenhuma mitologia sobre o cérebro, não narra lendas fisiológicas, e sobretudo não tem pretensões de estar 
capacitada a apresentar quaisquer argumentos a favor ou contra a validez de quaisquer concepções metafísicas. [...] 
O psíquico é por si um mundo de fenômenos, que não pode ser reduzido nem ao cérebro, nem à metafísica” (JUNG, 
1990, § 332). 
90

 Jung tinha plena consciência disso, como demonstram inúmeras passagens em sua obra. Ver, em especial, a sua 

conferência sobre tipologia psicológica pronunciada no encontro de médicos de doentes mentais em 1928, em 
Zurique. Destaca-se o seguinte trecho: “A psicologia é, por assim dizer, a mais nova das ciências e está, portanto, 
sujeita a muitos preconceitos. O fato de só ter sido descoberta há pouco mostra que levamos muito tempo para 
separar o psíquico do sujeito de tal forma que pudéssemos transformá-lo em material de conhecimento objetivo. 
[...] E por estarmos ainda nos inícios de uma ciência, é que nos faltam conceitos e definições para apreender os 
fatos” (JUNG, 1991g, § 983 - § 984). Ver também a primeira e a segunda conferências proferidas no Congresso 
Internacional de Educação em 1924, em Londres, em especial Jung (1986b, § 127 - § 128) e Jung (1986b, § 165).  
91

 No trecho a seguir, Jung mostra como, de fato, a filosofia e a medicina constituiram campos privilegiados desse 
embate e como as próprias faculdades de medicina e de filosofia foram os celeiros onde a ciência psicológica foi 
forjada: “Sempre que uma ciência começa a desenvolver-se além do seu limitado campo de especialização, impõe-
se a necessidade de princípios básicos, entrando então no campo soberano da filosofia. Se esta ciência for a 
psicologia, a confrontação com a filosofia será inevitável pela simples razão de ter sido uma disciplina filosófica 
desde o início. Desvinculou-se da filosofia apenas recentemente quando se estabeleceu como ciência empírica 
autônoma e com técnicas científicas próprias, tanto nas faculdades de filosofia quanto nas de medicina. No 
primeiro caso concorreu sobretudo a psicologia experimental, criada por W. Wundt, e, no segundo caso, a 
psicologia clínica das neuroses que foi desenvolvida quase simultaneamente por Freud em Viena e por Pierre Janet 
em Paris” (JUNG, 2000a, § 1737). 
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No que diz respeito à filosofia, “era importante, para Jung, poder assinalar que uma 

teoria da psicologia da pessoa humana não era necessariamente uma doutrina sobre a 

realidade como um todo” (NAGY, 2003, p. 14). Fazer especulações de caráter metafísico 

implicaria comprometer o status de cientificidade buscado pela psicologia. Portanto, era 

preciso constantemente se precaver quanto a isso e, mais do que isso, combater aqueles que 

acusassem a sua psicologia de soerguer um sistema metafísico. Os exemplos desse tipo de 

combate abundam em toda a obra junguiana: 

A psicologia, enquanto ciência da alma, deve restringir-se ao seu objeto e 
precaver-se no sentido de não ultrapassar seus limites, fazendo afirmações 
metafísicas ou não importa que profissão de fé. Se a psicologia pretendesse 
pressupor um Deus como causa hipotética, estaria reclamando 
implicitamente a possibilidade de uma prova de Deus. Com isso, 
extrapolaria seu campo de competência de um modo absolutamente 
inadmissível. Ciência só pode ser ciência; não há profissões de fé 
‘científicas’, nem ‘contradiciones in adiecto’ (contradições nos termos) 
(JUNG, 1991b, § 15). 

 

Do mesmo modo, dentro desse processo de separação da psicologia das outras 

ciências e, em especial, da biologia e da medicina, Jung, mesmo tendo sido fortemente 

influenciado por Wundt92, por várias vezes expressará críticas à psicofisiologia, que, segundo 

ele, acabava por reduzir o fenômeno psíquico à química cerebral: 

É preciso, entretanto, romper com a concepção “psicofísica” que me parece 
insustentável, pois seu ponto de vista epifenomenológico é ainda uma 
herança do velho materialismo científico. Uma psicologia para a qual o fato 
psíquico é um epifenômeno melhor faria se se denominasse fisiologia do 
cérebro, contentando-se com o magro resultado que uma tal psicologia 
oferece. O fato psíquico merece ser considerado como um fenômeno em si, 
pois não há motivo nenhum para concebê-lo como um mero epifenômeno, 
embora esteja ligado à função cerebral, do mesmo modo como não se pode 
considerar a vida como um epifenômeno da química do carbono (JUNG, 
1998d, § 10). 

 

 As suas críticas ao que ele intitulou posição materialista permearam toda a sua obra, 

desde as primevas Conferências de Zofingia, estando presentes inclusive no artigo O Arquétipo 

como Referência Especial ao Conceito de Anima, publicado pela primeira vez em 1936, mas 

revisto e publicado novamente em 1954, sete anos antes de sua morte: 

Apesar da tendência materialista de conceber a alma como um mero 
decalque de processos físicos e químicos, não temos uma só prova a favor 
dessa hipótese. [...] Não será fácil reduzir fatos anímicos complexos a uma 
fórmula química. O fator anímico deve ser considerado ex hypothesis, como 
uma realidade autônoma de caráter enigmático, e isso em primeiro lugar 
porque ele parece ser de essência diferente dos processos físico-químicos, 
de acordo com toda a nossa experiência concreta. Ultimamente já não 
sabemos qual é a sua substancialidade, mas o mesmo também ocorre em 
relação ao objeto físico, ou seja, a matéria (JUNG, 2000k, § 117 - § 118). 

 

                                                           
92

 Jung atesta isso expressamente: “Minha própria evolução, que começou na psiquiatria, foi influenciada 

principalmente pela escola francesa e pela psicologia de Wundt” (JUNG, 2000a, § 1737) . 
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 O trecho acima aponta para diversas possibilidades interpretativas acerca da ontologia 

e da epistemologia junguianas e da natureza das críticas junguianas ao que Jung denominou 

‘posição materialista’. Ele permite uma interpretação dualista da relação corpo e alma na 

Psicologia Junguiana, na medida em que parece defender a existência de princípios autônomos 

distintos que regem a realidade material e a realidade anímica. Esta, é claro, é apenas uma das 

interpretações possíveis, que encontrará subsídios já nas mencionadas conferências de 

Zofingia, como será visto ainda neste capítulo, e no apreço por um certo tipo de vitalismo que, 

segundo Nagy (2003), teria permeado toda a sua obra. Mas esse tema será abordado um 

pouco mais adiante. 

 O longo trecho que foi transcrito abaixo representa um verdadeiro resumo desta 

seção. Ele foi retirado de um pequeno artigo publicado por Jung em fevereiro de 1936, no 

Süddeutsche Monatshefte, revista cultural muniquense. No artigo, Jung faz um pequeno 

histórico de algumas tentativas anteriores na história do Ocidente de se classificar os seres 

humanos em tipos e, nos trechos que foram listados abaixo, ele acaba por elaborar um 

brevíssimo relato do processo de surgimento da psicologia científica, desde a sua separação da 

filosofia, passando pelo desenvolvimento da psicologia experimental, que ele vê representada, 

na época, em grande medida, pela psicofisiologia. Há uma certa ideia de progresso embutida 

em seu relato, e ele parece se ver no topo dessa longa linha de categorizadores do fenômeno 

psíquico. Jung critica abordagens que foram pautadas, segundo ele, em dissoluções e divisões 

desse fenômeno em mecanismos ou em processos particulares, inserindo-se dentro daqueles 

que, ainda de acordo com ele, oferecem uma abordagem global do fenômeno psíquico, ou 

seja, que oferecem descrições gerais de mecanismos que regem o seu funcionamento. Jung 

encerrará o parágrafo abaixo falando da sua visão acerca da relação corpo e alma. Em sua 

concepção, corpo e psique constituem uma unidade, mas, devido à dificuldade de examiná-los 

sob esse enfoque, dada, ainda segundo ele, a natureza absolutamente distinta com que se 

manifestam, ele irá tratá-los como se fossem duas substâncias independentes e, portanto, com 

estruturas independentes. 

Um campo bem essencial da experiência, isto é, a própria psique humana, 
permaneceu por muito tempo uma reserva metafísica, ainda que tivesse 
havido sérias tentativas, desde o Iluminismo, de abri-la para a pesquisa 
científica. Começou-se, às apalpadelas, com as percepções dos sentidos, 
aventurando-se aos poucos, no campo das associações; esta linha levou 
finalmente à psicologia experimental, culminando na psicologia fisiológica 
de WUNDT. Uma psicologia mais descritiva, com a qual os médicos entraram 
em contato, desenvolveu-se na França. Menciono nomes como TAINE, 
RIBOT e P. JANET. Estas tentativas científicas se caracterizaram pela 
dissolução do psíquico em mecanismos ou processos particulares. Contra 
essa postura levantaram-se alguns, apresentando o que hoje poderíamos 
denominar de visão globalista. [...] Nesta linha vão certas pesquisas atuais 
que vêm ligadas aos nomes de WILLIAM JAMES, FREUD e FLOURNOY. JAMES 
e seu amigo suíço THÉODORE FLOURNOY, tentaram descrever a totalidade 
do fenômeno psíquico e julgá-lo como totalidade. Também FREUD, 
enquanto médico, parte da totalidade e da indivisibilidade da alma humana, 
mas impõe certas limitações próprias da época, no sentido de mecanismos 
(instintivos) e processos singulares. Também restringiu a imagem do homem 
à totalidade de uma pessoa coletiva essencialmente burguesa, o que levou a 
uma interpretação ideologicamente unilateral. Infelizmente Freud sucumbiu 
à tentação médica, à maneira da psicologia humoral, de atribuir o fenômeno 
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psíquico ao corpo, e isto com gestos rebeldes contra a reserva metafísica, 
perante a qual sentia algo como um pavor sagrado. 
Ao contrário de FREUD que, após um início psicológico correto, voltou à 
antiga idéia da constituição física, e quis reduzir tudo teoricamente ao 
instinto condicionado pelo corpo, parto eu da suposição da soberania da 
psique. Ainda que corpo e psique sejam uma unidade em algum lugar, em 
sua natureza manifesta são tão diferentes que devemos atribuir-lhes uma 
substancialidade própria. Enquanto não tivermos condições de verificar esta 
unidade, só nos resta examinar separadamente corpo e psique e proceder 
como se fossem independentes um do outro, ao menos em sua estrutura. 
Que isto não seja assim, mostra-nos a experiência diária. Mas, se nos 
fixarmos nisso, jamais conseguiremos dizer algo sobre a psique. 
Supondo que a psique tenha soberania, vamos libertar-nos da tarefa 
insolúvel – ao menos até o presente – de referir todo o psíquico ao corporal. 
Podemos, então, tomar as manifestações da psique como expressão de seu 
próprio ser e estabelecer regularidades ou tipos (JUNG, 1991f, § 1036 - § 
1038). 

 

 Não se investigará a relação corpo e alma na Psicologia Junguiana neste ponto, nem 

muito menos as consequências que a adoção de um método que suponha ser possível 

examinar o fenômeno psíquico de forma independente do corpo possa acarretar93. É 

importante, no entanto, ressaltar, como a insistência de Jung na delimitação das fronteiras da 

psicologia acabou gerando, naturalmente, esse tipo de efeito e de escolha metodológica. Para 

a presente seção, o aspecto do trecho acima que mais importa, contudo, é aquele que situa a 

confecção da ontologia e da epistemologia junguianas dentro do contexto histórico de 

surgimento da psicologia científica. 

 

7.3.2.2.2 A construção da linguagem psicológica 

 Antes de se dar prosseguimento à análise propriamente dita do que Jung denominou 

Realidade da Psique, contudo, é fundamental que um outro importante aspecto do contexto 

histórico da gênese do pensamento junguiano seja destacado. Como foi dito acima, o 

pensamento junguiano é formulado dentro do contexto do surgimento da psicologia como 

uma ciência separada e distinta dos demais saberes. Uma das discussões inseridas dentro 

desse âmbito, como expõe Shamdasani (2005), e que interessa diretamente a esta tese, era a 

da necessidade de que fossem cunhados conceitos e termos próprios para essa ciência que 

fossem capazes de categorizar o seu objeto de estudo de acordo com seus próprios princípios 

e descobertas: 

A tentativa de formar uma distinta disciplina científica da psicologia levou 
desde cedo a um confronto com o problema da linguagem. Não só era a 
linguagem da psicologia parasítica à de outras disciplinas, indo da filosofia à 
da fisiologia, mas ela era também altamente dependente do discurso 
cotidiano. A formação de uma linguagem distinta para a psicologia era vista 
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 Jung reforça essa consideração em outros pontos de sua obra: “Eu aconselharia que nos limitássemos ao campo 

psicológico, sem tentar formular nenhuma hipótese sobre a natureza do fenômeno biológico subjacente. Talvez raie 
em futuro remoto aquele dia, no qual o biólogo, e não apenas ele mas também o fisiologista, estenderão a mão ao 
psicólogo no ponto em que se encontrarem dentro do túnel aberto na montanha do desconhecido, que eles 
começaram a cavar, partindo de lados opostos. Por ora precisamos aprender a tornar-nos um pouco mais modestos 
diante dos fatos psíquicos” (JUNG, 1986b, § 157). 
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como necessária para que a psicologia se distinguisse das suas disciplinas 
vizinhas, assim como para que ela estabelecesse a sua superior capacidade 
analítica sobre a linguagem cotidiana (SHAMDASANI, 2005, p. 35). 

 
 Diante de uma vasta multiplicidade de conceitos criados por psicólogos e 

pesquisadores das mais diversas procedências, logo nos primórdios do processo de 

constituição da psicologia como um saber científico, surgiu a importante questão de se tentar 

unificar de algum modo as várias categorias psicológicas já criadas pela pletora de 

pesquisadores dedicada à questão, tentando-se, inclusive, adotar uma linguagem universal 

para que se pudesse chegar a uma nomenclatura precisa dos fenômenos psíquicos. 

Shamdasani (2005) relata como, no Congresso de Psicologia Experimental de Genebra de 

1909, presidido por Flournoy, e do qual Jung participara, toda uma sessão, aberta por 

Claparède, fora destinada a essa questão, obtendo-se, ao final dela, uma proposta de 

unificação da nomenclatura psicológica, elaborada pelo próprio Claparède, por James Mark 

Baldwin — psicólogo norte-americano a cujas ideias acerca da relação entre linguagem e 

pensamento Jung, apenas dois anos mais tarde, com a publicação de Transformação e 

símbolos da libido, afirmará se filiar94 — e por René de Saussure, pesquisador e entusiasta 

esperantista e irmão do famoso linguista Ferdinand de Saussure, que previa a utilização do 

Esperanto, idioma, inclusive, aceito como oficial naquele Congresso, como meio de se atingir 

essa unicidade na psicologia: “Claparède, Baldwin e de Saussure estavam propondo uma 

reforma da psicologia baseada na retificação de sua linguagem” (SHAMDASANI, 2005, p. 7). 

Todo o projeto obviamente fracassou. 

 A existência dessa multiplicidade de discursos sobre a psique foi, como salientou 

Shamdasani (2005), um dos elementos motivadores para a pesquisa tipológica de Jung. Em 

jogo estava a chamada ‘equação pessoal’ – termo que fora utilizado inicialmente no campo da 

astronomia para se referir à existência de fatores subjetivos que seriam responsáveis pela 

variação nas medições e nos resultados das pesquisas efetuadas sob condições idênticas, mas 

por diferentes pesquisadores:  

A ‘equação pessoal’ foi primeiramente nomeada para designar um cálculo 
de erro observacional na astronomia. Ela se tornou a marca da tentativa de 
desenvolver uma ciência da psicologia experimental objetiva, e, em seguida, 
por outro lado, um abismo epistemológico que delimitava o próprio projeto. 
Posteriormente adotada por Jung, ela se tornou o leitmotif da pretenção da 
psicologia complexa em ser uma ciência superordenada, a única disciplina 
capaz de dar conta do fator subjetivo que se supunha subjazer a todas as 
ciências (SHAMDASANI, 2005, p. 31). 

 
 A psicologia poderia ser a mãe de todas as ciências se desenvolvesse uma tipologia 

capaz de explicar a equação pessoal, o elemento subjetivo que se encontra por trás das 

variações dos resultados nas pesquisas científicas e que questiona a sua suposta objetividade. 

No campo da psicologia, a enorme variedade de discursos (λὀγοι) acerca da psique (ψυχή) 

poderia ser explicada pelas distintas constituições anímicas dos pesquisadores. Os discursos 

(λὀγοι) de cada pesquisador dependeriam, assim, diretamente da constituição de suas psiques 

(ψυχαἰ) havendo discursos típicos acerca da psique de acordo com os distintos tipos de psique 

(que interagem com a Weltanschauung predominante em cada época). É desse modo que Jung 
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 Ver JUNG (1986a, § 15): “Minha teoria coincide com as notáveis afirmações de Baldwin.” 
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explicará a constituição de teorias psicológicas tão distintas. O caso clássico e bem conhecido a 

esse respeito será a sua avaliação dos discursos freudiano e adleriano: o primeiro, um 

extrovertido e o segundo, um introvertido. Jung estava propondo uma psicologia das 

psicologias: uma investigação da relação entre os diferentes tipos de discurso e os diferentes 

tipos de alma. Segundo ele, ambos os discursos psicológicos – o adleriano e o freudiano – 

eram apropriados, desde que aplicados a indivíduos com tipos psicológicos semelhantes 

àqueles de seus formuladores.95 Em termos lakoffianos, poder-se-ia dizer que as metáforas 

conceituais que construíam aqueles discursos haviam sido elaboradas para tratar das mentes 

de seus formuladores e, portanto, poderiam também ter um efeito terapêutico em mentes 

semelhantes. 

 A formulação tipológica junguiana foi, contudo, alvo de uma crítica precisa: ela 

também era um discurso oriundo de um determinado tipo de psique e, portanto, outras 

tipologias poderiam ser formuladas por outros tipos. Jung não tinha como se contrapôr a essa 

crítica. Ele, aparentemente, mas apenas aparentemente, deixará de lado a sua tipologia e se 

dedicará aos estudos dos arquétipos. 

 Dois outros possíveis problemas relacionados à linguagem também foram de pronto 

percebidos por dois expoentes da psicologia na época: (1) Wundt, como salienta Shamdasani 

(2005, p. 35), chamara a atenção para o fato de toda ciência já apresentar, de antemão, 

conceitos prontos, com uma série de pressupostos metafísicos a eles incorporados, como, por 

exemplo, é o conceito de mente, no Ocidente. Do mesmo modo, a linguagem já apresenta 

“conceitos como ‘sensibilidade’, ‘sentimento’, ‘razão’, ‘entendimento’ contra os quais nada se 

poderia fazer” (SHAMDASANI, 2005, p. 35). A saída para isso seria, segundo ele, introduzir 

definições rigidamente estáticas de conceitos e introduzir uma nova terminologia; (2) William 

James, por sua vez, chamara a atenção para o fato de que faltava à linguagem um vocabulário 

suficiente para expressar fatos subjetivos. Além desses problemas, um terceiro era também 

apontado por empiristas: o problema da reificação dos conceitos. 

 O projeto junguiano de formulação de uma psicologia científica teve igualmente que se 

defrontar com essas questões linguísticas e Jung tinha completa ciência delas96: “A psicologia 

deve ainda inventar sua linguagem específica” (JUNG, 1998e, § 224). Ele optará, em certa 

medida, pela saída à la Wundt, criando um léxico próprio à sua psicologia, exposto na 

conhecida seção intitulada ‘definições’, de Tipos Psicológicos, revisada inúmeras vezes. Na 

introdução ao seu léxico, ele exporá as razões para a sua formulação: 

                                                           

95
 Ver Shamdasani (2005, p. 73). A sua filiação platônica é absolutamente evidente. Ver, em especial, os passos 270 

a 272 do Fedro e a necessidade do condutor de almas saber diferenciar os tipos de almas, os discursos por ela 
produzidos e os discursos que as afetam para poder exercer com maestria a sua arte. Para uma melhor 
compreensão, ver a majestosa obra de Entralgo (1987) – La Curación por la Palabra en la Antigüedad Clásica. 
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 Jung é bastante explícito quanto a isso. Ver especialmente o seguinte trecho: “Vivemos protegidos por muralhas 
racionalistas contra a eternidade da natureza. A Psicologia analítica procura justamente romper estas muralhas, ao 
desencavar de novo as imagens fantasiosas do inconsciente que a nossa mente racionalista havia rejeitado. Estas 
imagens situam-se para além das muralhas; […] Todo aquele que conseguiu esta visão descreve-a como uma 
impressão avassaladora, mas não é capaz de gozar desta impressão por muito tempo, porque imediatamente surge 
a questão como assimilar este novo conhecimento. A primeira constatação é a de que aquilo que se situa do lado de 
lá das muralhas é inconciliável com o que existe do lado de cá. Aqui se manifesta plenamente o problema da 
tradução em linguagem atual, ou talvez mesmo da criação de uma nova linguagem em geral. E isto já coloca o 
problema de uma cosmovisão” (JUNG, 1998h, § 739 - § 740). 
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Pode parecer supérfluo ao leitor que acrescente ao texto de minha pesquisa 
um capítulo especial de definições de conceitos. Contudo, é grande a minha 
experiência para comprovar que, exatamente em trabalhos psicológicos, 
todo cuidado com expressões e conceitos nunca é demasiado, pois é no 
campo da psicologia, como em nenhum outro, que aparecem as maiores 
variações de conceitos e que ocasionam, muitas vezes, os piores mal-
entendidos. Este inconveniente não parece provir apenas do fato de ser a 
psicologia uma ciência nova, mas também porque o material experimental, 
o material da reflexão científica não pode ser oferecido concretamente aos 
olhos do leitor. O pesquisador da psicologia está sempre forçado a 
descrever a realidade observada por meio de circunlóquios e, por assim 
dizer, indiretamente. [...] Precisamos de conceitos que devem substituir a 
medida e o número. A precisão que nos fornecem as medidas e os números 
dos fatos observados só pode ser substituída pela precisão do conceito. 
Como é sabido de todo pesquisador e praticante nesta área, os conceitos 
psicológicos atualmente em voga são tão imprecisos e equívocos que é 
difícil o entendimento mútuo (JUNG, 1991a, § 741 - § 742). 

 
 Ali ele proporá redefinições de termos já existentes na linguagem cotidiana, mas 

também tomará como base desse processo de redefinição conceitos amplamente difundidos 

no uso cotidiano. Um exemplo disso é dado por ele mesmo na conferência pronunciada no 

encontro de médicos de doentes mentais em Zurique, em 1928, em que constata um dos 

critérios adotados na elaboração de sua tipologia: “[...] tomei os conceitos leigos contidos na 

linguagem usual como critérios para as diferenças verificadas num tipo de atitude e com eles 

designei as funções psíquicas correspondentes” (JUNG, 1991g, § 1018 - § 1019).97 Desse modo, 

ele trazia embutido em seus conceitos todo um sistema de metáforas conceituais que 

sustentava visões populares e tradicionais da mente humana — aquilo que Lakoff e Johnson 

(1999) chamaram de uma teoria popular (folk theory). As possíveis motivações para isso serão 

comentadas, de forma mais detalhada, mais adiante. 

A redação de suas definições, contudo, não será efetiva para combater os efeitos 

indesejáveis que ele e outros pesquisadores já detectavam: a reificação, a imprecisão, a 

polissemia e a sua ‘contaminação’ por pressupostos metafísicos já inseridos em termos a que 

seus conceitos se referem, ou que surgem na relação desses conceitos com termos utilizados 

na linguagem cotidiana. Essas considerações são fundamentais porque elas se encontram, 

como foi visto na seção intitulada esclarecimentos preliminares acima, na base da dificuldade 

em se precisar as filiações ontológicas e epistemológicas junguianas, e serão a fonte para 

inúmeras releituras e ressignificações da obra de Jung, quase que a gosto e de acordo com a 

conveniência de seu leitor. 

 Se, contudo, a Psicologia Junguiana fracassa nesse ponto, o seu sucesso é 

absolutamente notável em outro: 

As linguagens que as psicologias desenvolveram tiveram um impacto 
profundo na psicologia do século XX. Cem anos atrás, James podia dizer que 
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 Ver também: “Quando me pus a designar os tipos de atitudes que eu havia descoberto empiricamente, senti que 

este problema da linguagem era o maior obstáculo e, nolens volens [querendo ou não], me vi constrangido a 
estabelecer determinados conceitos-limites e a designar esses setores com nomes tomados o máximo possível da 
linguagem usual. Com isto, porém, me expunha inevitavelmente ao perigo já mencionado, ou seja, ao preconceito 
geral de que o nome predetermina a natureza das coisas. Embora isso seja inegavelmente um resquício da antiga 
magia da palavra, contudo não impede que surjam mal-entendidos” (JUNG, 1998e, § 224). 
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faltava à linguagem corrente um vocabulário suficiente para expressar fatos 
subjetivos. Psicólogos subsequentes permaneceram longe de ficarem 
calados na sua cunhagem de conceitos para preencher essa lacuna. A 
despeito de se aquilo a que esses conceitos se referem existe ou não, eles 
sem sombra de dúvida transformaram a experiência subjetiva ao 
remoldarem a linguagem usada para falar sobre isso, e criaram novas 
formas de sensibilidade. A linguagem da tipologia psicológica — assim como 
a das concepções psicológicas em geral — tornou-se o idioma por meio do 
qual um vasto número de indivíduos veio a se identificar e a enquadrar as 
suas próprias experiências, assim como a de outros (SHAMDASANI, 2005, p. 
80). 

 

 De fato, a linguagem dos arquétipos – expressão que será utilizada neste trabalho para 

se referir à linguagem e aos conceitos cunhados pela Psicologia Junguiana – apesar de ter tido 

uma modesta aceitação no universo acadêmico98 – terá uma impressionante disseminação na 

vida cotidiana, sendo o veículo por meio do qual uma multiplicidade de manifestações 

artísticas, religiosas, antropológicas, psicológicas e literárias passou a ser pensada, nomeada e 

categorizada99. A estratégia de Jung de utilizar na estruturação de suas definições conceitos 

que sustentavam teorias populares da mente construídos a partir de metáforas conceituais 

amplamente disseminadas na cultura pode, em grande parte, ter sido um elemento 

importante para esse sucesso100. A sua estratégia também tem certamente uma outra 

finalidade, não de todo separada da primeira, que é salientada por Barreto (2008, p. 286): 

“Jung opta por uma linguagem deliberadamente não científica, e muito mais literária (anima, 

sombra, animus, velho sábio etc.), como forma de torná-la mais eficaz do ponto de vista 

terapêutico.”101 Ainda assim, na clínica, o próprio Jung salienta, a linguagem a ser utilizada 

                                                           
98

 Referindo-se à sua dificuldade inicial de ser compreendido, mesmo ao final da vida, ele se comparará a um 

monologuista: “Todo pioneiro é um monologuista, até que outras pessoas tenham experimentado seu método e 
confirmado seus resultados. O senhor chamaria de monologuistas todas as grandes inteligências que não foram 
populares em seu tempo, mesmo a ‘voz daquele que clama no deserto’?” (JUNG, 2003, p. 268-269). 
99

Jung via a sua própria atividade como teórico da psicologia sob a metáfora de um tradutor: “A psicologia como 

uma das múltiplas manifestações de vida da alma opera com idéias e conceitos que, por sua vez, são derivados de 
estruturas arquetípicas, gerando um mito algo abstrato. A psicologia traduz portanto a linguagem arcaica do mito 
em um mitologema moderno ainda não reconhecido como tal, o qual constitui um elemento do mito da “ciência”. 
Esta atividade ‘inútil’ é um mito vivo e vivido, sendo por isso satisfatório e até benéfico para as pessoas de 
temperamento imaginativo, na medida em que estavam cindidas dos fundamentos da alma por uma dissociação 
neurótica” (JUNG, 2000h, § 302). O trecho é significativo porque aponta para a natureza metafórica da atividade 
teórica psicológica, para a sua ‘inutilidade’, no sentido, talvez, de sua não-cientificidade, mas, ao mesmo tempo, 
para a sua importância na cura de determinadas neuroses. Que tipo de neurose seria objeto de cura pelo discurso 
psicológico? Quem seriam ‘as pessoas de temperamento imaginativo’ a que ele se refere? É possível que Jung aqui 
estivesse se referindo a uma doença da alma sobre a qual ele havia abordado apenas alguns parágrafos antes: “A 
crença geral nas palavras é uma verdadeira doença da alma, pois uma tal superstição sempre afasta o homem cada 
vez mais de seus fundamentos, levando-o à identificação desastrosa da personalidade com o “slogan” em que 
acredita naquele momento” (JUNG, 2000h, § 293).  
100

 O seu uso constante do mito também está inserido nesse contexto: “O mito é sobretudo um fenômeno social: é 
narrado por muitos e ouvido por muitos” (JUNG, 2003, p. 195). 
101

 Em carta de 13.04.1946 ao dr. med. Bernhard Milt, Jung esclarece a sua preferência pelo uso de termos e 

conceitos já existentes: “Muitas vezes me perguntei se este termo ‘arquétipo’ (imagem primordial) era o mais 
indicado. Mas em geral acho muito prejudicial deixar que os neologismos invadam por demais uma ciência. Ela se 
torna então muito especializada numa maneira injustificada e perde o contato com o meio ambiente. Preferi 
sempre usar termos que pudessem ter validade também em outros campos – com o perigo de provocar às vezes 
mal-entendidos” (JUNG, 2002, p. 22). Ainda assim, ele salientará o fato de seus termos referirem-se sempre a um 
universo filosófico, acadêmico e humanista: “A grande dificuldade de traduzir minhas obras está no fato de 
raramente se encontrar um tradutor com suficiente preparo para entender minha linguagem técnica e meu 
pensamento. Eu tenho uma formação totalmente humanista e minha linguagem está cheia de toda espécie de 
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deverá sempre se adaptar ao paciente: “Cada doente exige o emprego de uma linguagem 

diversa. Assim, numa análise, posso falar em uma linguagem adleriana, em outra, uma 

linguagem freudiana” (JUNG, c.a. 2001, p. 121)102. 

Essas, contudo, não são as únicas razões para a escolha da linguagem a ser utilizada. 

Brooke (1993) relaciona pelo menos três outras motivações: 

Ele fala a linguagem da religião, do mito e da alquimia. Essa é exatamente a 
perspectiva pela qual ele é melhor conhecido e por meio da qual ele fez a 
maior parte de sua escrita. Parece haver pelo menos três motivos para isso. 
Primeiro, essa linguagem era a mais satisfatória para ele pessoalmente […]. 
Era a linguagem da sua personalidade número 2, que ao longo da sua vida se 
desdobrou para se tornar o seu self […]. Segundo, ele acreditava que a 
metáfora era o mais preciso modo de se falar sobre os seres humanos, pois 
cada declaração acerca da psique – cada interpretação pessoal ou 
‘explicação científica’ – tem a qualidade de ‘é como se’ da metáfora […]. 
Terceiro, […] há o senso histórico de Jung com relação às ciências naturais 
(BROOKE, 1993, p. 4). 

 
 Brooke (1993) aqui se refere essencialmente à postura crítica de Jung com relação ao 

materialismo científico. Ele via o mundo ocidental pós-iluminista marcado pela ascensão de 

um materialismo que passa a ‘endeusar’ a matéria em detrimento do espírito, a cultuar a 

ciência, em detrimento das formas religiosas tradicionais e vislumbra nisso um dos elementos 

essenciais para a perda de sentido que acomete boa parte dos pacientes que chegam ao seu 

consultório: “Aproximadamente um terço dos meus clientes nem chega a sofrer de neuroses 

clinicamente definidas. Estão doentes devido à falta de sentido e de conteúdo em suas vidas. 

Não me oponho a que se chame essa doença de neurose contemporânea generalizada” (JUNG, 

1988e, § 83). “Por causa da mentalidade científica, nosso mundo se desumanizou. O homem 

está isolado no cosmos. Já não está envolvido na natureza e perdeu sua participação 

emocional nos acontecimentos naturais que até então tinham um sentido simbólico para ele” 

(JUNG, 1997b, § 585). Ele verá os conceitos científicos como expressão moderna de 

experiências arquetípicas primordiais humanas. Desse modo, por vezes, utilizando-se da 

                                                                                                                                                                          
alusões que são completamente obscuras para quem não possui formação acadêmica” (JUNG, 2002, p. 25) – carta 
ao dr. Laurence J. Bendit de 20.04.1946. 
102

 O uso da linguagem de forma terapêutica e a atenção ao seu poder de persuasão eram claros para Jung, mas 

essa atenção não se limitava ao âmbito clínico. Na abertura de Memórias, sonhos, reflexões, cuidadosamente 
justifica-se a linguagem a ser ali utilizada: “Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. […] A fim de 
descrever esse desenvolvimento tal como se processou em mim, não posso servir-me da linguagem científica; não 
posso me experimentar como um problema científico” (JUNG, c.a. 2001, p. 19). É justamente nessa obra, por sinal, 
que pode ser encontrada de forma mais clara a sua visão sobre o papel da linguagem no modo como os fenômenos 
são interpretados e categorizados. Referindo-se à concepção dos arquétipos, ele afirma: “Concebê-los sob a forma 
de daimonia (poderes sobrenaturais) corresponde perfeitamente à sua natureza. Se alguém, por acaso, acreditar 
que uma tal formulação possa alterar de algum modo a natureza das coisas, denotará que é excessiva a sua crença 
no valor das palavras. Os dados reais não mudam quando aplicamos a eles outros nomes. Só nós poderíamos, 
casualmente, ser afetados. Se alguém concebesse “Deus” como um “puro nada”, de nada atingiria o princípio que 
nos ultrapassa. Continuaríamos tão possuídos por Ele como antes. Não amputamos absolutamente a falsa atitude 
em relação a ela, se o nome novo implicar uma negação; inversamente, a denominação positiva de uma coisa 
incognoscível poderá colocar-nos diante dela numa atitude positiva. É por isso que quando aplicamos a “Deus” a 
denominação de “arquétipo” nada exprimimos sobre sua natureza própria. Mas reconhecemos, assim, que “Deus” 
está inscrito nessa parte de nossa alma preexistente à nossa consciência e que, portanto, Ele não pode ser uma 
invenção desta última” (JUNG, c.a. 2001, p. 300). O trecho é, como já é do estilo junguiano, ambíguo. Em última 
instância, ele afirma a importância do papel da linguagem na concepção e na categorização dos fenômenos. 
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etimologia de um termo, ele descreverá as experiências corporais arquetípicas103 que se 

encontram por trás da formulação metafórica de um conceito104. Veja-se: 

Os nomes que os homens dão às suas experiências são, muitas vezes, 
bastante reveladores. De onde provém a palavra alemã Seele [alma]? Os 
vocábulos Seele (alemão), soul (inglês), saiwala (gótico), saiwalô (antigo 
germânico) são etimologicamente aparentados com o grego aiolos que 
significa móvel, colorido, iridescente. A palavra grega psyche significa 
também, como se sabe, borboleta. Por outro lado, saiwalô está ligado ao 
antigo eslavo sila, força. Estas relações illuminam a significação original da 
palavra alemã Seele [alma]: a alma é uma força que move, uma força vital. O 
nome latino animus, espírito, e anima, alma, têm o mesmo significado do 
grego anemos, vento. A outra palavra grega que designa o vento, pneuma, 
significa também espírito. No gótico, encontramos o mesmo termo sob a 
forma de us-anan, ausatmen [expirar], e, no latim, an-helare, respirar com 
dificuldade. No velho alto-alemão, spiritus sanctus se traduzia por atum, 
Atem. Respiração, em árabe, é rih, vento, ruh, alma, espírito. A palavra grega 
psyche tem um parentesco muito próximo com esses termos e está ligada a 
psycho, soprar, a psychos, fresco, a psychros, frio e a physa, fole. Estas 
conexões nos mostram claramente que os nomes dados à alma no latim, no 
grego e no árabe estão vinculados à idéia de ar em movimento, de “sopro 
frio dos espíritos”. É por isto, talvez, também que a concepção primitiva 
atribui um corpo etéreo e invisível à alma. Compreende-se facilmente que a 
respiração, por ser um sinal de vida, sirva também para designá-la, da 
mesma forma que o movimento e a força que produz o movimento. Uma 
outra concepção primitiva vê a alma como fogo ou uma chama, porque o 
calor é também um sinal da vida. Uma outra concepção primitiva, curiosa, 
mais freqüente, identifica a alma com o nome. O nome do indivíduo seria 
sua alma, daí o costume de reencarnar nos recém-nascidos a alma dos 
ancestrais, dando-lhes os nomes destes últimos. Este ponto de vista, no 
fundo, outra coisa não é senão admitir que a consciência do eu é expressão 
da alma. Frequentes vezes a alma é confundida com a sombra e, por isto, 
considera-se uma ofensa mortal contra alguém pisar-lhe a sombra. É por 
isto que o meio-dia (a hora dos “espíritos meridianos”) é uma hora perigosa, 
porque nesse momento a sombra diminui de tamanho, o que equivale a 
uma ameaça à vida. A sombra exprime aquilo que os gregos chamavam o 
synopados, “aquele que segue atrás de nós”, o sentimento de uma presença 
viva e inapreensível, e por isto é que as almas dos defuntos eram também 
chamadas de sombras. Creio que estas alusões são suficientes para mostrar 
de que modo o homem primitivo experimentou a alma. O psíquico aparece 
como uma fonte de vida, um primum movens [um primeiro motor], uma 
presença de natureza espiritual mas objetiva (JUNG, 1998f, § 663 - § 666). 

                                                           
103

 Ver carta de 27.04.1959 a Joseph F. Rychlak em que afirma que seus conceitos descrevem experiências: “Sendo 

eu um empírico e não um pensador filosófico, os termos que escolho têm sua origem verdadeira na experiência” 
(JUNG, 2003, p. 209). 
104

 Ximena de Angulo, que o entrevistara em certa ocasião, comentará: “Ele poderia, é claro, ter escolhido termos 
inteiramente novos, mas eu acho que ele não fez isso porque ele quer redefinir os termos tradicionais, mostrar 
onde eles surgem a partir da experiência, e, desse modo, manter a tradição viva, mas com um fundamento 
diferente” (JUNG, 1993k, p. 216). Ele verá na linguagem científica, muitas vezes, uma linguagem meramente causal 
e, por isso também, preferirá seguidamente fazer uso de uma linguagem pré-moderna e de termos que apontem 
para uma concepção finalista/religiosa da realidade. Isso ocorrerá mesmo na sua correspondência privada. Veja-se 
carta encaminhada ao Sr. William Griffith Wilson, dos Alcóolicos Anônimos, em 30.01.1961: “Sua ansiedade por 
álcool corresponde, num nível mais baixo, à sede espiritual do ser humano pela totalidade, expressa em linguagem 
medieval: a união com Deus. Como formular semelhante entendimento numa linguagem que não fosse mal 
interpretada hoje?” Ele, então, será implacável e fará uma pequena etimologia da palavra álcool: “Veja o senhor: 
álcool em latim é spiritus, a mesma palavra para a experiência religiosa mais elevada e também para o veneno mais 
prejudicial. A fórmula benéfica é pois: spiritus contra spiritum” (JUNG, 2003, p. 315-316). 
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Um outro exemplo claro disso encontra-se em A Energia Psíquica, em que Jung afirma 

que o conceito moderno de energia equivale à primitiva experiência de ‘mana’:  

É uma força ou uma influência não física, por assim dizer sobrenatural, mas 
se revela na força física em algum poder ou qualidade qualquer que uma 
pessoa possui. […] É impossível escapar à impressão de que a idéia primitiva 
de mana é precursora do nosso conceito de energia psíquica e muito 
provavelmente também do conceito de energia em geral (JUNG, 1998d, § 
123 e § 128). 

 

Ele ainda dirá: 

Um conceito como “matéria física”, despido de sua conotação numinosa de 
“Grande Mãe”, já não expressa o forte sentido emocional da “Mãe Terra”. É 
um simples termo intelectual. Da mesma forma, o espírito identificado com 
o intelecto deixa de ser o Pai de tudo e degenera para a compreensão 
limitada das pessoas. E a poderosa quantidade de energia emocional, 
expressa na imagem de “nosso Pai”, desaparece nas areias de um deserto 
intelectual (JUNG, 1997b, § 584). 

 

E ainda: 
A história da linguagem fornece-nos também abundantes provas em abono 
dessa afirmação. Quando alguém está sob a emoção de algum complexo 
costuma-se dizer: “Que foi que lhe aconteceu hoje?”, ou “Está com o diabo 
no corpo!” etc. Ao usar estas metáforas já um tanto gastas, naturalmente 
não pensamos mais em seu significado original, embora este seja ainda 
facilmente reconhecível e nos mostre, indubitavelmente, que o homem 
mais primitivo e mais ingênuo não “psicologizava” os complexos 
perturbadores, mas os considerava como entia per se [entidades próprias], 
isto é, como demônios. A ulterior evolução da consciência gerou tal 
intensidade no complexo do eu ou da consciência pessoal, que os complexos 
foram despojados de sua autonomia original, pelo menos no uso lingüístico 
comum. Em geral se diz: “Tenho um complexo” (JUNG, 1998l, § 204). 

 

 Na última entrevista concedida por Jung, no ano de sua morte, ele voltará a tocar 

nesse assunto: 

Hoje em dia ninguém presta atenção para o que se encontra por trás das 
palavras, às ideias básicas que estão lá. Contudo, a ideia é a única coisa que 
é verdadeira lá. O que eu fiz na minha obra é simplesmente dar novos 
nomes àquelas ideias, àquelas realidades. Considere, por exemplo, a palavra 
‘inconsciente’. Eu acabei de ler um livro escrito por um chinês zen-budista. E 
parecia a mim que nós estávamos falando sobre a mesma coisa e que a 
única diferença entre nós é a de que nós demos palavras diferentes à 
mesma realidade. Desse modo, o uso da palavra Inconsciente não importa; 
o que conta é a ideia que se encontra por trás da palavra (JUNG, 1993h, p. 
467). 

 

Ele será bem claro quanto a isso também em seu seminário sobre análise de sonhos: 
 

Nossa linguagem está cheia das coisas mais extraordinárias das quais não 
estamos conscientes, nós as usamos sem parar para considerá-las. Por 
exemplo, quando vocês dizem “eu estou sob o tratamento do Dr. Assim-e-
Assim, vocês estão usando a palavra latina trahere, puxar; o doutor está 
puxando vocês através do buraco do renascimento e quando ele lhes traz 
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inteiros e sãos, vocês dizem: “O doutor me trouxe de volta”. Houve uma 
clínica pré-histórica na Cornualha, a Menanthole, uma enorme laje de pedra 
com um buraco através do qual os pais puxavam suas crianças e supunha-se 
serem curadas pessoas doentes daquele modo. Eu mesmo passei pelo 
buraco. E na Alemanha, no século dezenove, eles tinham o buraco na 
parede atrás da cama do homem doente para puxá-lo através e para fora, 
para o jardim, para renascimento (JUNG, 1984, § 171). 

 

 Ele argumentará, portanto, que muitas metáforas que se julga que estejam mortas, na 

verdade não o estão. Há uma dimensão inconsciente onde essas metáforas estão vivas e elas 

remetem a experiências vividas pelos antepassados humanos. 

 Ele será mais claro quanto a isso em um longo trecho do mesmo seminário: 

Nossa mente atual é um resultado do trabalho de milhares ou talvez um 
milhão de anos. Há uma longa história em cada sentença, cada palavra que 
falamos tem uma tremenda história, cada metáfora é cheia de simbolismo 
histórico; elas não teriam alcance se isso não fosse verdade. Nossas palavras 
carregam a totalidade da história que esteve uma vez muito viva e ainda 
existe sobre uma fibra histórica, como foi em nossos semelhantes; e, 
portanto, cada palavra que falamos faz soar aquele acorde em qualquer 
outro ser vivo sempre que falamos a mesma linguagem. Certos sons são 
considerados em toda a terra: sons de medo e terror, por exemplo, são 
internacionais. Os animais compreendem articulações de medo de espécies 
inteiramente diferentes porque têm a mesma fibra subjacente. […] As 
principais características da vida humana permaneceram as mesmas por 
cinco ou seis mil anos ou mais, por um período interminavelmente longo. As 
tribos primitivas são movidas pelas mesmas emoções que nós somos. O 
horizonte de um camponês é diferente, mas as principais características são 
as mesmas, as condições fundamentais da vida e do mundo são as mesmas; 
e nosso inconsciente fala uma linguagem que é internacionalíssima. Eu 
analisei sonhos de negros da Somália como se eles fossem pessoas em 
Zurique, com a exceção de certas diferenças de linguagens e imagens. Onde 
os primitivos sonham com crocodilos, serpentes, búfalos e rinocerontes, nós 
sonhamos que somos atropelados por trens e automóveis. Ambos têm a 
mesma voz, realmente; nossas cidades modernas soam como uma floresta 
primeva. Aquilo que nós expressamos pelo banqueiro, o somaliano expressa 
pela serpente. A linguagem de superfície é diferente, contudo os fatos 
subjacentes são justamente os mesmos. Esta é a razão pela qual podemos 
fazer paralelos históricos; não é forçado, estas coisas estão muito mais vivas 
do que vocês podem pensar ou assumir (JUNG, 1984, § 181 - § 183). 

 

Haveria, portanto, várias formas de se falar sobre o mesmo fenômeno psíquico – “a 

melhor tentativa de explicação não passa de uma tradução mais ou menos bem-sucedida para 

outra linguagem metafórica” (JUNG, 2000h, § 271) – e as várias metáforas utilizadas, neste 

sentido, refeririam-se a experiências básicas semelhantes105. Neste sentido, ele afirmará: 

O significado sempre nos parece ser o acontecimento mais recente, porque 
– por alguma razão – supomos que somos nós mesmos que o outorgamos e 
porque acreditamos também que o mundo maior pode existir sem ser 
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 Em carta a um destinatário não identificado, datada de 09.05.1959, ele afirmará que a linguagem científica 
também constitui uma linguagem figurada: “Minhas observações sobre a tradução da linguagem alquímica figurada 
para uma terminologia científica moderna e sobre o fato de que também esta última é uma linguagem figurada são, 
em parte, observações ad hoc, mas, por outro, a manifestação de uma dúvida se realmente atingimos o ápice com 
nossas realizações atuais – o que me parece altamente improvável” (JUNG, 2003, p. 214). 
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interpretado. Mas como outorgamos sentido? De que fonte, em última 
análise, extraímos o significado? As formas que usamos para outorgar 
sentido são categorias históricas que remontam às brumas da Antigüidade, 
fato que não levamos suficientemente em conta. Para dar sentido, servimo-
nos de certas matrizes lingüísticas que, por sua vez, derivam de imagens 
primordiais. Podemos abordar essa questão como quer que seja e sempre 
nos confrontaremos com a história da linguagem e dos motivos que nos 
reconduzem direto ao mundo maravilhoso dos primitivos (JUNG, 2000g, § 
67). 

 

Ele confirmarará posteriormente o seu raciocínio: “De fato, a linguagem nada mais é 

do que imagem!” (JUNG, 2000h, § 271). 

 Ele poderia, assim, escolher a metáfora que seria mais apropriada à sua finalidade. A 

utilização de termos de uma era pré-moderna na sua psicologia seria, portanto, uma forma de 

compensar a unilateralidade vislumbrada por ele no espírito materialista de sua época. Ele se 

voltaria, assim, para “as doutrinas de nossos ancestrais sobre a alma” (JUNG, 1998f, § 661) 

para fundar uma psicologia que “não poderá ser moderna” (JUNG, 1998f, § 661). E, sobre isso, 

afirmará: “Prefiro dar às coisas os nomes que sempre tiveram” (JUNG, 1989a, § 781)106.  

Seu ofício – de cura animarum – já fora e era exercido por diferentes figuras ao longo 

da história humana e, por isso, ele poderá também usar a linguagem de cada uma dessas 

figuras e seus tipos de discurso, de acordo com a sua conveniência: sacerdotes, filósofos, 

adivinhos e poetas. Desse modo, seu discurso por ora será confundido com um discurso 

religioso, com um discurso filosófico (uma espécie de filosofia antiga), se aproximará 

perigosamente por vezes de uma arte divinatória e flertará com a poesia. 

Por trás da escolha de seus conceitos subjazia uma teoria acerca da relação do homem 

com o pensamento e com a linguagem que fora fortemente influenciada pelas teorias 

antropológicas da época, em especial, pela obra de Lucien Lévy-Brühl. Isso será visto de forma 

mais detalhada no capítulo nono. 

Jung, contudo, não deixará de usar a linguagem da sua personalidade n. 1: ‘dissociação 

da personalidade’, ‘abaixamento do nível mental’, ‘complexos’, ‘projeções’. Essas expressões 

fazem parte da linguagem psiquiátrica e médica e revelam as raízes de Jung nas ciências 

naturais e a sua tendência frequente em vincular a sua psicologia a elas. Em Memórias, sonhos, 

                                                           
106 Em uma carta encaminhada ao Pastor Tanner, em 12.02.1959, em clara referência às suas experiências na 

década de 10, ele explicará algumas das motivações para a escolha de sua linguagem: “Ainda que o eremita não 
represente um tipo exemplar de vida, a solidão da experiência religiosa pode ser e será uma fase inevitável e 
necessária de transição para todo aquele que procura a experiência essencial, isto é a experiência religiosa 
primordial. Somente isto constitui o verdadeiro e inabalável fundamento de sua vida interior de fé. Uma vez 
atingida esta certeza, não se permitirá ficar com ela só para si. Sua realização transborda em comunicação, e 
comunicação exige linguagem. Mas que linguagem escolherá? Naturalmente aquela que é entendida em geral. Por 
razões práticas não inventará uma língua nova, que lhe traria apenas complicações, sendo tachado de excêntrico 
incompreensível, mas vai servir-se forçosamente do mito já existente de longa data, para através dele expressar-se 
– em nosso caso, o mito cristão – mesmo correndo o risco de o acusarem de estar colocando vinho novo em odres 
velhos. Enquanto sua experiência individual estiver viva, partilhará das características de qualquer vivente, ou seja, 
não estagnará, mas em constante fluxo, trará à luz sempre novos aspectos. O velho mito, que contém coisas ainda 
mais velhas e primordiais, permanece o mesmo, o que representa nova interpretação. Assim, por exemplo, a 
Reforma não foi a repristinação da Igreja primitiva, mas nova interpretação que não pôde prescindir de um 
desenvolvimento histórico do passado, assim como a Renascença não foi apenas uma renovação da Antigüidade” 
(JUNG, 2003, p. 195). 
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reflexões, ele afirmará: “A psicologia analítica faz parte essencial das ciências da natureza” 

(JUNG, c.a. 2001, p. 177). Isso será uma afirmação bastante recorrente em sua obra107, mas é 

interessante que se note que, mesmo em um de seus últimos escritos108, e depois de uma 

conhecida dedicação a estudos alquímicos ao fim de sua vida, ele ainda classificará a sua 

psicologia como uma disciplina integrante das ciências naturais.  

 Nesse contexto, quando conveniente, ele utilizará na sua ‘ciência’, a linguagem 

científica também109. E aqui é importante ressaltar como um elemento pragmático 

constantemente esteve por trás de suas escolhas:  

O inconsciente é um conceito demasiado neutro e racional para que na 
prática possa se mostrar de grande ajuda à imaginação. Ele foi forjado 
precisamente para o uso científico; portanto é mais apto para uma 
abordagem das coisas sem paixão e sem exigências metafísicas, do que 
conceitos transcendentes que são passíveis de crítica e que podem desviar 
para um certo fanatismo. Daí, prefiro o termo “inconsciente”, sabendo 
perfeitamente que poderia também falar de “Deus”, ou do “Demônio” se 
quisesse me exprimir de maneira mítica. À medida que me exprimo 
miticamente, “mana”, “Demônio”, “Deus” são sinônimos de inconsciente, 
pois sabemos a respeito dos primeiros tanto ou tão pouco quanto do último. 
Acreditamos simplesmente saber mais sobre os primeiros, o que, na 
verdade, para certos fins, é muito mais útil e muito mais eficaz do que 
recorrer a um conceito científico. A grande vantagem dos conceitos de 
“Demônio” e “Deus” está em permitir uma objetivação bem melhor do 
defrontar-se, ou seja, da personificação deles. Suas qualidades emocionais 
lhes conferem vida e eficácia. Ódio e amor, medo e veneração surgem no 
teatro da confrontação e a dramatizam em grau supremo. Dessa forma, o 
que era simplesmente “exposto”, se torna “atuado”. […] Esta constatação 
faz aparecer o inconveniente da terminologia mítica (JUNG, c.a. 2001, p. 
291).

110
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 Ver, por exemplo: “A psicologia era considerada antigamente como uma disciplina da filosofia; hoje, tornou-se 

uma ciência da natureza, e seu objeto não é nenhum produto do espírito, mas um fenômeno natural: o fenômeno 
psíquico. […] A psicologia moderna e empírica pertence às ciências da natureza, quando considerada do ponto de 
vista do objeto e do método; mas faz parte das ciências do espírito, quando considerada do ponto de vista de seu 
modo explicativo” (JUNG, 1986b, § 165 - § 166). 
108

 Considera-se aqui Memórias, sonhos, reflexões como um de seus relatos, apesar de todas as ponderações de 
Shamdasani (1995, 2000) a respeito de como a obra foi editada e, obviamente, de ela não ter sido escrita 
diretamente por Jung. 
109

 Jaynes (2000, p. 2) comenta como cada época e cada cultura preferiram metáforas distintas para descrever a 

mente: “cada época descreveu a consciência em termos de imagens da gestalt externa. […] Agostinho no meio das 
colinas cheias de cavernas de Cartago ficara surpreso com “as montanhas e colinas da minha alta imaginação”, “as 
planícies e cavernas de minha memória […] Note-se como as metáforas da mente são o mundo que ela percebe”. 
No século XIX, época das descobertas geológicas, a psique começou a ser descrita em camadas. Na segunda metade 
do século XIX, quando a química passou a suceder a geologia como ciência da moda, a psique começou a ser 
pensada como um composto que poderia ser analisado em um laboratório. O exemplo mais claro disso na obra 
junguiana é a utilização das metáforas da termodinâmica para descrever a dinâmica psiquica. 
110

 A comparação do trecho acima com as afirmações de Lakoff e Johnson (1999) abaixo é praticamente inevitável: 

“O mecanismo por meio do qual a espiritualidade se torna passional é a metáfora. Deus requer a metáfora não 
apenas para ser imaginado, mas para ser abordado, exortado, evadido, confrontado, defrontado e amado. Por meio 
da metáfora, a vividez, a intensidade e o sentido da experiência ordinária tornam-se a base de uma espiritualidade 
passional. Um Deus inefável torna-se vital por meio da metáfora: O Ser Supremo. O Motor Primeiro. O Criador. O 
Todo-poderoso. O Pai. O Rei dos Reis. O Pastor. O ceramista. O Legislador. O juiz. A mãe. O amante. A respiração” 
(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 567-568). 
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 A partir da década de 1930, a sua busca por uma linguagem para a psicologia assumirá 

uma importância maior. Ela se unirá parcialmente a um projeto de Wolfgang Pauli111 de 

criação de uma linguagem psicofísica neutra e pela busca de uma linguagem comum à física e 

à psicologia. Esse projeto, o inserirá de forma mais clara na busca de uma linguagem universal, 

que seria formada por elementos presentes em uma zona de fronteira entre a matéria e a 

psique112. Os seus estudos alquímicos e, especialmente, os seus estudos sobre a relação entre 

o arquétipo e o número podem ser vistos sob esse enquadre. 

                                                           
111

 Pauli via enormes simetrias entre os problemas linguísticos enfrentados pela física quântica e os problemas 

linguísticos enfrentados pela psicologia: como usar uma linguagem clássica, que é construída a partir de imagens e 
experiências do cotidiano para falar com precisão científica de fenômenos que não eram passíveis de visualização? 
Os conceitos de partícula e de onda eram essencialmente símbolos que apontavam para uma realidade 
desconhecida. Que linguagem seria a mais precisa para tratar desses assuntos? A matemática? A lógica? Todas 
essas considerações inserem-se no contexto da busca de uma linguagem universal para a ciência, conhecido projeto 
do Círculo de Viena. As críticas de Gödel e do segundo Wittgenstein expuseram as graves limitações de se imaginar 
que a lógica pudesse ser essa linguagem, como queriam os positivistas lógicos. O projeto de Pauli de busca de uma 
linguagem neutra insere-se também nesse contexto e é fruto de grandes similaridades percebidas por ele entre a 
psicologia e a física quântica, como a influência do observador no objeto observado, a natureza abstrata dos 
elementos tratados por ambas as disciplinas, a possibilidade de serem adotadas diferentes perspectivas sobre o 
mesmo fenômeno etc. As similaridades não param aí: “Pauli havia notado o desenvolvimento paralelo de conceitos 
na física quântica e na psicologia profunda e via isso como muito significativo. Era pra ele evidência de que ambas as 
disciplinas estavam abordando de suas respectivas direções a realidade comum em que as nossas experiências 
físicas e psíquicas estão baseadas. A linguagem neutra pode descrever processos que são ativos e observáveis tanto 
no estudo da matéria quanto no estudo da psique. A linguagem neutra vai um passo além das diferentes linguagens 
que o homem desenvolveu: o psicológico, o físico, o teológico, o metafísico, o poético e o cotidiano – mas é, 
contudo, uma parte de todas essas linguagens, porque ela expressa processos universais. Pauli a via como a 
linguagem própria da natureza ou, pelo menos, o mais próximo que nós podemos estar da linguagem própria da 
natureza” (GIESER, 2005, p. 312). “Para a realidade invisível, da qual nós temos pequenos pedaços de evidência 
tanto na física quântica quanto na psicologia do inconsciente, uma linguagem simbólica unitária psicofísica deve em 
última instância ser adequada, e isso é o objetivo distante ao qual eu realmente aspiro. E estou muito confiante de 
que o objetivo final seja o mesmo, independentemente de se se começa da psique (ideias) ou da physis (matéria). 
Consequentemente, eu considero a velha distinção entre materialismo e idealismo obsoleta” (MEYENN, 1996, p. 
593 apud ATMANSPACHER; PRIMAS, 2006, p. 17). Em um primeiro momento, Pauli se encanta com a linguagem 
alquímica pois vê nela uma linguagem que mescla processos psíquicos aos processos físicos. Em um segundo 
momento, defenderá a investigação do número como essa linguagem universal (recaindo, de certo modo, na visão 
daqueles que defendiam a matemática como linguagem universal para a ciência). Para um exemplo de uma das 
concepções iniciais que Pauli tinha dessa linguagem, ver especialmente cartas de Pauli a Jung 56P e 47P. Para uma 
descrição detalhada do projeto de linguagem neutra de Pauli e da dimensão do engajamento de Jung nesse projeto, 
ver Gieser (2005) e Lindorff (2009). Jung menciona ao menos uma vez o fato de usar essa linguagem em carta 
encaminhada a Zwi Werblowsky em 17.06.1952. Ver Jung (2002, p. 245). E também faz um breve comentário sobre 
isso em entrevista concedida ao professor de psicologia Richard Evans, da Universidade de Houston, em 1957: “Eu 
frequentemente discuti isso com o professor Pauli. Ele é um físico nuclear, e para a minha surpresa eu descobri que 
eles tinham termos que eram usados na psicologia também, e simplesmente por conta do fato de que nós estamos 
entrando numa esfera – eles, de fora para dentro e nós de dentro para fora – que é desconhecida. Essa é a razão 
para os debates entre a psicologia e a matemática avançada. Por exemplo, nós usamos o termo ‘função 
transcendente’. A função transcendental é um termo matemático para a função dos números imaginários e 
irracionais. Isso é a matemática avançada com a qual eu não tenho nada a ver. Mas nós chegamos à mesma 
terminologia” (JUNG, 1993i, p. 325 – 326). Ver ainda carta de 17.06.1956 em que Jung compara brevemente a 
Psicologia Analítica à física quântica e expressa as suas preocupações comuns. 
112

 Ele passará então a afirmar que esses elementos serão anteriores e matrizes de todos os arquétipos: “O fato é 

que os números preexistindo na natureza são provavelmente os arquétipos mais fundamentais, sendo a matriz de 
todos os outros arquétipos” (JUNG, 2003, p. 46). Ele já percebera, portanto, que haveria unidades típicas mais 
elementares que as descrições dos arquétipos que formulara anteriormente e que formariam esses arquétipos. 
Aqui é importante ressaltar que essas unidades estariam na fronteira entre o físico e o psíquico e que elas 
formariam a base de toda a estruturação do significado. No capítulo seguinte, ver-se-á como alguns autores 
contemporâneos que utilizaram o conceito de arquétipo de Jung, como Gilbert Durand, chegaram a conclusões 
semelhantes. É importante ressaltar também que, ao final da vida, ele passaria a ver como grande campo promissor 
da psicologia justamente a investigação das relações entre matéria e psique: “Matéria e psique constituem […] o 
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Todas essas considerações revelam, portanto, que Jung possui uma teoria acerca da 

linguagem e que, de forma congruente, ele aplica essa própria teoria na formulação dos 

termos que estruturam os conceitos de sua própria psicologia. Elas mostram também a 

dimensão da sua atenção e preocupação com a linguagem113, não só no âmbito da formulação 

da sua teoria, mas também da clínica e, até mesmo, do seu relato autobiográfico. Finalmente, 

elas revelam como a escolha da linguagem a ser utilizada era guiada por seus pressupostos, 

por sua visão de mundo e, acima de tudo, por critérios éticos e pragmáticos. Esses elementos 

serão analisados em seguida. 

  
7.3.2.2.3 A Psicologia Junguiana e suas dimensões teórica e prática 

 Antes da apresentação dos aspectos ontológicos e epistemológicos da Psicologia 

Junguiana, uma questão preliminar precisa ser abordada. Como foi exposto acima, é de suma 

importância que se tenha em mente que a Psicologia Junguiana não constitui apenas uma 

teoria. Ela apresenta também essencialmente uma dimensão prática.114 Jung também esteve 

constantemente atento a isso, como pode ser evidenciado no trecho abaixo: 

Nosso intento é compreender a vida da melhor maneira possível, tal como 
ela se manifesta na alma humana. A lição que tiramos desse conhecimento 
– e esta é a minha sincera esperança – não deverá petrificar-se sob a forma 
de uma teoria intelectual, mas deverá tornar-se um instrumento de 
trabalho, que aperfeiçoará suas propriedades pela aplicação prática, de 
modo a poder cumprir a sua finalidade da melhor maneira possível. Esse 
intento consiste na adaptação mais adequada do modo de levar a vida 
humana; e esta adaptação ocorre em dois sentidos distintos (pois a doença 
é adaptação reduzida). O homem deve ser levado a adaptar-se em dois 
sentidos diferentes, tanto à vida exterior – família, profissão, sociedade – 
quanto às exigências vitais de sua própria natureza. Se houver negligência 
em relação a qualquer uma dessas necessidades, poderá surgir a doença. 
[…] Por isso nossa psicologia é uma ciência prática. Não pesquisamos apenas 
por causa da pesquisa, mas sim levados pela intenção imediata de ajudar. 
Poderíamos também dizer que a ciência é apenas um produto secundário de 
nossa psicologia e não sua meta principal; isto indica a grande diferença 

                                                                                                                                                                          
ponto final de uma polaridade. A parte intermédia, ainda bem desconhecida, constitui a terra incógnita da pesquisa 
futura. Aqui se abre a perspectiva de problemas inauditos […]” (JUNG, 2003, p. 70).  
113

 Em carta a Traugott Egloff, de 03.04.1957, ele fará uma avaliação geral da sua longa relação com a linguagem na 

construção de sua teoria e da imensa dificuldade de transmissão das suas ideias: “Uma vez que minha linguagem é 
reflexo de meu pensamento e sentimento, não consigo, quando me dirijo a um público maior, expressar-me de 
maneira diferente do que sou, e estou longe de ser descomplicado. Jamais teria conseguido exprimir aquilo que 
descobri sem uma linguagem altamente diferenciada, que eu tive de ir polindo constantemente para este fim e a tal 
ponto que não consigo mais falar de outro modo quando tento expressar minhas idéias, a não ser, como já disse, 
quando se trata de uma só pessoa com a qual posso ter um relacionamento empático. Com o público em geral, 
consigo isto até certo ponto, então recaio na minha linguagem conceitual, generalizadora e bem diferenciada. […] 
Minha linguagem é fácil para mim e para as pessoas iguais a mim, mas são todas pessoas que possuem os mesmos 
pressupostos necessariamente complicados (JUNG, 2003, p. 75). Ver também carta a Neumann de 03.06.1957 e o 
seu receio de que o seu pensamento fosse vulgarizado e o papel da linguagem nisso – JUNG (2003, p. 84). Ver 
também carta de 17.06.1956 ao professor Benjamin Nelson sobre a incompreensão geral de sua obra. 
114

 Shamdasani (2005, p. 74), Papadopoulos (2006, p. 10), Barreto (2008, p. 40) e Whan (1987) alertam para esse 
fato: “a sua psicologia tinha dois lados: um que é inteiramente prático, e um que é inteiramente teórico. Por um 
lado ela constituía um método de tratamento, uma educação, e, por outro, ela era uma teoria científica relacionada 
às outras ciências” (SHAMDASANI, 2005, p. 74). Segundo Shamdasani (2005), essa divisão foi mantida por Jung 
durante toda a sua vida, cabendo a ele tentar articular como as duas se relacionavam. 
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existente entre ela e o que entendemos por ciência “acadêmica” (JUNG, 
1986b, § 172). 

 

 Shamdasani (2005) salienta ser fundamental a distinção entre essas duas esferas da 

Psicologia Junguiana, inserindo-a dentro do contexto do projeto de Jung da criação de uma 

psicologia geral. Ele cita especificamente como essa distinção passou paulatinamente a ser 

marcada por Jung pelo uso de dois termos específicos para se referir à sua psicologia. Apesar 

de ele inicialmente haver usado o termo ‘Psicologia Analítica’ para referir-se às suas 

formulações psicológicas, a partir dos anos trinta, ele passou paulatinamente a utilizar o termo 

‘psicologia complexa’ para aludir à sua dimensão teórica e o termo ‘Psicologia Analítica’ para 

referir-se aos seus métodos práticos de análise. Ainda segundo Shamdasani (2005, p. 11), a 

adoção dos dois termos nesse período marcou uma mudança na ênfase de Jung de “uma 

análise prática para uma psicologia geral”115. A dificuldade, de fato, consiste, contudo, em, de 

algum modo, integrá-las. 

 A tese de Shamdasani (2005) é a de que a disciplina atual denominada ‘Psicologia 

Junguiana’, constituída como uma escola da psicologia e que atribui a sua filiação ao próprio 

Jung, obliterou completamente a questão do que Jung pretendia alcançar com a sua 

psicologia, sendo, portanto, “fundamental não confundir a atual profissão com a disciplina que 

ele tentou fundar” (SHAMDASANI, 2005, p. 13).116  

 O projeto inicial de Jung era o de fundar uma psicologia geral que constituiria a 

disciplina fundamental a partir da qual todas as disciplinas científicas estariam baseadas, uma 

                                                           
115

 A observação de Shamdasani (2005) permite, portanto, resolver a aparente contradição que o trecho 
mencionado anteriormente, retirado de uma de suas conferências sobre Psicologia Analítica e Educação proferidas 
em 1924, guarda com a afirmação abaixo, retirada de uma carta escrita por Jung em 1952: “Não sou filósofo, mas 
médico e empírico. Pratico a psicologia em primeiro lugar como ciência. Em segundo lugar, ela me serve como 
psicoterapia” (JUNG, 2002, p. 231). Enquanto, na primeira, a ênfase é clara quanto à subordinação da teoria à práxis 
(com possíveis implicações de uma subordinação da dimensão epistêmica à dimensão ética e, portanto, à filosofia – 
posição defendia por Barreto (2008)), na segunda, no mínimo, não parece haver uma subordinação entre as duas. 
Barreto (2008, p. 41) terá, obviamente, dificuldade em incorporar esse trecho à sua tese. Caberá a ele, portanto, 
afirmar: “a autocompreensão que Jung tinha de sua psicologia como teoria científica é problemática justamente na 
medida em que o vínculo com a sua aplicação prática perde a sua inteligibilidade. Tal problema revela-se insolúvel 
se nos atemos aos termos da autocompreensão de Jung”. Note-se como o trecho abaixo, publicado inicialmente em 
1939 e revisto por Jung em 1950, parece ameaçar a tese de Shamdasani (2005) ressaltando a preponderância da 
dimensão prática sobre a dimensão teórica e colocando em xeque, inclusive, a própria cientificidade, inúmeras 
vezes alegada por Jung, quanto às suas formulações acerca do seu conceito de arquétipo: “O arquétipo é a princípio 
muito menos um problema científico do que uma questão importantíssima da higiene anímica. Mesmo que nos 
faltassem todas as provas da existência dos arquétipos, e mesmo que todas as pessoas inteligentes nos provassem 
convincentemente de que os mesmos não podem existir, teríamos que inventá-los para impedir que os nossos 
valores mais elevados e naturais submergissem no inconsciente” (JUNG, 2000e, § 173). Aqui a dimensão ética 
claramente parece prevalecer sobre a verdade, assumindo quase que uma forma repaginada da velha ideia de uma 
‘mentira útil’, tão bem trabalhada por Platão. Jung dá uma dimensão disso em uma entrevista concedida em 17 de 
julho de 1960, em antecipação ao seu aniversário de 85 anos: “Não se deve ser desencorajado pela objeção 
extremamente tola de que ninguém sabe se essas velhas ideias universais – Deus, imortalidade, liberdade da 
vontade etc – são “verdadeiras” ou não. A verdade é o critério errado aqui. Pode-se apenas se perguntar se elas são 
úteis ou não, se o homem se sente melhor e sente que a sua vida é mais completa, mais dotada de sentido e mais 
satisfatória com ou sem elas” (JUNG, 1993d, p. 449). Aqui, mais uma vez, o critério pragmático e a postura ética 
prevalecem sobre a ‘verdade’, em uma atitude tipicamente platônica: “Ninguém leu Platão […] mas ele é um 
daqueles que chegou mais próximo da verdade” (JUNG, 1993e, p. 412). 
116

 A primeira evidência disso encontra-se, ainda segundo Shamdasani (2005), no próprio nome adotado pela 
escola, que acaba por não portar a designação de ‘psicologia complexa’ por ele sugerida: “Essa surpreendente 
displicência com o nome que Jung deu à sua disciplina dá uma indicação por si só da separação da psicologia 
junguiana de Jung. Além disso, ela também dá uma indicação de uma mudança crucial na ênfase em uma direção 
oposta, da psicologia geral para a análise prática” (SHAMDASANI, 2005, p. 14). 
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vez que ela seria capaz de captar toda a dimensão subjetiva subsistente na formulação das 

teorias científicas das outras áreas. É a partir desse projeto que, segundo Shamdasani (2005), 

os seus principais conceitos como ‘arquétipo’, ‘complexo’ e a sua conhecida ‘tipologia’ devem 

ser pensados e a sua cientificidade avaliada. Daí a preocupação de Jung com a unificação da 

linguagem psicológica e a sua reticência à aprovação da criação de uma ‘escola jungiana’. 

 Considerações sobre a relação entre essas duas esferas são absolutamente 

fundamentais, dentre outros motivos, não só porque podem oferecer um enquadre para a 

análise dos conceitos junguianos, mas acima de tudo porque podem ajudar a esclarecer a 

natureza do seu próprio discurso. Em outras palavras, diante de que espécie de discurso (ou de 

discursos) estaríamos? Diante de um discurso religioso? Filosófico? Científico? Mitológico? 

Poético117? É claro que a avaliação da natureza desse discurso não está desvinculada da 

própria possibilidade da avaliação da natureza do discurso da psicologia em geral118. 

Shamdasani (2005) recomenda, nesse sentido, que, para tanto, seja fundamental que se faça 

uma distinção entre os projetos teóricos para a fundação de uma psicologia científica das 

práticas, disciplinas e de outras formações sociais que possam disso ter-se resultado, a 

despeito das dificuldades que possam ter acometido os projetos para a formulação dessa 

psicologia. A questão que deve ser colocada é se de fato essa distinção é possível e em que 

medida os aspectos práticos não determinaram a própria natureza dos discursos teóricos que 

passaram a legitimá-los. 

Nesse sentido, Whan (1987) já salientara que a abordagem junguiana transcenderia a 

distinção entre a dimensão prática e a dimensão teórica, considerando-a como uma espécie de 

phrónesis – sabedoria prática, regida em última instância por considerações éticas. 

Barreto (2008) elabora de forma bem mais detalhada um ponto de vista bastante 

semelhante ao de Whan (1987), rejeitando igualmente a divisão disciplinar elencada por 

Shamdasani (2005), preferindo, desse modo, considerar a Psicologia Junguiana a partir de uma 

unidade entre as suas duas vertentes. Ele categoriza a Psicologia Junguiana essencialmente 

como uma forma de sabedoria prática conscientemente articulada por Jung a partir da sua 

reflexão crítica acerca do mal-estar do homem contemporâneo: um niilismo evidenciado sob a 
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 O próprio Jung se questionara seguidamente acerca da natureza da sua obra. Em 1913, depois de anotar 

algumas fantasias que o perturbaram, ele relata a seguinte reflexão: “’O que é isto que eu estou fazendo? 
Certamente não é ciência. O que é?’ Então uma voz me disse: ‘Isso é arte’. Isso me causou o mais estranho tipo de 
impressão, porque não era de modo algum a minha convicção de que o que eu estava escrevendo era arte.” Ele 
relata que a voz que o interpelara era de uma mulher e que só uma mulher tem um pensamento dicotômico como 
aquele: “Obviamente não era ciência; o que então poderia ser a não ser arte, como se aquelas fossem as únicas 
duas alternativas no mundo. Essa é a forma como a mente de uma mulher opera” (JUNG, 1991c, p. 42). Este outro 
trecho também é significativo: “Eu acreditava estar trabalhando cientificamente, no melhor sentido do termo, 
estabelecendo, observando e classificando fatos reais, descrevendo relações causais e funcionais, para, no final de 
tudo, descobrir que eu havia me emaranhado em uma rede de reflexões que se estendiam muito para além dos 
simples limites das Ciências naturais, entrando nos domínios da Filosofia, da Teologia, da Ciência das religiões 
comparadas e da História do espírito humano em geral” (JUNG, 1998c, § 421). Em entrevista a Miguel Serrano, ele 
dirá: “Ninguém compreende o que eu quero dizer. Somente um poeta poderia começar a compreender…” (JUNG, 
1993j, p. 405). 
118

 De certo modo, a identificação de algumas das chamadas ‘Escolas da Psicologia Analítica’, classificação sugerida 
por Samuels para orientar os desenvolvimentos teóricos e práticos pós-junguianos, está ligada à resposta a essa 
questão. Desse modo, a Escola Desenvolvimentista pode ser, grosso modo, vista como aquela que reconhece o 
discurso junguiano como um discurso científico, ao passo que a Escola Arquetípica “está preocupada em 
descontruir o pensamento científico e teórico de Jung com suas fantasias positivistas” (BROOKE, 1993, p. 10), vendo 
o discurso junguiano essencialmente sob a perspectiva de uma poiesis. 
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forma de uma falta de sentido na vida, de uma desorientação moral e da massificação do 

indivíduo em detrimento do desenvolvimento da sua individualidade. De fato, Jung por 

diversas vezes salientou o fato de que a neurose constitui sobretudo um problema de ordem 

moral119. 

A prática junguiana, portanto, envolve essencialmente uma dimensão ética e, 

portanto, filosófica120. Por sua vez, para que possa haver uma mínima congruência entre práxis 

e episteme, a sua teoria, mesmo que de forma implícita, deveria também ter natureza 

filosófica. Isso, é claro, se chocaria com as recorrentes reivindicações de Jung de cientificidade 

para a sua teoria e com o seu rechaçamento das alegações daqueles viam nela uma filosofia121. 

 Para Barreto (2008, p. 40), as alegações de Jung da cientificidade de sua psicologia 

constituirão essencialmente uma busca de “legitimidade e reconhecimento para a psicologia 
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 Ver, em especial, quanto a isso: “O conhecimento por si mesmo não basta, nem implica alguma força moral. 

Nestes casos vemos claramente como a cura da neurose é um problema moral” (JUNG, 2000g, § 84). Ver também: 
“Quem não possuir esta função moral, que é a fidelidade a si mesmo, nunca se livrará da neurose. Aquele, porém, 
que a possuir encontrará a saída da neurose. Nem o médico, nem o paciente devem iludir-se, imaginando que o 
simples ‘analisar’ é suficiente para remover a neurose. Isso seria um engano e um auto-engano. Afinal de contas é a 
realidade moral que decide, infalivelmente, entre a saúde e a doença“ (JUNG, 1991d, p. 285). Ver ainda: (JUNG, 
2000d, § 1172). Ver também Barreto (2009). Finalmente, ver carta ao Padre David, de 11.02.1961, que havia 
perguntado a Jung se, ao final da vida, ele ainda sustentava a ideia de que a neurose era um problema de ordem 
religiosa/moral: “Depois de 60 anos de experiência posso confirmar sinceramente minhas antigas palavras sobre a 
cura das neuroses. Uma vez que a neurose começa com um estado fragmentário da consciência humana, ela só 
pode ser curada através de uma totalidade aproximada do ser humano. Desde o começo da história, as idéias e 
convições religiosas têm o aspecto de um pharmakon mental. Elas representam o mundo da totalidade em que os 
fragmentos podem ser juntados e unidos de novo. Semelhante cura não pode ser efetuada por comprimidos ou 
injeções” (JUNG, 2003, p. 317). 
120

 O próprio Jung já havia sido questionado quanto a isso, como ele mesmo confessa: “Já me objetaram que a 

interpretação ao nível do sujeito representa um problema filosófico e que a aplicação deste princípio conduz às 
limitações da cosmovisão e que, por isto mesmo, perde o seu caráter de ciência. Não me parece constituir motivo 
de surpresa ver a Psicologia abeirar-se da Filosofia, porque a atividade pensante, base de toda Filosofia, é uma 
atividade psíquica que, como tal, pertence ao campo da Psicologia. Quando falo da Psicologia, tenho em mente a 
alma humana com todos os seus aspectos, e aqui se incluem a Filosofia, a Teologia e ainda muitas outras coisas. 
Subjacentes a todas as filosofias e a todas as religiões, estão os dados da alma humana que talvez constituam a 
instância derradeira da verdade e do erro. Nossa Psicologia pouco se preocupa com a questão se os problemas por 
ela suscitados se chocam com esta ou aquela concepção preexistente. Nossa atenção se concentra antes de tudo 
sobre necessidades de ordem prática. Se a questão das concepções do mundo é um problema psicológico, 
precisamos de abordá-lo sem nos preocupar em saber se a Filosofia está incluída ou não na Psicologia. Do modo 
análogo, os problemas de religião constituem para nós, primeiro que tudo, uma questão de ordem psicológica” 
(JUNG, 1998g, § 525 - § 526). O trecho é significativo porque evidencia como Jung, de fato, via a sua psicologia 
como a ciência primeira à qual todo saber estaria vinculado. 
121

 Contudo, Jung parecia ver ‘as psicologias’ como disciplinas, ainda assim, ligadas de maneira essencial à filosofia. 

Possivelmente, apenas uma vertente dessas psicologias conseguira de fato se separar da filosofia constituindo-se 
como uma psicologia científica. Sobre isso, ver em especial (JUNG, 1998f, § 659): “Há, com efeito, não apenas uma, 
mas numerosas psicologias. Isto é curioso, porque, na realidade, há apenas uma matemática, apenas uma geologia, 
apenas uma zoologia, apenas uma botânica, etc., ao passo que existem tantas psicologias, […]. Creio que há tantas 
psicologias quanto filosofias, porque não existe apenas uma, mas numerosas filosofias. Digo isto, porque entre a 
Filosofia e a Psicologia, reina uma conexão indissolúvel, conexão esta que se deve à inter-relação de seus objetos; 
em resumo: o objeto da Psicologia é a alma, e o objeto da Filosofia é o mundo. Até recentemente, a Psicologia era 
um ramo da Filosofia, mas agora se esboça uma ascenção da Psicologia, que, como predisse Nietzsche, ameaça 
tragar a Filosofia. A semelhança interior das duas disciplinas provém de que ambas consistem em uma formação 
sistemática de opiniões a respeito de objetos que se subtraem aos passos de uma experiência completa e, por isto, 
não podem ser adequadamente apreendidos pela razão empírica. Por isso elas incitam a razão especulativa a 
elaborar conceitos e opiniões, em tal variedade e profusão, que, tanto na Filosofia como na Psicologia, seriam 
necessários numerosos e grossos volumes para saber todas elas. Nenhuma dessas duas disciplinas pode subsistir 
sem a outra, e uma fornece invariavelmente à outra as premissas tácitas e muitas vezes também inconscientes.” No 
trecho anterior, ele claramente se utiliza do conhecido argumento kantiano que elege a alma e o mundo como 
ideias da razão. 
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analítica”, mas, em última instância, a teorização junguiana não seria absolutamente 

‘científica’, sendo subordinada à sua práxis e organizada em torno de concepções filosóficas de 

natureza romântica. Ele teria, nesse sentido, conscientemente buscado uma linguagem 

científica, visando a conferir aceitação e adequação do seu discurso à Weltanschauung de sua 

época122. Barreto (2008) rejeita portanto a divisão entre psicologia complexa e Psicologia 

Analítica sugerida por Shamdasani (2005), preferindo considerar a Psicologia Junguiana a partir 

de uma unidade entre essas duas vertentes. Ela seria, assim, herdeira de uma psykhés 

therapeía, cujas raízes encontram-se na filosofia antiga123. 
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 As considerações de Barreto parecem ter sido parcialmente inspiradas pelas teses de Giegerich (2008) a respeito 
da natureza epistemológica da obra de Jung. Giegerich (2008) parte de uma afirmação constante de Memórias, 
Sonhos, Reflexões para argumentar que o discurso de Jung não constitui nem um discurso religioso/profético, nem 
um discurso tecnológico/científico, constituindo tão-somente um pensamento/teoria. Para Giegerich (2008), se 
Jung faz menção frequentemente ao aspecto científico de sua obra, ele o faz apenas porque esse era o veículo por 
meio do qual a sua obra poderia ter alguma aceitação e penetração em sua época: “Se Jung, contudo pode falar […] 
da sua ‘obra científica’, nós podemos assumir que ele apenas presta homenagem à sua época, à ‘imagem 
contemporânea do mundo’. Jung tinha que capturar o material cru das suas experiências iniciais no recipiente de 
sua obra científica e incorporá-la na visão de mundo de sua época. Foi esse esforço mediatório que foi responsável 
pelo verniz científico que a obra obteve. Mas a substância não precisava em si de um traje científico. Era necessário 
na medida em que essa atenção alcançava uma verdadeira mediação com o espírito de sua época […]; na medida, 
contudo, que ela comprometia e obscurecia o que estava para ser mediada, deixando-o aberto a mal-entendidos 
fundamentais, ela merece uma severa crítica […]” (GIEGERICH, 2008, p. 63). Ver também: “Ciência e o que Jung fez 
são duas ‘figuras’ radicalmente diferentes de conhecimento (GIEGERICH, 2008, p. 63). Na medida em que Jung 
começou com um conhecimento dado que tinha apenas que ser incorporado na imagem do mundo 
(Weltanschauung) que prevalecia na sua época, a sua obra não era a de um cientista. O cientista começa com 
questões e depois procura as respostas; ele estabelece hipóteses e então tenta verificá-las ou falsificá-las por meio 
de experimentos ou outros métodos empíricos. Tudo isso Jung não teve que fazer, pelo menos não em todos os 
pontos essenciais, porque o que para a ciência é o fim buscado, para ele era o ponto de partida. As hipóteses do 
cientista são as suas próprias antecipações do que poderia ser o caso, elas são pensadas por ele. E é por isso que em 
seu trabalho de pesquisa ele tem que obter confirmação a partir da realidade ou da natureza […]. Para Jung, 
contudo, ‘a natureza’ já havia falado desde o início e por sua própria conta ‘no material que brotou do 
inconsciente’. […] Nenhuma checagem ou teste secundário eram necessários ou, para essa questão, concebíveis. 
[…] Nós temos que perceber que ciência e a opus junguiana são duas ‘figuras’ radicalmente diferentes do 
conhecimento, sendo a posição de uma o reverso da outra” (GIEGERICH, 2008, p. 62-63). 
123

 De fato, há várias referências na obra junguiana que apontam a vinculação entre a prática junguiana e a antiga 

ideia de psykhés therapeía grega, o que ressalta o argumento de Barreto (2008) de que as formulações junguianas 
tivessem sido cuidadosamente formuladas. Barreto (2008) arregimenta várias dessas passagens. Ver em especial: 
(1) “Nós os psicoterapeutas, deveríamos ser filósofos, ou médicos-filósofos – não consigo deixar de pensar assim. 
Aliás, já o somos, em que pese admiti-lo, porque é grande demais a diferença entre o que nós exercemos e aquilo 
que é ensinado como filosofia nas faculdades” (JUNG, 1988f, § 181); (2) “O psicoterapeuta deve ser um filósofo no 
antigo sentido da palavra. A filosofia clássica era uma certa visão do mundo bem como de conduta. Para as 
autoridades mais antigas da Igreja até mesmo o cristianismo era uma espécie de sistema filosófico com um código 
de conduta correspondente. Havia sistemas filosóficos para um modo de vida satisfatório ou feliz. Também a 
psicoterapia significa algo desse gênero” (JUNG, 2002, p. 62); (3) “A alma humana é muito complexa e, por vezes, 
consome-se metade da vida para chegar a algum ponto concreto no desenvolvimento psicológico de um indivíduo. 
Nem sempre é, em absoluto, uma questão de psicoterapia ou de tratamento de neurose. A psicologia também tem 
o aspecto de um método pedagógico na mais ampla acepção da palavra. […] é algo como a filosofia antiga. E não o 
que entendemos por uma técnica. É algo que diz respeito à totalidade do homem e que a desafia – no paciente ou 
em quem quer que seja a parte que recebe, bem como no médico” (JUNG, 1993f, p. 255); (4) “Eu preferiria dizer: 
como se compara com a filosofia antiga? Você sabe, as nossas religiões são conhecidas como credos, como 
confissões de fé. Ora, é claro, isso nada tem a ver com um credo. Tem unicamente a ver com o processo de 
individuação natural, ou seja, o processo que, por assim dizer, se inicia com o nascimento. Cada planta, cada árvore, 
cresce a partir de uma semente e torna-se, no final, digamos, um carvalho ou um pinheiro. E assim o homem torna-
se o que está destinado a ser. Pelo menos, ele deve chegar lá. Mas a maioria foi detida no caminho por condições 
externas desfavoráveis, toda a espécie de obstáculos ou distorções patológicas, educação errada – uma quantidade 
interminável de razões para não se atingir a meta que cada pessoa está destinada, o nível final a que pertence” 
(JUNG, 1993f, p. 256); (5) “Isso parece religião, mas não é. Estou falando apenas como um filósofo. As pessoas, por 
vezes, chamam-me um líder religioso. Não sou. Não tenho mensagem nem missão. Procuro apenas compreender. 
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 O próprio Jung aborda diretamente a questão que ensejou as formulações de Barreto 

(2008) e de Giegerich (2008) no seu artigo Psicologia analítica e cosmovisão, oriundo de uma 

conferência por ele pronunciada em Karlsruhe em 1927. No início de seu artigo, ele explora as 

semelhanças entre a Filosofia e aquilo que ele chama de Weltanschauung, dizendo que “ 

‘Filosofia’ significa algo de parecido com o conceito de Weltanschauung, mas é limitado ao 

campo da inteligência, ao passo que Weltanschauung abrange todas as espécies de atitude em 

relação ao mundo, inclusive a filosófica” (JUNG, 1998h, § 689). Em seguida, ele afirmará que “a 

psicologia analítica não é uma cosmovisão, mas uma ciência” (JUNG, 1998h, § 730) e que ela 

proporciona às pessoas material para que elas construam uma cosmovisão. Ele, então, 

denunciará como, desde então, ela já fora encarada como uma cosmovisão: 

Hoje em dia há muitos que acreditam enxergar uma cosmovisão na 
Psicologia analítica. Eu gostaria muito que ela fosse uma cosmovisão, 
porque isto me pouparia da fadiga da pesquisa e da dúvida, e eu poderia 
também dizer-vos clara e simplesmente qual é o caminho que conduz ao 
paraíso. Infelizmente ainda estamos muito longe disto. Apenas faço minhas 
experiências em cosmovisão, quando procuro ver com clareza qual é o 

significado e o alcance dos novos acontecimentos (JUNG, 1998h, § 730). 
 

 Logo em seguida, em uma espécie de confissão pessoal, ele parece revelar a sua visão 

acerca do papel da relação entre a dimensão teórica e a dimensão prática de sua psicologia, ao 

insinuar que utiliza a porção científica de sua psicologia como um instrumento para atingir a 

felicidade – termo que se reporta, na tradição grega, e, em especial, no pensamento 

aristotélico, à phrónesis, sabedoria prática que permite que se alcance a eudaimonia: 

Uma ciência não é jamais uma cosmovisão, mas apenas o instrumento com 
que podemos construir-nos uma. A questão se utilizaremos ou não este 
instrumento depende, por sua vez, também de saber que espécie de 
cosmovisão já possuimos porque não existe um indivíduo sem cosmovisão. E 
mesmo em algum caso extremo, ele tem pelo menos aquela cosmovisão 
que a educação e o seu meio ambiente lhe incutiram. Se esta cosmovisão 
lhe diz, por exemplo, que a “suprema felicidade dos homens neste mundo é 
a personalidade” (Goethe), ele se apoderará, sem hesitação, da Ciência e de 
suas conclusões, e as usará como um instrumento para construir uma 
cosmovisão para si mesmo – para sua própria edificação (JUNG, 1998h, § 
731). 

 
 Ele parece, de fato, revelar como aquilo que ele chama de ciência em sua psicologia 

está não só subordinado a imperativos de ordem ética, como também adaptado a uma 

cosmovisão já nele existente. Ele contrapõe essa postura que subordina a ciência à dimensão 

ética a uma atitude que vê o conhecimento como um fim em si, segundo ele, típico de um 

materialismo científico e sintoma de uma dissociação neurótica de sua época: 

Mas, se suas convicções herdadas lhe disserem que a Ciência não é um 
instrumento, mas um fim em si, ele seguirá a referida divisa que vem se 
impondo cada vez mais e se tem mostrado decisiva na prática, durantes 
estes últimos cento e cinqüenta anos. Alguns indivíduos têm resistido 
desesperadamente a esta atitude, porque sua maneira de conceber o 
sentido e o desenvolvimento da vida culmina na idéia da perfeição da 

                                                                                                                                                                          
Somos filósofos na antiga acepção da palavra, amantes do saber. Isso evita a companhia por vezes discutível 
daqueles que oferecem uma religião” (JUNG, 1993g, p. 98). 
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personalidade humana, e não na diferenciação dos meios técnicos a qual 
conduz inevitavelmente a uma diferenciação extremamente unilateral de 
um único instinto, como, por exemplo, o instinto do conhecimento (JUNG, 
1998h, § 731). 

 

 Algumas importantes distinções precisam ser apontadas aqui entre as formulações 

lakoffianas e as junguianas. Primeiro, parece claramente não haver um imperativo ético 

intrínseco em si nas formulações da Linguística Cognitiva. Com isso não se quer dizer, 

obviamente, que a pesquisa dos semanticistas cognitivos e que suas aplicações não sejam 

regidas por critérios éticos, mas, apenas apontar que as formulações teóricas da Psicologia 

Analítica não são independentes de uma dimensão ética buscada na clínica e que é intrínseca à 

sua atividade e que esse elemento parece não estar presente nas formulações da Linguística 

Cognitiva. Sua dimensão teórica, guardado o fato claro de que qualquer pesquisa científica é 

sempre marcada pela Weltanschauung de sua época e de seus pesquisadores, parece ser 

movida essencialmente por um interesse em si no conhecimento, como Jung descreve, sem 

um vínculo necessário à uma dimensão pragmática e ética124. Em ambos os saberes, as 

pesquisas desenvolvidas contribuem de forma essencial para a construção de uma 

Weltanschauung, expressa, no caso da Linguística Cognitiva, essencialmente em Philosophy in 

the Flesh. Pode-se, é claro, argumentar que as pesquisas servem para confirmar uma 

Weltanschauung já pré-existente. Mas isso poderia ser argumentado em ambos os casos. 

 Nas formulações junguianas, contudo, alguns de seus mais importantes conceitos – 

como o de processo de individuação, função transcendente e mesmo alguns dos sentidos do 

seu conceito de símbolo (em especial os vinculados ao conceito de processo de individuação) – 

parecem depender essencialmente dessa dimensão ético-pragmática, o que talvez seja 

responsável pelo aspecto de “sabedoria prática” que pode ser conferido às suas 

formulações125. Isso não está presente na Lingustica Cognitiva. Nesse sentido, esses elementos 

dificilmente encontrarão uma correspondência na Linguística Cognitiva, podendo no máximo 

terem as metáforas conceituais que os embasam examinadas e analisadas. 

 Como foi visto nesta seção, Barreto (2008) e Giegerich (2008) questionam a 

cientificidade da Psicologia Junguiana, classificando-a o primeiro como uma sabedoria prática 

e, o segundo, como um pensamento. Jung, contudo, repetidamente, como também já foi visto 
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 Os escritos de Lakoff sobre política (LAKOFF, 2002, 2004, 2009) podem fornecer uma base de comparação 

interessante. Nesse caso, os construtos lakoffianos – seus mapas metafóricos, frames, esquemas imagéticos – são 
utilizados também em uma espécie de politikaía therapeía – terapia política – para evidenciar o uso das metáforas 
conceituais na sustentação retórica de posições e decisões políticas controvertidas. Tais escritos, contudo, são 
completamente divorciados do processo de concepção de seus construtos teóricos e não os embasam.  
125

 Jung tinha consciência disso: “A ciência só se ocupa com a idéia média de um carvalho, de um cavalo, ou de uma 
pessoa, mas não com sua singularidade. […] Todos os critérios da individuação são necessariamente subjetivos e 
estão fora dos propósitos da ciência. […] O ponto de vista da ciência é bom para muita coisa, mas para o assunto 
decisivo da individuação não colabora com nada; tem apenas uma certa importância secundária” (JUNG, 2003, p. 
44). Em outro trecho, ele é ainda mais explícito quanto a isso: “A escola de Zurique tem em vista o ressultado-fim da 
análise e considera os pensamentos e impulsos fundamentais do inconsciente como símbolos, indicativos de uma 
linha definitiva de desenvolvimento futuro. Devemos admitir, porém, que não há justificação científica para um tal 
procedimento porque nossa ciência atual está baseada totalmente na causalidade. […] Análise e redução levam a 
uma verdade causal; isto, por si só, não nos ajuda a viver; induz apenas resignação e desesperança. Por outro lado, 
o reconhecimento do valor intrínseco de um símbolo leva à verdade construtiva e ajuda-nos a viver; inspira 
confiança e favorece a possibilidade de desenvolvimento futuro” (JUNG, 1989b, § 679). O trecho revela não só a sua 
consciência da não cientificidade de sua prática, mas como explicitamente ela é motivada por elementos 
pragmáticos e éticos. 
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neste capítulo, a classificava como uma ciência. Aqui é importante que seja ressaltado o 

entendimento que Jung tinha de ciência ao aplicar esse termo à sua disciplina. Mas isso só 

poderá ser feito de forma adequada depois que for explicitado o conceito de realidade da 

psique, o que será feito abaixo. 

 

7.3.2.3 A Realidade da Psique – gênese do conceito 

Como havia sido exposto anteriormente, Jung, já nas suas conferências de Zofingia, 

buscara formular uma proposta que pudesse representar uma alternativa a visões objetivistas 

e subjetivistas do mundo. A saída vislumbrada por ele na conferência Zonas de fronteira da 

ciência exata e em Alguns pensamentos sobre a psicologia foi a adesão a um certo vitalismo – 

a assunção da existência de um princípio vital distinto da realidade material química e física -

que seria, em si, responsável pela vida126. Em outras palavras, a vida seria algo irredutível à 

matéria. Esse posicionamento vitalista, apesar de claramente se opor a um redutivismo 

materialista, acabava, contudo, em última instância, por se assentar em formulações 

metafísicas que ultrapassavam os limites epistemológicos impostos ao conhecimento e que se 

encontram atualmente em franca contraposição ao mainstream nas pesquisas neurocientíficas 

e biológicas. As declarações de Jung abaixo são, nesse sentido, por si só evidentes: 

Fisiólogos estão lutando para explicar a vida em termos de leis naturais, 
quando o tempo todo é claro que a vida existe a despeito dessas leis. Eles 
tentam desesperadamente forçar a vida no sistema das leis naturais, 
quando a vida contradiz toda lei da natureza. [...] A teoria de Darwin da 
seleção natural não pode de forma adequada explicar a evolução e, de fato, 
com relação à evolução de novas espécies, ela se torna um fator 
negligenciável. No campo da filogenia, mais do que em qualquer outro, é 
necessário postular a existência de um princípio vital. O princípio vital se 
estende para além da nossa consciência, no sentido de que ele também 
mantém as funções vegetativas do corpo que, como nós sabemos, não estão 
sob o nosso controle consciente. A nossa consciência é dependente das 
funções do cérebro, mas essas são, por sua vez, dependentes do princípio 
vital, e consequentemente o princípio vital representa uma substância, 
enquanto a consciência representa um fenômeno contingente. Ou, como diz 
Schopenhauer: “A consciência é o objeto de uma idéia transcendental”. 
Assim vemos que as funções animais e vegetativas são abrangidas por uma 
raiz comum, o sujeito real. Atribuamos ousadamente o nome de “alma” a 
este sujeito transcendental. O que nós queremos dizer com ‘alma’? A alma é 
uma inteligência independente do espaço e do tempo. A alma deve ser 
inteligente. O critério da inteligência é o propósito de seus atos. 
Inegavelmente os nossos corpos nos deixam a impressão de serem 
altamente propositais, e assim nós postulamos a inteligência da alma [...] 
Razão suficiente existe para nós postularmos a imortalidade da alma (JUNG, 
1983b, § 94 - § 99). 
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 Ver, em especial, o seguinte parágrafo: “Ou será a vida talvez uma função da matéria? [...] Mas é um fato, 

verificado por centenas de milhares de casos, que os seres orgânicos nunca se desenvolvem a partir da matéria 
inorgânica, mas apenas por meio do contato com a vida. [...] Por razões já enumeradas, é impossível que essa vida 
preexistente fosse ligada à matéria e, desse modo, ela deve ter existido independentemente da matéria, isto é, 
imaterialmente” (JUNG, 1983a, § 56 - § 57).  
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 Alguns dos principais elementos da ontologia junguiana — como a defesa da existência 

de um fator teleológico e de um elemento organizador e inteligente para além da consciência 

humana — já se encontram presentes no trecho acima e sofrerão reformulações e novas 

roupagens ao longo do desenvolvimento da obra junguiana. 

 Do mesmo modo, essa posição vitalista127 seria depois expressa por ele por meio de 

outras concepções, que visavam sempre a discernir uma visão alternativa a um materialismo 

objetivista e a uma fé metafísica, estabelecendo a existência de um domínio psíquico que não 

poderia ser reduzido nem à matéria nem concebido como uma mera formulação metafísica. 

 Jung voltará a tratar dessa questão anos mais tarde ao abordar o tema da querela dos 

universais em Tipos Psicológicos. Ali, após associar a posição realista a uma tipologia 

introvertida e a concepção nominalista à atitude extrovertida, ele proporá um caminho 

intermediário entre as duas posições: 

[...] é preciso um terceiro ponto de vista, intermediário. Ao esse in intelectu 
falta a realidade tangível, e ao esse in re falta espírito. Idéia e coisa confluem 
na psique humana que mantém o equilíbrio entre elas. Afinal, o que seria da 
idéia se a psique não lhe concedesse um valor vivo? E o que seria da coisa 
objetiva se a psique lhe tirasse a força determinante da impressão sensível? 
O que é a realidade se não for uma realidade em nós, um esse in anima? A 
realidade viva não é dada exclusivamente pelo produto do comportamento 
real e objetivo das coisas, nem pela fórmula ideal, mas pela combinação de 
ambos no processo psicológico vivo, pelo esse in anima. Somente através da 
atividade vital e específica da psique alcança a impressão sensível aquela 
intensidade, e a idéia, aquela força eficaz que são os dois componentes 
indispensáveis da realidade viva. Esta atividade autônoma da psique, que 
não pode ser considerada uma reação reflexiva às impressões sensíveis nem 
um órgão executor das idéias eternas, é, como todo processo vital, um ato 
de criação contínua. A psique cria a realidade todos os dias. A única 
expressão que me ocorre para designar essa atividade é fantasia (JUNG, 
1991a, § 73). 
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 Nagy (2003) defende a ideia de que as posições vitalistas permaneceram uma influência na formulação do 
pensamento de Jung até o final de sua vida. Quanto a isto, ver em especial o seguinte trecho de Aspectos gerais da 
psicologia do sonho, de 1916, revisto em 1928 e 1948: “ [...] não se pode conceber a vida como função da matéria, e 
sim como um processo existente em si mesmo, ao qual estariam subordinadas força e matéria. A vida como função 
da matéria exigiria uma generatio aequivoca [abiogênese]. Teremos muito ainda que esperar até que semelhante 
prova se concretize. Nada nos autoriza a conceber a vida, em geral, sob um ponto de vista exclusivista, arbitrário e 
materialista, que nunca será provado. Tampouco temos o direito de reduzir a psique a um mero processo cerebral, 
sem contar com o fato de que todas as tentativas em tal sentido são absurdas em si mesmas e resultaram sempre 
em absurdos, todas as vezes que foram empreendidas. O fenômeno psíquico deve ser considerado, pelo contrário, 
em seu aspecto psíquico e não como um processo orgânico e celular. Por mais que se proteste contas as ‘fantasias 
metafísicas’, quando alguém procura interpretar os processos celulares em sentido vitalista, não se identifica 
nenhuma incoerência no fato de se classificar de ‘científica’ a hipótese física, embora esta seja tão fantasista quanto 
a primeira. Mas tal hipótese possui a vantagem de se harmonizar com o preconceito materialista, e, por isto, 
proclama-se como científico qualquer absurdo, desde que ele prometa reduzir o psíquico ao físico. Esperamos que 
não esteja muito longe o tempo em que os nossos cientistas se libertem para sempre deste resíduo de materialismo 
vazio e antiquado (JUNG, 1998g, § 529). No trecho acima, Jung parece mesclar três elementos que podem ser 
pensados em separado: 1) a validade da formulação de hipóteses vitalistas, que segundo a sua concepção, seriam 
tão coerentes quanto as hipóteses materialistas; 2) A sua adesão, em alguma medida, a algum tipo de vitalismo; 3) 
a sua luta pela não redução das explicações dos fenômenos psíquicos a explicações de ordem material. A proposta 
de Lakoff e Johnson (1999) rejeita 1 e 2, mas acolhe 3. Em outras palavras, há um nível de corporificação 
fenomenológico que é irredutível ao nível material, muito embora esteja diretamente ligado a ele.  
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 Com a sua proposição de um esse in anima, ou seja, do princípio da Realidade da 

Psique, Jung obviamente não está propondo uma concepção solipsista do mundo, mas está 

esclarecendo que aos homens só é possível o acesso às imagens que são formadas pela sua 

mente a partir das suas experiências com o mundo.  

Tudo o que eu experimento é psíquico. A própria dor física é uma 
reprodução psíquica que eu experimento. Todas as percepções de meus 
sentidos que me impõem um mundo de objetos espaciais e impenetráveis 
são imagens psíquicas que representam a minha experiência imediata, pois 
somente eles são os objetos imediatos de minha consciência. Minha psique, 
com efeito, transforma e falsifica a realidade das coisas em proporções tais, 
que é preciso recorrer a meios artificiais para constatar o que são as coisas 
exteriores a mim; é preciso constatar, por ex., que o som é uma vibração do 
ar de uma certa freqüência e que uma cor é um determinado comprimento 
de onda de luz (JUNG, 1998f, § 680). 

 

Jung aqui se mantém fiel ao interdito kantiano ao acesso à realidade numênica, 

propondo, portanto, uma concepção ontológica de um mundo que é constantemente criado 

pela psique, mas que não é completamente relativo e arbitrário visto que todos partilham da 

mesma estrutura arquetípica. 

 Jung esclarece melhor as suas ideias no Seminário de Zurique de 1925: 

A doutrina do esse in re foi o ponto de vista sustentado no mundo antigo. 
Tudo o que nós percebemos fora de nós está tão completamente ‘fora’ de 
forma a não ser de modo algum condicionado pelo nosso modo de percebê-
lo (JUNG, 1991c, p. 134). 
 
Essa concepção foi seguida pela do esse in intellectu solo; ou seja, o que nós 
vemos é uma imagem na cabeça e nada mais do que isso. A questão de se 
há algo para além disso é deixada em aberto (JUNG, 1991c, p. 134) 
 
A nossa ideia é a do esse in anima. Esse princípio reconhece a objetividade 
de um mundo fora de nós, mas ele sustenta que nós nunca podemos 
perceber nada que não seja a imagem que é formada em nossas mentes. 
Nós nunca vemos um objeto em si, mas nós vemos uma imagem que nós 
projetamos sobre o objeto. Nós sabemos afirmativamente que essa imagem 
é apenas imperfeitamente similar às coisas como elas são. Desse modo é 
indubitável que o som consiste de ondas; mas apenas quando as ondas vêm 
em uma certa taxa, digamos dezesseis por segundo aproximadamente, é 
que nós percebemos as ondas como som. Quando a vibração está em 
dezesseis ou a uma taxa mais rápida, nós não percebemos qualquer onda, 
mas ouvimos um som; abaixo dessa taxa nós não ouvimos som algum, mas 
sentimos a vibração do ar sobre a pele. O mesmo é verdadeiro quanto à luz, 
que tem um caráter de onda quando examinada com aparelhos 
apropriados, mas que para nossos olhos não apresenta nada dessa espécie. 
Isso mostra em que medida o mundo que percebemos é uma imagem 
subjetiva, isto é, uma imagem dentro de nós — mas, ao mesmo tempo, essa 
imagem está relacionada, e indispensavelmente relacionada, à coisa em si 
cuja natureza absoluta é independente de nossos sentidos e impossível a 
nós de ser percebida. O que quer que percebamos é uma imagem na psique 
(JUNG, 1991c, p. 134-135). 
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Portanto, Jung não nega a existência de um mundo objetivo128, mas pondera que só é 

possível o acesso a ele por meio de nossas mentes. Isso se encontra em acordo com o primeiro 

elemento da ontologia do Realismo Corporificado que, como foi visto, pressupõe que exista 

um mundo, mas que não é possível o conhecimento das coisas em si mesmas129. Lakoff e 

Johnson (1999) adjetivam esse mundo na exposição de sua ontologia, indicando que sua 

crença é na existência de um mundo “material”. Jung, por sua vez, prefere não adjetivar visto 

que, como ele mesmo indica, podem existir elementos que simplesmente não são captados 

por nenhum dos órgãos dos sentidos humanos. Além disso, o próprio termo matéria aponta 

para uma realidade metafísica desconhecida (o mesmo será afirmado, contudo, acerca do 

conceito que embasa a sua epistemologia – a psique). 

Uma preocupação essencial de Jung era a de definir o objeto de estudo de sua 

psicologia e, naturalmente, os métodos que adotaria para efetuar a sua pesquisa. Ele chama a 

atenção continuamente para o fato de que o seu objeto é a experiência humana. Em outras 

palavras, o seu foco não são as operações fisiológicas ou biológicas que estão por trás das 

experiências e, nem muito menos, uma redução dessas experiências a explicações dessa 

ordem. Jung está interessado na compreensão do fenômeno psíquico tal como ele se 

manifesta em cada indivíduo. 

A única e verdadeira base para a filosofia é o que nós experienciamos de nós 
mesmos e, por meio de nós mesmos, do mundo ao nosso redor. Toda 
estrutura a priori que converta a nossa experiência em uma abstração deve 
inevitavelmente nos levar a conclusões errôneas. [...] a nossa filosofia deve 
consistir em efetuar inferências sobre o desconhecido, de acordo com o 
princípio da razão suficiente, com base na experiência real, e não em traçar 
inferências sobre o mundo interno com base no externo, ou em negar a 
realidade externa afirmando apenas o mundo interno (JUNG, 1983c, § 175). 
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 Ver também carta ao Dr. Zwi Werblowsky de 17.06.1952: “Não posso afirmar que nada seja ‘apenas psíquico’, 
pois tudo na minha experiência direta é psíquico em primeiro lugar. Eu vivo num mundo perceptual, mas não num 
mundo subsistente por si. Este último é real o bastante, mas só temos informações indiretas sobre ele. Isto vale 
tanto das coisas externas quanto das ‘internas’, ou seja, das existências materiais e dos fatores arquetípicos que 

poderíamos chamar de εἴδη. Não importa sobre o que eu fale, os dois fatores se interpenetram de uma forma ou 

outra” (JUNG, 2002, p. 244 – 245). Ver também seu relato em Memórias, sonhos, reflexões: “Mediante o esforço de 
mostrar as limitações da psique, não quero de forma alguma sugerir que existe somente a psique. Mas quando e na 
medida em que se trata de percepção e de conhecimento, não temos meios de ver além da psique. A ciência está 
implicitamente convencida de que existe um objeto não-psíquico transcendente. Mas sabe também como é difícil 
reconhecer a natureza real do objeto, particularmente quando o órgão das percepções é deficiente ou inexistente, 
ou quando as formas de pensamento que lhes seriam adaptadas não existem ou ainda estão por ser criadas. No 
caso em que nem nossos órgãos sensoriais, nem seus aparelhos auxiliares artificiais nos garantem a existência de 
um objeto real, as dificuldades aumentam em proporções gigantescas, de maneira que se é simplesmente tentado a 
negar tal objeto. Nunca cheguei a uma conclusão precipitada desse tipo, porque nunca acreditei que nossas 
percepções pudessem apreender todas as formas de existência. […] Toda a compreensão e tudo o que se 
compreendeu é fenômeno psíquico, e nessa medida encontramo-nos desesperadamente fechados num mundo 
unicamente psíquico. No entanto, temos muitos motivos para supor como existente, além desse véu, o objeto 
absoluto mas incompreendido que nos condiciona e nos influencia, mesmo nos casos em que é impossível qualquer 
constatação concreta – particularmente no das manifestações psíquicas” (JUNG, c.a. 2001, p. 303). Toni Wollf será 
explícita ao afirmar que a psicologia junguiana deve ser considerada um tipo de realismo: “[…] a psicologia 
complexa é uma ciência empírica para a qual a classificação filosófica de realismo parece aplicável. […] O Realismo 
não tem nada a ver com modos materialistas ou biológicos de ver as coisas. O ponto de vista realista significa ver as 
coisas como elas naturalmente são” (WOLFF, 1935, p. 42 apud GIESER, 2005, p. 124). 
129

 É importante que esse ponto seja ressaltado porque há leituras da obra junguiana que a classificam como 
subjetivista, como é o caso de Nagy (2003) e de Cardoso (2002). No caso de Cardoso (2002), a sua definição de 
subjetivismo não entra em confronto com o que foi estipulado aqui. 
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 Se for possível aproximar a perspectiva lakoffiana da perspectiva junguiana, poder-se-

ia dizer que o seu campo de investigação, grosso modo, corresponderia, portanto, ao que 

Lakoff e Johnson (1999) denominaram de nível de corporificação fenomenológico. A ele 

interessa, portanto, os qualia, a experiência individual, algo que, segundo ele, é absolutamente 

irredutível a uma dimensão física: 

Tampouco temos o direito de reduzir a psique a um mero processo cerebral, 
sem contar com o fato de que todas as tentativas em tal sentido são 
absurdas em si mesmas e resultaram sempre em absurdos, todas as vezes 
que foram empreendidas. O fenômeno psíquico deve ser considerado, pelo 
contrário, em seu aspecto psíquico e não como um processo orgânico e 
celular (JUNG, 1998g, § 529). 

 

 Nesse contexto, a sua crítica ao materialismo se mostrou algo constante, como será 

visto a seguir. 

 

7.3.2.4 As críticas junguianas ao materialismo 

 Como foi salientado anteriormente, Jung mostrou-se um constante crítico do 

materialismo – que, em seu sentido metafísico, pode ser definido de forma simples como a 

doutrina filosófica que admite como realidade apenas a matéria. Pieri (2002, p. 307 – 311) 

atribui pelo menos quatro dimensões distintas ao materialismo, todas elas criticadas na obra 

junguiana: 

a) Um materialismo metafísico: expresso na crença na matéria como realidade originária, 

primária, autônoma e inderivável, determinante causal de todos os seres. 

b) Um materialimo metodológico: expresso na crença de que as explicações de qualquer 

fenômeno, para serem válidas, devam sempre recorrer metodologicamente à matéria. 

c) Um materialismo prático ou moral: expresso na crença do prazer como único 

fundamento da conduta humana. 

d) Um materialismo psicofísico: expresso na concepção da consciência como 

epifenômeno dos processos corporais. 

Uma análise um pouco mais detalhada da crítica junguiana se mostra necessária dado 

que Lakoff e Johnson (1999) se intitularam fisicalistas, termo que é tradicionalmente utilizado 

para se referir a uma espécie de materialismo. 

 Antes disso, vale a pena recordar-se de alguns sentidos conferidos ao termo pelos 

próprios Lakoff e Johnson (1999): 

1) Por fisicalismo deve-se entender a ausência de qualquer alegação de existência de 

“entidades tais como uma alma, um espírito ou uma mente cartesiana 

descorporificada” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 112 – 113); 

2) “Um fisicalista é alguém que acredita que haja uma base material para todas as 

atividades assumidas como reais dentro de qualquer teoria científica” (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999, p. 114). 
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Finalmente, vale a pena também recordar que, para Lakoff e Johnson (1999), não 

existem verdades metafísicas a priori. A verdade depende do entendimento corporificado que 

se tenha acerca do mundo e que pode se dar em vários níveis de corporificação. O seu 

pluralismo ontológico advém, portanto, dos entendimentos distintos que podem ser 

comportados nesses díferentes níveis130. 

Das quatro perspectivas materialistas que foram descritas anteriormente e que foram 

objeto da crítica junguiana, pode-se dizer, quanto à perspectiva de Lakoff e Johnson (1999) 

que: 

a) Quanto ao materialismo metafísico: Três importantes implicaturas da posição 

materialista, todas objeto da crítica junguiana, precisam ser examinadas: 1) a ideia de um 

causalismo físico, ou seja, a de que a matéria constitui a realidade originária e, nesse sentido, a 

de que o físico determina causalmente o psíquico; 2) o sensismo, ou seja, a ideia de que 

somente os objetos que sejam acessíveis por meio da sensação possam ter o atributo de ‘real’; 

3) um antifinalismo, ou seja, a negação da tese de que o mundo fenomenológico seja 

organizado segundo princípios finalistas. 

Quanto à ideia da causalidade, Jung costumeiramente salientou que se trata apenas de 

uma hipótese, de um ponto de vista acerca do mundo: “A causalidade é […] um ponto de 

vista” (JUNG, 1991d, p. 286, n. 5). Ele chega mesmo a fazer referência ao fato de toda uma 

metafísica da causalidade já estar pré-concebida e embutida em uma série de conceitos 

utilizados correntemente:  

É difícil despojar a linguagem conceitual de seu colorido causalista. Assim, a 
expressão “estar na base de”, apesar de suas conotações causalistas, não se 
refere a nada de causal, mas a uma qualidade existente que expressa 
simplesmente aquilo que ela é, e não outra coisa, ou seja, uma contingência 
irredutível em si mesma (JUNG, 1998i, § 955). 

 
 A causalidade seria, portanto, por assim dizer, um fenômeno psíquico, uma forma de 

considerar a realidade, do mesmo modo que o é também o ponto de vista teleológico. Desse 

modo, ele afirmará: “Do ponto de vista da psicologia, devemos precaver-nos de acreditar na 

pura causalidade ou na pura teleologia” (JUNG, 1991d, p. 286, n. 5). 
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 Jung também concordaria com a inexistência de verdades metafísicas a priori. As ‘verdades metafísicas’ são 

produções psíquicas surgidas a partir da experiência humana. Quanto a isso, vide a citação feita na página anterior. 
Jung também trabalha com um certo pluralismo ontológico e isso se reflete em algumas formulações que ele tem 
para o seu conceito de arquétipo, respondendo em parte pela sua polissemia. Gieser (2005) chama a atenção para 
esse pluralismo em especial após o seu contato com Pauli: “Um dos insights alcançados tanto pela psicologia 
profunda quanto pela física quântica é o de que deve-se considerar pelo menos dois níveis de realidade. Um é o do 
ingenuamente percebido mundo cotidiano que é controlado pela consciência, um mundo de categorias e imagens 
culturalmente específicas. Esse é o mundo da física clássica e da percepção cotidiana. E então têm-se o nível não 
visual – ou inconsciente –, no qual as nossas leis clássicas e imagens racionais não se aplicam. Para compreender 
esse nível, tanto a física quanto a psicologia foram compelidas a trabalhar com símbolos, probabilidade e 
‘estruturas subjacentes’” (GIESER, 2005, p. 344). 
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 Lakoff e Johnson (1999) dispõem longamente sobre a causalidade para mostrar como 

esse conceito é não apenas metafórico, mas também como ele constitui uma categoria 

radial131 que engloba fenômenos muito distintos entre si: 

Os conceitos de causa e de evento e todos os outros conceitos de estrutura 
de eventos não são apenas reflexo de uma realidade independente da 
mente. Eles são fundamentalmente conceitos humanos. Eles surgem da 
biologia humana. Os seus significados têm um aspecto literal bastante 
empobrecido; de outro modo, eles são metafóricos de formas inelimináveis, 
significativas (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 171). 

 

 Nesse sentido, eles investigarão as experiências humanas corporais elementares que 

estão na base de formulação do conceito, bem como os diversos usos metafóricos em que o 

conceito de causalidade é empregado. Mais uma vez, é importante frisar que isso não significa 

assumir uma postura subjetivista e pregar um relativismo total acerca dos conceitos de 

causalidade. Há uma causalidade prototípica, oriunda de uma experiência humana básica (no 

caso, a experiência humana de aplicação de força física a um elemento, levando-o a 

movimentar-se ou gerando nele uma mudança) que constitui a base para a construção de 

diversos conceitos metafóricos distintos acerca da causalidade. 

Quanto ao sensismo, a postura de Lakoff e Johnson (1999) é clara quanto a afirmar a 

existência de ontologias distintas dependentes de diversos graus de corporificação. O trecho 

abaixo é claro quanto a isso e ainda exemplifica a sua postura quanto à existência de múltiplas 

perspectivas acerca da causalidade: 

Uma coisa importante que as ciências cognitivas revelaram claramente é a 
de que nós temos múltiplos meios conceituais para entender e pensar 
acerca das situações. O que nós consideramos como “verdadeiro” depende 
de como nós conceitualizamos a situação em questão. Pela perspectiva da 
nossa experiência visual comum, o sol se levanta; ele se move para cima por 
trás do horizonte. Pela perspectiva do nosso conhecimento científico, ele 
não o faz. Similarmente, quando nós levantamos um objeto, nós nos 
experimentamos exercendo uma força para sobrepôr uma força que 
empurra o objeto para baixo. Do ponto de vista da nossa experiência de 
nível básico, a força da gravidade existe, não importando o que a teoria 
geral da relatividade diga. Mas se nós formos físicos preocupados com o 
cálculo de como a luz se moverá na presença de uma grande massa, então é 
vantajoso assumir a perspectiva da relatividade geral, em que não há uma 
força gravitacional. Não é que uma seja objetivamente verdadeira enquanto 
a outra não o seja. Ambas são perspectivas humanas. Uma, a não científica, 
é literal relativa aos sistemas conceituais baseados no corpo. A outra, a 
científica, é metafórica relativamente aos sistemas conceituais humanos 
embasados no corpo. Da perspectiva científica, metafórica, da relatividade 
geral e da teoria das supercordas, a força gravitacional não existe como uma 
entidade – ela é uma curvatura no espaço-tempo. Da perspectiva literal, não 
científica, forças existem. Mas, se assumirmos uma teoria científica ou uma 
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 Categorias radiais constituem extensões categoriais de um protótipo, comumente constituídas por meio de 

metáforas ou por categorias cujos elementos constituintes são compostos por entes em que faltam algumas 
características do protótipo. O exemplo clássico é o de ‘mãe’, cujo protótipo no ocidente é a da mulher que doa o 
óvulo, que pare a criança e dela cuida. Mulheres que não doam o óvulo e não parem a criança, mas que dela 
cuidam, também são chamadas de mãe. Mas são mães menos prototípicas. A denominação será adjetivada para 
marcar a não prototipicidade: mãe adotiva. Do mesmo modo, ter-se-á: mãe de aluguel, mãe genética, mãe de leite 
etc. 
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outra como literalmente verdadeira, e se insistimos que haja apenas uma 
verdade e que ela seja a melhor verdade científica que temos, então, […] a 
força não existe, e nem a causalidade. Se, contudo, pudermos permitir que 
as teorias científicas sejam reconhecidas pelas estruturas conceituais 
metafóricas que elas são para os seres humanos, então podemos permitir 
múltiplos modos de conceitualizar o mundo, incluindo tanto o científico e o 
não científico. Permitir múltiplas perspectivas indicadas pelas análises 
cognitivas nos permite manter tanto as perspectivas científicas, pelas quais 
a causalidade não existe, e a nossa perspectiva cotidiana, pela qual ela 
existe (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 231-232). 

 

 Quanto ao antifinalismo, Lakoff e Johnson (1999) e Fauconnier e Turner (2002) 

atestam que o entendimento acerca dos fenômenos frequentemente faz uso de metáforas de 

natureza teleológica. Lakoff e Johnson (1999, p. 217) fazem uma breve análise das metáforas 

que sustentam o pensamento teleológico ao estudarem as metáforas utilizadas para a 

expressão da causalidade. Ambos mostram como essas metáforas são comumente 

empregadas no discurso cotidiano e não apenas no arrazoamento filosófico. Exemplos típicos 

são: “Fungos procuram lugares úmidos para ali se proliferarem”; “Nosso sistema imunológico 

protege o nosso organismo contra infecções”; “Aquele liquidificador precisa de um conserto”.  

 Segundo os autores, a metáfora básica que fundamenta o pensamento teleológico 

está baseada na correlação experienciada pelas pessoas quando utilizam a razão para 

construirem um plano de ação para alcançar um objetivo. Experiencia-se essa correlação entre 

os planos construídos em um nível mental e aquilo que ocorre no mundo. A correlação 

segundo eles é entre (1) as ações executadas com base na razão para se alcançar um propósito 

e (2) a relação causal entre as ações executadas e o seu resultado. 

 A metáfora oriunda dessa experiência é CAUSA é AÇÃO PARA ALCANÇAR UM 

PROPÓSITO, em que CAUSAS SÃO RAZÕES. É essa metáfora que está na base da nossa crença 

de que o mundo é racional e de que tudo aquilo que ocorre, ocorre devido a uma razão. 

 Ambos, contudo alertam que “há, é claro, uma diferença entre conceitualizar e 

raciocinar acerca do mundo de acordo com essa metáfora e realmente acreditar que a 

metáfora é uma verdade” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 217). 

 Para Fauconnier e Turner (2002, p. 100), por sua vez, a intencionalidade constitui uma 

de suas relações vitais, assim como a relação vital de causa e efeito. Segundo os autores, 

geralmente há duas opções de enquadre dos eventos: como algo natural e não intencional – 

um acontecimento – ou como um evento que envolva intencionalidade. Assim, poder-se-ia 

dizer, como salientam os autores: “ele morreu de câncer”, ou “o câncer o levou”. Comumente 

as nossas crenças, desejos, medos e atitudes mentais são descritas sob o enquadre da 

intencionalidade (e, portanto, de uma perspectiva teleológica), muito embora seja possível 

também descrevê-los sob uma perspectiva causal. Seria, por sinal, possível pensar em como as 

explicações causais para os eventos acima descritos comumente são usadas no nível de 

corporificação fenomenológico, mas deixam de ser usadas em um nível neural, onde 

comumente são utilizadas explicações causais. O enquadre de eventos naturais sob a 

perspectiva intencional é típico, ainda segundo os autores, do pensamento religioso.  
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 A perspectiva teleológica é absolutamente fundamental na Psicologia Junguiana, 

estando presente na constituição de talvez todos os seus principais conceitos, indo desde a 

ideia de símbolo e de arquétipo até a ideia de processo de individuação. 

 Jung concordaria com Fauconnier e Turner (2002) quanto ao fato de os eventos da vida 

poderem ser enquadrados tanto de uma perspectiva não intencional (causal), quanto de uma 

perspectiva intencional. Isso fica claro, em especial, em A energia psíquica, onde, logo no seu 

segundo parágrafo, ele afirma: 

É fato universalmente conhecido que os fenômenos físicos podem ser 
considerados sob dois pontos de vista distintos, a saber: do ponto de vista 
mecanicista e do ponto de vista energético. A concepção mecanicista é 
meramente causal, e compreende o fenômeno como sendo o efeito 
resultante de uma causa, no sentido de que as substâncias imutáveis 
alteram as relações de umas para com as outras segundo determinadas leis 
fixas. 
A consideração energética é essencialmente de caráter finalista, e entende 
os fenômenos, partindo do efeito para a causa [...]. (JUNG, 1998d, § 2 e § 3). 
 

 Em uma pequena nota de rodapé, em referência ao trecho acima, Jung ainda tece o 

comentário abaixo, frisando que o seu conceito de teleologia encerra a ideia de um fim ainda 

desconhecido, preparando assim parte do arcabouço epistemológico necessário à formulação 

do seu conceito de símbolo: 

Evito o termo “teleológico”, para não dar margem ao mal-entendido que 
vem associado ao conceito corrente de teleologia, ou seja, à opinião de que 
a teleologia encerra a idéia de prefixação de um fim a ser alcançado (JUNG, 
1998d, nota de rodapé n. 3). 
 

 E, do mesmo modo que Lakoff e Johnson (1999), Jung também diria que há uma 

grande distinção entre usar qualquer das duas perspectivas para se conceitualizar os eventos 

do mundo e, de fato, acreditar que o mundo opera segundo essas perspectivas: 

As duas orientações tendem a cometer o erro de hipostasiar seus princípios 
com os chamados fatos objetivos da experiência e a opinar que a concepção 
subjetiva se identifica com o comportamento das coisas e que, por 
conseqüência, a causalidade, por ex. tal qual a encontramos em nós 
próprios, se acha presente também objetivamente no comportamento das 
coisas. [...] Os pontos de vista só são isentos de contradição quando se 
mantêm na esfera do psicológico e só hipoteticamente são projetados no 
comportamento das coisas. O princípio de causalidade suporta, sem 
contradição, o seu oposto lógico, mas os fatos não. Por esta razão, a 
finalidade e a causalidade se excluem forçosamente no objeto. [...] Não 
devemos jamais perder de vista que, por mais bela que seja a concordância 
dos fatos com nossos conceitos, nossos princípios de explicação mais não 
são do que pontos de vista, isto é, manifestações das nossas disposições 
psicológicas e das condições apriorísticas do pensamento (JUNG, 1998d, § 
5). 
 

 Apesar de Jung não parecer manter sempre a sua posição de fidelidade ao interdito 

kantiano nesse caso, alegando aparentemente inúmeras vezes a existência de uma teleologia 

na própria natureza, é importante observar que sempre que ele assim o faz, ele trabalha com 
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formulações hipotéticas, resguardando-se sempre, desse modo, de estar fazendo 

considerações de ordem metafísica132.  

b) Quanto ao materialismo metodológico: Lakoff e Johnson (1999) não estipulam a 

necessidade de que as explicações de qualquer fenômeno devam sempre recorrer 

metodologicamente à matéria. Eles estipulam que explicações em todos os níveis de 

corporificação são válidas e aceitas. Apenas estabelecem que, para que algo possa ser 

considerado científico, pelo menos em termos das pesquisas na área da cognição e da mente 

humana, deve-se recorrer também a explicações a partir do conceito de matéria, ou seja, no 

nível de corporificação que eles intitularam neural. E que explicações formuladas nos demais 

níveis tenham contrapartidas no nível neural. Eles concordariam com Jung de que o próprio 

conceito de matéria é apenas uma forma de entendimento corporificado que se tém do 

mundo real, ou seja, um conceito criado a partir das nossas experiências corporificadas com o 

mundo. A crítica junguiana, por sua vez, é dirigida essencialmente a um materialismo 

eliminativista, ou seja, a uma postura que estabelece que a verdade só pode ser constituída 

por explicações que se originem do mundo material. Lakoff e Johnson (1999) deixam claro que 

explicações em todos os níveis são válidas e que cada nível de corporificação apresenta 

ontologia, epistemologia e metodologia apropriadas. Jung parece pensar do mesmo modo:  

[…] Psicologicamente, temos o direito, por razões puramente empíricas, de 
tratar os conteúdos do inconsciente de modo tão real como as coisas do 
mundo externo, mesmo que essas duas realidades se contradigam e, de 
conformidade com sua natureza, pareçam totalmente diferentes. Seria, 
porém, presunção totalmente injustificada se quiséssemos subordinar uma 
realidade à outra. […] Por causa da realidade específica dos conteúdos 
inconscientes podemos designá-los como objetos com o mesmo direito com 
que designamos as coisas externas como objetos (JUNG, 1991a, § 267). 

 

 Desse modo, Jung, assim como Lakoff e Johnson (1999), também parece postular uma 

ontologia própria para as entidades que descreve em sua categoria de inconsciente. Em um 

outro trecho de Tipos Psicológicos, Jung volta a reclamar para si um lugar para as explicações 

de ordem psicológica. Ali ele contrapõe as explicações teosóficas às explicações materialistas 

para os fenômenos psíquicos e condena justamente as posições que pretendam reduzir os 

fenômenos psíquicos tanto a uma dimensão como à outra. Como pano de fundo a essa 

consideração encontra-se, justamente, como já foi exposto anteriormente, o processo de 
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 Nagy (2003) discorda disso e afirma que Jung de fato atribui um aspecto finalista, ao menos, à vida. Segundo ela, 
isso se deve essencialmente à influência de ideias vitalistas, que permearam o final do século XIX, nas formulações 
de Jung. Ele teria paulatinamente inserido as formulações finalistas que estavam associadas às concepções de 
existência de um princípio vital ao seu conceito de Self e de processo de individuação. Isso, é claro, é inegável e 
também é inegável que o inconsciente junguiano seja dotado de intencionalidade, formulação essa extremamente 
criticada por Pauli, como atesta Gieser (2005). O que cabe ser discutido é a natureza das suas afirmações sobre o 
inconsciente e sobre os seus construtos teóricos. Quanto a isso, Barreto (2008) e Giegerich (1998) sustentam o 
ceticismo junguiano expresso nas suas considerações de que tais formulações eram apenas hipotéticas, sujeitas, 
portanto, meramente à crença. Algumas afirmações mais genéricas, como as que se seguem, reforçam, contudo o 
argumento de Nagy. Veja-se: “A vida é teleológica par excellence, é a própria persecução de um determinado fim, e 
o organismo nada mais é do que um sistema de objetivos prefixados que se procura alcançar” (JUNG, 1998k, § 798). 
Esse posicionamento, como salienta Nagy (2003) já é marcante nas Conferências de Zofingia: “Os subjetivistas 
radicais [...] não reconhecem a existência de qualquer teleologia externa ao homem, e, ao invés disso, alegam que 
nós mesmos projetamos no mundo, a partir de nossas próprias cabeças, a ideia de um propósito na natureza. [...] 
Julgamentos acerca de propósito não são julgamentos a priori, pois a objetividade de julgamentos a priori não pode 
ser demonstrada. Mas, de acordo com o princípio da razão suficiente, é possível demonstrar a existência de 
propósitos externos a nós mesmos” (JUNG, 1983c, § 175). 
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constituição da psicologia como um saber separado tanto da metafísica quanto das ciências 

médicas/biológicas: 

O pensar teosófico é, aparentemente, nada redutivo, mas eleva tudo a 
idéias transcendentais e universais. Um sonho, por exemplo, não é um 
simples sonho mas uma vivência em ‘outro plano’. […] Basta abrir um livro 
de teosofia e seremos massacrados pela certeza de que tudo já foi explicado 
e que a ‘ciência do espírito’ não deixou para trás nenhum enigma. No fundo, 
este modo de pensar é tão negativo quanto o pensar materialista. A única 
diferença está em que o materialismo reduz tudo à fisiologia atual, ao passo 
que a teosofia remete para conceitos da metafísica hindu. Quando 
atribuímos um sonho ao estômago muito cheio, ainda não explicamos o 
sonho; e quando dizemos que a telepatia são ‘vibrações’, também nada 
ficou esclarecido. O que são ‘vibrações’? Ambos os modos de explicar, além 
de impotentes, são também destrutivos, pois impedem uma pesquisa séria 
do problema; por meio de explicação fictícia, retiram o interesse do assunto 
e o desviam, no primeiro caso, para o estômago e, no segundo, para 
vibrações imaginárias. Ambos os modos de pensar são estéreis e 
esterilizadores (JUNG, 1991a, § 662). 

 

 Nos trechos acima assinalados, ele não se pronuncia quanto à necessidade de tradução 

de uma linguagem à outra (a científica à fenomenológica), mas, em inúmeras ocorrências, ele 

fará afirmações quanto a essa necessidade, em especial ao final de sua vida. Isso será visto um 

pouco mais adiante. 

 c) Quanto ao materialismo prático ou moral: As críticas junguianas ao hedonismo se 

dirigiam essencialmente à teoria freudiana, que era vista por Jung como uma teoria por 

excelência marcada por um materialismo científico e por uma ética hedonista. Ele chegará a 

afirmar:  

O método da escola de Zurique não é apenas analítico e causal, mas 
sintético e prospectivo, reconhecendo o fato que a mente humana se 
caracteriza por fines (fins) e por causae (causas). Isto merece ênfase especial 
porque há dois tipos de psicologia: o primeiro segue o princípio do 
hedonismo, o segundo segue o princípio do poder. A contrapartida filosófica 
do primeiro tipo é o materialismo científico […] (JUNG, 1989b, § 675). 

 

Suas críticas à teoria freudiana também se inserem na perspectiva da criação de uma 

psicologia que pudesse ser completamente regida por princípios próprios, não subordinados e 

não redutíveis à biologia. Nesse sentido, mesmo alguns de seus termos que se prestam à 

primeira vista a uma redução biológica, como energia psíquica, não devem assim ser 

interpretados, devendo a eles ser atribuídos um significado puramente psicológico. Esse 

distanciamento com relação à biologia terá consequências importantes para a teoria e, em 

especial, para suas formulações acerca do corpo.  

A perspectiva lakoffiana acerca da moral e da ética está longe de ser uma perspectiva 

hedonista. Lakoff e Johnson sustentam que a moral é amplamente imaginativa e é sustentada 

por um amplo sistema de metáforas conceituais. Virtualmente todos os conceitos morais 

abstratos, como empatia, força de caráter, justiça, integridade, são definidos 

metaforicamente. Eles analisam diversas metáforas que sustentam perspectivas éticas 

distintas que predominaram no Ocidente, que vão desde o utilitarismo até éticas 
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existencialistas. O fato de alegarem o caráter metafórico das regras morais não significa, como 

bem explicam, dizer que toda a moralidade é metafórica: elas são baseadas em experiências 

humanas básicas e universais: “É bom ser amado”; “saúde é algo bom”, “todos devem ser 

protegidos de mal-estares físicos” etc (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 331). Essa ancoragem em 

experiências humanas básicas universais confere limites para o relativismo das regras morais. 

Por sua vez, a variedade de regras morais em diversas culturas é dada pelas distintas variações 

metafóricas utilizadas para concebê-las e pela maior ou pela menor importância conferida a 

alguns valores. Isso faz com que os conceitos morais não sejam totalmente arbitrários, embora 

eles também não sejam absolutos. Ao longo da vida de um indivíduo, todo um sistema moral 

metafórico é paulatinamente corporificado, instanciado neuralmente, de modo que, muitas 

vezes, se é capaz de agir de forma até mesmo contrária a seus próprios interesses, se essa 

ação estiver em conformidade com o sistema metafórico corporificado do indivíduo. 

Hedonistas, nesse caso, certamente argumentarão que, mesmo nesses casos, os indivíduos 

estariam maximizando o seu prazer, pois seria mais doloroso para eles alterarem o seu próprio 

sistema de crenças. De qualquer modo, o argumento hedonista poderia ser aplicado a todas as 

situações, o que justifica a sua acusação de ser um argumento circular. 

d) Quanto ao materialismo psicofísico: A investigação da crítica junguiana ao 

materialismo psicofísico e de uma eventual compatibilidade entre as posições lakoffiana e 

junguiana requer preliminarmente uma análise da concepção de psique na Psicologia 

Junguiana a fim de que se verifique se esse termo se refere a uma entidade descorporificada. 

Uma questão inicial é a de que a Psicologia Junguiana faz amplo uso de termos que, 

como foi visto anteriormente, ao menos no sentido que comumente assumem no seu uso 

cotidiano, denotam precisamente as entidades descorporificadas negadas por Lakoff e 

Johnson (1999). Pelo menos, portanto, como já exposto anteriormente, na sua linguagem, ela 

é herdeira de toda uma tradição no Ocidente de uma metafísica descorporificada. Cabe, 

contudo, investigar se, ao usar essa linguagem, Jung está de fato referindo-se a uma ‘mente 

cartesiana descorporificada’. Logo antes de justificar o uso desses termos, ele afirma: 

A convicção moderna do primado da explicação física das coisas conduziu, 
em última análise, a uma “Psicologia sem alma”, isto é, a uma Psicologia 
onde a atividade psíquica nada mais é do que um produto bioquímico. Aliás, 
não existe uma Psicologia moderna, científica, cujo sistema explicativo se 
baseie exclusivamente no espírito. Ninguém, atualmente, poderia ousar 
fundar uma Psicologia científica sobre o postulado de uma alma autônoma e 
independente do corpo. A idéia de um espírito subsistente em si mesmo, de 
um sistema cósmico fechado, que seria a premissa necessária à existência 
de almas individuais autônomas, é extremamente impopular, pelo menos 
entre nós. […] Esta recordação talvez nos encoraje a considerar a 
possibilidade de uma “Psicologia com alma”, isto é, de uma teoria da alma 
baseada no postulado de um espírito autônomo. A impopularidade de 
semelhante empreendimento não deve assustar-nos, porque a hipótese do 
espírito não é mais fantástica do que a da matéria. Não possuindo a mínima 
idéia de como o psíquico possa emanar do físico, e sendo o psíquico um fato 
inegável da experiência, temos a liberdade de inverter as hipóteses, ao 
menos neste caso, e supor que a psique provém de um princípio espiritual 
tão inacessível quanto a matéria. Na verdade, semelhante psicologia não 
poderá ser moderna, porque moderno é negar esta possibilidade (JUNG, 
1998f, § 660 - § 661). 
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É importante frisar aqui que Jung não está, com as ponderações acima, incorrendo em 

um dualismo ontológico. Em outras palavras, ele não está afirmando que corpo e alma 

constituem entidades distintas e separadas. Ele está descrevendo a experiência humana de 

uma separação entre corpo e alma e propondo-se a falar daquilo que ele chama de alma a 

partir de explicações que decorram ‘exclusivamente do espírito’. Para que isso seja 

confirmado, é importante que se verifique a sua definição desses termos. Jung chega a ter uma 

entrada ‘alma’ em suas definições e usa também o termo ‘espírito’. De fato, há algo curioso 

quanto a isso: Pieri (2002, p. 414) chama a atenção para a existência em alemão de dois 

termos utilizados para se referir ao que traduzimos por psique: Psyche e Seele, este último 

traduzido na linguagem do senso comum como alma. Com o advento da psicologia científica 

no século XIX, esse termo, “pelas suas implicações metafísicas e morais, foi por sua vez 

abandonado a favor de ‘psique’, considerado mais neutro e mais técnico. Jung adota 

prevalentemente o termo alemão Seele.” Ou seja, Jung acaba, como já foi salientado 

anteriormente, por privilegiar o uso do termo com a conotação religiosa/metafísica133. 

Não obstante isso, na última edição de suas Definições, Jung faz uma distinção entre 

seu uso de alma e de psique – o segundo passa a ser utilizado para referir-se “à totalidade dos 

processos psíquicos, tanto conscientes quanto inconscientes” (note-se a circularidade da 

definição134) e alma passa a referir-se a um complexo de funções comumente denominadas de 

“personalidade”. Constituirá o conjunto de atitudes habituais que um indivíduo mantém 

diante do seu mundo interior, opondo-se à persona, conjunto de atitudes habituais que um 

indivíduo mantém diante do mundo exterior. Na definição de ambos os termos, qualquer 

conotação com o sentido religioso e popular do termo está terminantemente afastada, bem 

de acordo, portanto, com os princípios que regem a ideia da sua Realidade da Psique, que 
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 Jung chega a fazer uma breve etimologia do termo: “A palavra alemã Seele (alma) é muito próximo da palavra 

grega αἰόλος (através de sua forma gótica saiwalô) que significa “movente”, “iridescente”, portanto, algo 
semelhante a uma borboleta – em grego ψυχή – que, inebriada, vive de flor em flor e vive de mel e amor” (JUNG, 
2000g, § 55). Ele esclarecerá depois, referindo-se já a um dos sentidos que o termo assumirá em sua psicologia – 
anima – que os vários sentidos que o termo assumiu ao longo da história nada mais são do que formas por meio das 
quais esse ‘arquétipo’, para usar a linguagem por ele cunhada, tentou ser expresso. Veja-se: “A anima não é alma 
no sentido dogmático, nem uma anima rationalis, que é um conceito filosófico, mas um arquétipo natural que soma 
satisfatoriamente todas as afirmações do inconsciente, da mente primitiva, da história da linguagem e da religião” 
(JUNG, 2000g, § 57). Aqui fica clara a sua intenção, como expôs Shamdasani (2005), de fazer da sua psicologia uma 
ciência primeira. Perceba-se como ele vincula todos os possíveis significados do termo ao longo da história, no 
âmbito de várias práticas e saberes, a uma expressão de algo que seria do campo de pesquisa de sua psicologia: o 
arquétipo. 
134

 Sobre isso, Brooke (1993, p. 64) comenta que é resultante do próprio encapsulamento que a formulação de sua 

Realidade da Psique causa. ‘Psique’ passa a ser o elemento fundante de toda a realidade e, por isso, não pode ser 
definido com relação aos outros elementos: “O efeito imediato dessa posição encapsulatória de Jung é a de que 
falta uma definição de psique que não seja tautológica […]. É surpreendente, talvez, que os junguianos raramente 
tenham abordado a questão problemática de ter uma definição tautológica do seu conceito guia mais 
fundamental”. O próprio Jung reconhecia isso, em carta de 02.01.1929 a J. Allen Gilbert: “Não tenho a mínima idéia 
do que seja a “psique” em si; quando quero refletir e falar sobre ela, devo falar de minhas abstrações, conceitos, 
pontos de vista e imagens, sabendo perfeitamente que se trata de nossas ilusões específicas. […] A ciência é a arte 
de criar ilusões adequadas que o louco aceita ou recusa; mas o sábio alegra-se com sua beleza ou com sua riqueza 
de sentido, sem estar cego para o fato de que são véus e cortinas que escondem a escuridão abissal do 
desconhecido. […] Todas as coisas são como se fossem.” (JUNG, 2001, p. 73). Nesse trecho ele também aponta para 
a natureza metafórica do conhecimento. Ver ainda Carta de 16 de agosto de 1960 a Robert C. Smith: “Quando digo 
‘psique’, entendo algo desconhecido a que dou o nome de ‘psique’” (JUNG, 2003, p. 280). Ver ainda carta de 17 de 
junho de 1952 a Zwi Weblowsky: “Para mim a psique é um fenômeno quase infinito. Não tenho a mínima idéia do 
que ela é em si, e sei apenas muito vagamente o que ela não é” (JUNG, 2002, p. 244). 
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estabelecem fronteiras bem rígidas quanto a qualquer especulação de ordem metafísica. Jung 

é expresso quanto a isto também em Memórias, sonhos, reflexões: “Por falta de elementos 

empíricos, não conheço as formas de existência que são correntemente designadas pelo 

termo: “espiritual”. Sob o ponto de vista da ciência, não é importante o que eu possa crer a 

esse respeito” (JUNG, c.a. 2001, p. 303). 

Isso, contudo, está longe de ser suficiente para que se avalie a compatibilidade entre a 

posição lakoffiana e a junguiana e a natureza da crítica junguiana ao materialismo psicofísico. 

Inúmeras vezes, ao longo de sua obra, Jung parece insinuar e até mesmo atestar uma certa 

autonomia da psique com relação ao corpo. Isso merece uma investigação um pouco mais 

detalhada. O trecho abaixo constitui um desses exemplos: 

A hipótese materialista é ousada demais e desafia o que é passível de 
experiência com arrogância “metafísica”. A única coisa que pode ser 
estabelecida com certeza no estado presente do nosso saber é nossa 
ignorância acerca da natureza do fato anímico. Não há razão alguma para se 
considerar a psique como algo secundário, ou como um epifenômeno, mas 
há motivos suficientes para concebê-la – pelo menos hipoteticamente – 
como um factor sui generis, pelo menos até poder ser provado 
suficientemente que o processo anímico também pode ser produzido numa 
retorta. […] Não será fácil reduzir fatos anímicos complexos a uma fórmula 
química. O fator anímico deve ser considerado por enquanto ex hypothesis, 
como uma realidade autônoma de caráter enigmático, e isso em primero 
lugar porque ele parece ser de essência diferente dos processos físico-
químicos, de acordo com toda a nossa experiência concreta. Ultimamente já 
não sabemos qual é a sua substancialidade, mas o mesmo também ocorre 
em relação ao objeto físico, ou seja, à matéria. Considerando pois o fator 
anímico como autônomo, podemos concluir que há uma existência anímica, 
a qual escapa aos caprichos e manipulações da consciência (JUNG, 2000k, § 
117 - § 118).  

 

O trecho acima é significativo porque ele condensa alguns argumentos repetidamente 

expressos por Jung ao longo de sua obra que fundamentaram a sua crítica ao materialismo. 

São eles: 

1) O conceito de matéria nada mais era do que um símbolo, algo que apontava para 

uma realidade desconhecida. Em última instância, não se conhece o que é a 

matéria. O materialismo, portanto, nada mais era do que uma postura metafísica 

e, como tal, tinha pressupostos que deveriam, no mínimo, ser apontados. 

2) Dado então que se desconhecia a relação existente entre psique e matéria, ele, 

apenas por hipótese, preferiria considerar os fenômenos psíquicos como 

autônomos. 

Jung continuamente combateu também a variante epifenomenalista do materialismo, 

como o trecho acima também revela. Trata-se nada mais, nada menos, do que a consideração 

do âmbito da filosofia da mente que julga que o fenômeno mental pode ser causado por 

fenômenos físicos, mas que eles não podem ser a causa desses fenômenos135. Em questão, em 

                                                           
135

 Há, claro, subvariantes do epifenomenalismo: (1) em uma variante forte, os fenômenos mentais só podem ser 
causados por fenômenos físicos e não podem causá-los; (2) em uma variante fraca, os fenômenos mentais podem 
ser causados tanto por fenômenos físicos quanto por fenômenos mentais, mas não podem causar fenômenos 
físicos. 
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última instância, estava a própria defesa do campo da psicologia como uma ‘ciência’ 

autônoma, bem como dos seus métodos de pesquisa. Mais do que isso, o que se discutia, de 

forma mais específica no campo da psicopatologia era a possibilidade das patologias mentais 

terem uma etiologia de natureza psíquica também e não apenas fisiológica: 

Sei que a Psicologia em geral poderia tirar o maior proveito de um estudo 
sério dos problemas dos sonhos, se conseguisse se libertar o mínimo que 
fosse, do preconceito completamente infundado e leigo de que os sonhos 
são provocados exclusivamente por estímulos somáticos. A exagerada 
importância atribuída ao somático é também, em Psiquiatria, uma das 
principais causas do atraso da Psicopatologia, que não se desenvolve 
enquanto não for diretamente fecundada pela análise. O dogma segundo o 
qual “as doenças mentais são doenças do cérebro” é um resquício do 
materialismo que floresceu por volta de 1870, e tornou-se um preconceito 
absolutamente injustificável que imobiliza qualquer progresso. Mesmo a ser 
verdade que todas as doenças mentais fossem doenças do cérebro, ainda 
assim não haveria motivo para se deixar de investigar o aspecto psíquico da 
enfermidade. Mas esse preconceito é utilizado para pôr em descrédito e 
condenar, antecipadamente, todas as tentativas feitas neste sentido. Mas a 
prova de que todas as doenças mentais são doenças do cérebro nunca foi 
apresentada, e nunca será, porque seria preciso provar também que, se um 
indivíduo pensa ou age desta ou daquela maneira, é porque tal ou tal 
proteína se dissociou ou se formou neste ou naquele tecido celular. 
Semelhante ponto de vista conduz diretamente ao evangelho materialista: 
“O homem é o que come” (JUNG, 1998g, § 529). 

 

Quanto à relação corpo e alma, ele seguidamente reconheceu o fato de que ambos 

constituiam, em última instância, uma unidade136. Portanto, do ponto de vista ontológico, eles 

poderiam ser entendidos como a mesma coisa137: 

                                                           
136 Um dos elementos que se encontrava em questão aqui e que comprometia afirmações mais categóricas por 

parte de Jung quanto à relação corpo e alma era a própria ideia de causalidade. Se, para ele, a ideia de causalidade 
dependia da própria psique, afirmar que a relação entre corpo e alma era de origem causal, como faziam os 
materialistas, seria, no mínimo, apenas fazer uma hipótese nesse sentido. Desse modo, ao discorrer sobre a 
sincronicidade, ele se verá livre para levantar a hipótese de que a relação corpo e alma é de origem sincrônica, 
caminhando para uma perigosa hipótese de autonomia da alma. Veja-se: “Devemos renunciar inteiramente à idéia 
de uma psique ligada a um cérebro e lembrar-nos, ao contrário, do comportamento significativo ou inteligente dos 
organismos inferiores desprovidos de cérebro. Aqui no encontramos mais próximos do fator formal que, como 
dissemos, nada tem a ver com a atividade cerebral. Sendo assim, devemos nos perguntar se a relação entre a alma 
e o corpo não pode ser comparada sob este ângulo, isto é, se a coordenação dos processos psíquicos e físicos no 
organismo vivo pode ser entendida como um fenômeno sincronístico, em vez de uma relação causal. [...] A 
suposição de uma relação causal entre a psique e o corpo nos conduz, por outro lado, a conclusões que dificilmente 
quadrariam com a experiência: ou há processos físicos que dão origem a acontecimentos psíquicos, ou há uma 
psique preexistente que organiza a matéria. No primeiro caso é difícil ver como processos químicos sejam capazes 
de produzir processos psíquicos, e, no segundo caso, de que modo uma psique imaterial poderá colocar a matéria 
em movimento” (JUNG, 1998i, § 937 - § 938). Jung radicalizará por vezes a sua ideia de realidade da psique e 
caminhará para uma postura cética, muito bem identificada por Barreto (2008, p. 232), chegando mesmo a afirmar: 
“não existem leis naturais, apenas probabilidades estatísticas” e “como não existem leis axiomáticas, toda assim 
chamada “lei” tem exceções. Por isso, nada é absolutamente impossível, exceto a contradição lógica” (JUNG, 2002, 
p. 441). A verdade será, então, para ele, uma probabilidade estatística: “A física moderna tirou da verdade o seu 
caráter axiomático. Quando descrevemos acontecimentos naturais, nós o fazemos por meio de um instrumento que 
não é muito confiável. Em nosso julgamento há sempre um elemento de incerteza porque, ao menos teoricamente, 
poderíamos estar lidando com uma exceção à regra que pode ser registrada apenas negativamente pelo método 
estatístico. Não importa quão mínima seja a chance, mas ela existe. Sendo a causalidade nosso único meio de 
explicação e sendo ela apenas relativamente válida, explicamos o mundo aplicando a causalidade de maneira 
paradoxal, tanto positiva quanto negativamente. […] a verdade estatística deixa aberta uma lacuna para os 
fenômenos acausais, e como nossa explicação causalista da natureza contém a possibilidade de sua própria 
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Em algum lugar a alma é corpo vivo, e corpo vivo é matéria animada; de 
alguma forma e em algum lugar existe uma irreconhecível unidade de 
psique e corpo que precisaria ser pesquisada psíquica e fisicamente, isto é, 
tal unidade deveria ser considerada pelo pesquisador como dependente 
tanto do corpo quanto da psique. A concepção materialista concedeu a 
primazia ao corpo e relegou a psique à categoria de fenômeno derivado e de 
segunda classe, reconhecendo-lhe não maior substancialidade do que a de 
um ‘epifenômeno’. O que em si é uma boa hipótese de trabalho, ou seja, 
que o fenômeno psíquico vem condicionado pelos processos corporais, 
tornou-se no materialismo, um desmando filosófico. Qualquer ciência séria 
sobre o organismo vivo há de rejeitar este desmando, pois, de um lado, tem 
patente diante dos olhos que a matéria viva ainda possui um segredo 
indecifrado e, por outro, sua objetividade não pode negar que ainda persiste 
um abismo, para nós, totalmente intransponível, entre o fenômeno físico e 
psíquico, de modo que o psíquico não é menos misterioso do que o físico 
(JUNG, 1991f, § 1031). 

 

 São a experiência e a razão humanas que diferenciam corpo e alma. 
 

A enigmática unidade da natureza viva traz consigo que a característica 
corporal não é simplesmente corporal e a característica psíquica não é 
simplesmente psíquica, pois a continuidade da natureza não conhece 
aquelas incompatibilidades e distinções que a razão humana precisa colocar 
a fim de poder entender. A separação entre corpo e alma é uma operação 
artificial, uma discriminação que se baseia menos na natureza das coisas do 
que na peculiaridade da razão que conhece (JUNG, 1991g, § 979). 

 

Contudo, do ponto de vista epistemológico e metodológico, Jung propõe uma 

perspectiva dualista, sugerindo que os conhecimentos acerca do corpo se organizam segundo 

métodos de pesquisa e pressupostos quanto à sua possibilidade de conhecimento distintos. 

Repetir-se-á aqui um trecho já citado anteriormente:  

Enquanto não tivermos condições de verificar esta unidade, só nos resta 
examinar separadamente corpo e psique e proceder como se fossem 
independentes um do outro, ao menos em sua estrutura. Que isto não seja 
assim, mostra-nos a experiência diária. Mas, se nos fixarmos nisso, jamais 
conseguiremos dizer algo sobre a psique (JUNG, 1991f, § 1037). 

 

Pieri (2002, p. 133) tece um comentário a esse respeito: 
 

O que com isso é colocado pelo pensamento junguiano representa uma 
espécie de dualismo de tipo epistemológico. Na verdade, Jung sustenta que 
os conhecimentos relativos ao corpo, à psique e à relação corpo-psique 
jamais constituem um sistema conceitualmente unitário, mas evidenciam 

                                                                                                                                                                          
negação, ela pertence à categoria dos juízos transcendentais, que são paradoxais e antinômicos. Isto é assim 
porque a natureza ainda nos supera e porque a ciência só consegue dar-nos um quadro aproximado do mundo, e 
não um quadro verdadeiro.” Lakoff e Johnson (1999) a esse respeito, talvez assinalassem que Jung apenas passou a 
adotar uma outra metáfora para tratar da causalidade. Para isso, ver a análise da metáfora CAUSA É 
PROBABILIDADE ESTATÍSTICA (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 218-221). 
137

 Ver também “[…] creio também que é possível a interação e não encontro nenhum motivo para contrapor a tal 
possibilidade a hipótese de um paralelismo físico, pois o psicoterapeuta, cujo campo específico de trabalho se situa 
precisamente na esfera crítica da interação entre corpo e alma, acha que é sumamente provável que o psíquico e o 
físico não constituam dois processos paralelos entre si, mas dois processos unidos pela interação do corpo e alma, 
embora sua natureza específica escape ainda inteiramente, por assim dizer, ao campo de nossa experiência. 
Discussões exaustivas poderão ser necessárias para o filósofo, mas a um psicólogo empírico é recomendável que se 
restrinja a materiais empiricamente acessíveis (JUNG, 1998d, § 33). 
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fundamentalmente dois grupos de saberes distintos relativamente aos 
sistemas conceituais aos quais se referem e às práticas às quais são 
inerentes. 

 
Aqui reside uma aparentemente grande diferença entre a proposta junguiana e a 

lakoffiana. Como foi visto, Lakoff e Johnson (1999) também sustentam um pluralismo 

epistemológico e metodológico de acordo com o que eles denominaram níveis de 

corporificação. Portanto, a fenomenologia, por exemplo, constitui certamente um método 

apropriado para tratar de fenômenos que ocorrem no nível fenomenológico. Jung, por sinal, 

descreve o seu método de trabalho exatamente como uma fenomenologia: 

Meu campo de trabalho específico é […] a pesquisa e classificação dos dados 
psíquicos possíveis de estabelecer por conclusões. Desse trabalho resulta, 
em primeiro lugar, uma fenomenologia psíquica que permite uma 
correspondente teoria estrutural e, pelo emprego empírico da teoria 
estrutural, chega-se finalmente a uma tipologia psicológica (JUNG, 1991g, § 
987). 

 

 Contudo, Lakoff e Johnson (1999) salientam que qualquer explicação que se dê no 

nível fenomenológico tenha que ter uma correspondência nos demais níveis de corporificação 

para que possam ser consideradas científicas. Nesse sentido, a Psicologia Junguiana pareceu 

adotar uma postura que previa a adoção de um método fenomenológico para classificar as 

experiências humanas, formulando inclusive construtos hipotéticos dotados de eficácia138, 

como os arquétipos, que Jung descreve como entidades que apresentam uma dimensão 

corporal, mas sem descrever que elementos corporais ou mesmo neurais corresponderiam a 

essas entidades em outras dimensões da corporificação humana. Isso, é claro, decorre do 

método adotado por Jung, mas também do escasso grau de conhecimento dos estudos neurais 

à época. As consequências disso não foram poucas. 

 Antes que se prossiga com essa discussão, há um ponto essencial que precisa ser 

esclarecido. Não se pode ter a ilusão de que os termos psique e corpo tenham um sentido 

único na obra junguiana. Esses termos, assim como todos os conceitos junguianos, são 

extremamente polissêmicos e um trabalho de mapeamento desses significados é 

absolutamente necessário. Como já foi dito anteriormente, essa polissemia deu e dá margem a 

inúmeras interpretações e ressignificações da obra junguiana.  

No caso específico do termo psique, sob uma determinada perspectiva esse termo 

denotaria aquilo (usa-se a expressão ‘aquilo’ aqui, apesar de ela não ser uma ‘coisa’) a partir 

do qual toda experiência é possível. Nessa perspectiva, toda a experiência, inclusive a corporal, 

faz parte do psíquico e falar de corpo e de alma seria apenas descrever duas modalidades 

dessa experiência psíquica:  

O corpo exige igualdade de direitos. Ele exerce o mesmo fascínio que a 
psique. Se ainda estivermos imbuídos da antiga concepção de oposição 
entre espírito e matéria, isto significa um estado de divisão e de intolerável 

                                                           
138

 Ver carta de 23.04.1952 ao Prof. J. Haberlandt: “A dificuldade que dá motivo a mal-entendidos é o fato de que os 
arquétipos são “reais”, isto é, podem ser estabelecidos efeitos cuja causa é chamada hipoteticamente de arquétipo 
como, por exemplo, nos efeitos da física pode ser estabelecido que sua causa seja o átomo (que é um simples 
modelo). Assim como ninguém viu um arquétipo, também ninguém viu um átomo. Mas do primeiro conhecem-se 
efeitos numinosos e do último, explosões” (JUNG, 2002, p. 229). 
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contradição. Mas se, ao contrário, formos capazes de reconciliar-nos com o 
mistério de que o espírito é a vida do corpo, vista de dentro, e o corpo é a 
revelação exterior da vida do espírito, se pudermos compreender que 
formam uma unidade e não uma dualidade, também compreenderemos 
que a tentativa de ultrapassar o atual grau de consciência, através do 
inconsciente, leva ao corpo e, inversamente, que o reconhecimento do 
corpo não tolera uma filosofia que o negue em benefício de um puro 
espírito (JUNG, 1993b, § 195). 

 

A psique não seria, portanto, algo localizado, como a tradição dualista consagrou, 

“dentro” do corpo e a ele oposta. Essa perspectiva não-localizacionista é adotada por 

inúmeros pós-junguianos, em especial, em visões ligadas à escola arquetípica e em 

perspectivas fenomenológicas acerca da obra junguiana, como é o caso da de Brooke (1993). 

Jung, contudo, frequentemente usa um vocabulário que o insere completamente na 

perspectiva cartesiana, abusando das metáforas do ‘interno’ e do ‘externo’ como se a psique 

fosse localizada ‘dentro do corpo’. As críticas quanto a essa postura flagrantemente 

predominante na obra junguiana são severas. Ele será acusado de se tornar uma espécie de 

‘Descartes das profundezas’. Sobre a relação corpo e alma, Brooke (1993, p. 68) será exemplar: 

Jung continuou na maior parte das vezes a falar a linguagem heurística da 
‘psique e do corpo’. Contudo aquela linguagem, dados os seus limites 
expressos, não pode completamente perder de vista a unidade que era 
fundamental à compreensão de Jung. Talvez precise ser assinalado que 
chamar esse senso de unidade de Jung de algo ‘fundamental’ é fazer uma 
petição de princípio sob uma nuvem de retórica. Não faz nenhum sentido 
referir-se a essa unidade ocasionalmente se ‘psique’ e ‘corpo’ são 
considerados dualisticamente (BROOKE, 1993, p. 69). 

 

Brooke (1993) então prossegue com uma consideração que o aproxima, em 

determinada medida, das considerações de Lakoff e Johnson (1999), recorrendo a Merleau-

Ponty: 

Por outro lado, reconhecer a unidade não preclui que se façam distinções 
práticas entre questões ‘corporais’ e ‘psicológicas’. Só é necessário que se 
lembre que nenhum funcionamento corporal desprovido de um significado 
humano intrínseco, e nenhum fenômeno psicológico ocorre sem ser 
corporificado, pelo menos, minimamente. De fato, um dos temas da obra de 
Merleau-Ponty é o de que a ambiguidade existencial das ordens humana e 
vital não nega a necessidade de ambas as pesquisas fisiológicas e 
psicanalíticas (BROOKE, 1993, p. 69). 

 

 Uma das possíveis consequências da armadilha cartesiana foi justamente a exclusão 

em seu método fenomenológico de um nível experiencial corporal que poderia ter sido usado 

na formulação dos seus conceitos de arquétipo se Jung não houvesse caído num dualismo 

‘interno’ x ‘externo’. Lakoff e Johnson (1999), nesse ponto, derivam o seu conceito de 

esquema imagético fazendo justamente uma fenomenologia que leva em consideração a 

experiência corporal. É só depois de formulados esses conceitos que eles investigarão em um 

outro nível de corporeidade a sua existência – ou, menor dizendo, os fenômenos em níveis 

neurais a eles correspondentes. 

Desse modo, instaurado esse abismo semelhante a uma res cogita x res extensa, só 

restará a Jung tentar inserir seus arquétipos em uma dimensão corporal por meio de meras 
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definições teóricas: ‘o self é corporificado’´, ‘o arquétipo psicoide’etc. Daí decorre a fala de 

Brooke que o acusa de ter forjado um mero artifício retórico. 

 Mesmo após a sua aproximação com Pauli, que muitos139 julgam ter sido o responsável 

pelas reflexões que o levaram à formulação do conceito da natureza psicoide do arquétipo, 

com a publicação, em 1946 de Considerações Teóricas sobre a Natureza do Psíquico, esse 

dualismo permanecerá140. 

 Pauli será o grande responsável por uma aproximação maior de Jung com o mundo da 

matéria. É com a ajuda de sua mente aguçada e com suas ideias de simetria entre a física e a 

psicologia que Jung reformulará seus conceitos de psique, de matéria e de espírito, opondo a 

primeira a uma ordem transcendente, correspondente à ideia do Unus Mundus141. Essa 

reformulação, contudo, será, como já é da natureza de Jung, eivada do pensamento 

dualista.142  

 Para os interesses dessa tese, o que importa é que Jung passará, de forma mais 

consistente, a ver na investigação dos fenômenos materiais um caminho para se chegar aos 

fenômenos psíquicos. Ele dirá em uma carta a Pauli: “Não pode haver apenas uma abordagem 

para o “segredo do ser”; deve haver pelo menos duas, a saber os acontecimentos materiais de 

um lado e o espelho psíquico deles do outro lado. (Além disso, será de fato difícil saber qual 

deles estará refletindo o outro)” (PAULI, 2001, p. 127). Isso não significa que ele já não 

houvesse feito considerações a esse respeito anteriormente em sua obra. Ele, por inúmeras 

vezes, afirmou ser fundamental que as formulações psicológicas tivessem uma contrapartida 

nas pesquisas biológicas: 

                                                           
139

 Ver Gieser (2005, p. 346): “É bastante evidente que foi a pressão de Pauli que levou Jung a alargar o seu conceito 
de arquétipo em uma direção mais não platônica, não visual, não mentalista e sair com o conceito de psicoide, 
como uma referência à possibilidade de que talvez os arquétipos não sejam somente de natureza psíquica.” “A 
introdução desse conceito pode ser vista como uma concessão a Pauli porque ele representa uma tentativa de se 
aproximar de uma linguagem neutra – ele incorpora a existência de uma realidade não psíquica” (GIESER, 2005, p. 
224). Ver também Lindorff (2009, p. 159).  
140

 Sobre isso, ver carta de Jung para Pauli, de 4 de maio de 1953 (61J): “Eu não sei se a minha inclinação para 
pontos de vista simétricos é puro preconceito, mas parece ser essencial para mim pensar de modo complementar: à 
matéria pertence a antimatéria, ao alto, o baixo à continuidade, a descontinuidade, e assim por diante. Um é a 
condição do outro” (PAULI, 2001). Ver, em especial, também, carta de Jung a Pauli de 24 de outubro de 1953, em 
que Jung apresenta aquela que provavelmente é a sua última reformulação de seu conceito de psique. Ali, ele 
definirá ‘psique’, a partir da metáfora do interno e do externo, como uma substância formada por duas categorias 
de elementos: espírito e matéria. Espírito será ali definido para ele como uma categoria de elementos que não pode 
ser derivada nem do corpo nem do mundo externo, uma concepção que claramente opõe-se às formulações 
ontológicas do Realismo corporificado: “Psique é para mim, como você sabe, um termo geral indicando a 
“substância” de todos os fenômenos do mundo interno. Espírito, contudo, caracteriza uma categoria específica 
dessa substância – a saber, todos aqueles conteúdos que não podem ser derivados quer do corpo quer do mundo 
externo. Algumas vezes eles são processos vívidos, gráficos, que levam a ideias abstratas, algumas vezes a 
abstrações deliberadas conscientes. […] O espírito (pneuma) ficou, desde tempos imemoriais, em oposição ao 
corpo. Ele é o ar turbulento, em contraste com a terra (matéria ou hyle)! (PAULI, 2001, 64J). 
141

 “Aquilo que se oculta por trás de nosso mundo empírico parece de fato ser um “unus mundus” (mundo uno). 
Pelo menos isso é uma hipótese provável, que satisfaz ao axioma da teoria do conhecimento da parte das ciências 
naturais […]. O fundo transcendental psicofísico corresponde ao “mundo potencial”, por estarem contidas nele 
todas as condições que determinam a forma dos fenômenso empíricos. Isso vale evidentemente tanto para a física 
como para a psicologia, ou mais exatamente para a macrofiísica e para a psicologia da consciência” (JUNG, 1990, § 
424). 
142

 Essa reformulação encontra-se em uma sequência de cartas trocadas entre 4 de maio de 1953 e 23 de dezembro 

do mesmo ano. Em especial, cartas 61J, 62P, 64J e 66P. 
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A alma humana vive unida ao corpo, numa unidade indissolúvel, por isto só 
artificialmente é que se pode separar a psicologia dos pressupostos básicos 
da biologia, e como esses pressupostos biológicos são válidos não só para o 
homem mas também para todo o mundo dos seres vivos, eles conferem aos 
fundamentos da Ciência uma segurança que supera os do julgamento 
psicológico que só tem valor na esfera da consciência. Por isso não deve 
causar surpresa que os psicólogos se sintam inclinados a retornar à 
segurança do ponto de vista biológico e utilizem a teoria dos instintos e a 
fisiologia. Embora a psicologia reclame, e com razão, a autonomia de seu 
próprio campo de pesquisa, ela deve reconhecer uma extensa 
correspondência de seus fatos com os dados da biologia (JUNG, 1998j, § 
232). 

 

Nesse sentido, fundamentou algumas de suas concepções de arquétipo, como bem 

ilustra Shamdasani (2005) em teorias biológicas em vigor no início do século. Naturalmente, 

quando muitas dessas teorias se mostraram fracassadas, ele se viu frente à necessidade de 

reformular a sua concepção.143 Tal foi, por exemplo, uma de suas formulações iniciais de 

arquétipo embasada na teoria dos engramas de Semon, que sustentava uma hipótese 

lamarckista de que a excitação deixava traços e que a submissão do indivíduo ao estímulo 

originário daqueles traços o levava a revivê-lo, sendo esse processo herdado. Os ‘traços’ da 

influência da obra de Semon encontram-se em Tipos Psicológicos. Lá ele afirmará: “A estrutura 

psíquica é o que SEMON chamou de mneme e eu de inconsciente coletivo” (JUNG, 1991a, § 

696). Após a condenação da teoria de Semon, ele se verá obrigado a afirmar, em uma de suas 

revisões de Tipos Psicológicos: 

Do ponto de vista causal e científico-natural, podemos considerar a imagem 
primordial como sedimento mnêmico, um engrama (SEMON) que surgiu da 
condensação de inúmeros processos semelhantes entre si. […] Em face 
dessas perguntas, a teoria causal e científico-natural dos engramas, de 
SEMON, já não satisfaz. Somos forçados a admitir que a estrutura cerebral 
dada não deve sua natureza peculiar apenas à influência das condições 
ambientais, mas também à qualidade peculiar e autônoma da matéria viva, 
isto é, a uma lei inerente à vida (JUNG, 1991a, § 833). 
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 Isso é um problema, aliás, recorrente na obra junguiana. Jung procurou embasar as suas formulações psíquicas 
não só em teorias biológicas em vigor na época, mas também em teorias antropológicas e, até mesmo, em 
formulações da física quântica. Na maior parte das vezes, ele fez releituras dessas teorias e as adaptou às suas 
próprias concepções, como era de seu costume. Muitas vezes, contudo, a derrocada dessas teorias não implicou a 
revisão de seus conceitos. Shamdasani (2005) expõe isso claramente. Exemplos claros são a conhecida influência da 
lei de Haeckel na sua visão desenvolvimentista: “O corpo repete em seu desenvolvimento fetal, de modo alusivo, a 
história da espécie; de modo análogo, a alma infantil também realiza ‘a tarefa do estado humano anterior’. A 
criança vive ainda em um mundo pré-racional e sobretudo pré-científico, naquele mundo em que se encontrava a 
humanidade que nos precedeu” (JUNG, 1986e, § 250). Para um amplo estudo sobre a Lei de Haeckel, a sua 
derrocada e a sua influência nas ideias psicológicas do século XIX e XX, ver GOULD (2003), em especial as suas 
considerações sobre Jung (p. 161-163). Outro caso semelhante é o do embasamento de suas considerações sobre o 
inconsciente e sobre o ‘homem primitivo’ nas formulações de Lévy-Brühl. Com a revisão feita pelo antropólogo 
francês de sua própria teoria em 1935 e a afirmação de que suas posturas quanto à existência de uma mentalidade 
primitiva diversa da mentalidade do homem europeu contemporâneo eram francamente equivocadas, alguns 
aspectos da teoria junguiana também se viram em dificuldades (o seu conceito de participation mystique era 
completamente derivado da obra de Lévy-Brühl), sem aparentemente sofrer reformulações. Jung, curiosamente, 
mesmo depois das reformulações de Lévy-Brühl, ainda chega a exaltar as suas considerações anteriores. Sobre isso 
ver Shamdasani (2005) e Segal (2007). As releituras, contudo, que Jung fazia das obras desses seus interlocutores, 
fazendo pequenas reformulações de seus conceitos originários e adaptando-os às suas próprias ideias, sempre 
permitiram alguma defesa quanto a isso, alegando-se ou um uso metafórico desses conceitos na obra junguiana ou 
um significado distinto do significados originais desses termos. 
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 Mesmo ao final da vida, período que muitos comentadores afirmam que ele se 

afastou da perspectiva científica, desenvolvendo em especial seus estudos alquímicos, ele 

voltará a afirmar a importância dos estudos fisiológicos e biológicos144. Por sinal, é nesse 

período que ele fará algumas afirmações até certo ponto surpreendentes quanto à relação de 

seus arquétipos com o corpo. Algumas das mais interessantes afirmações nesse sentido, 

encontram-se em dois de seus últimos escritos, datados de 1958 e de 1959, respectivamente, 

período em que as pesquisas neurocientíficas e psicofarmacológicas começam a ganhar 

impulso. Ambos os artigos abordam o tema da esquizofrenia. Ali, Jung deixa claro mais uma 

vez a importância das pesquisas científicas para o estudo da mente e o fato de esses estudos 

precisarem estar em consonância com as pesquisas desenvolvidas nessa área. Ele chega 

mesmo a utilizar a metáfora usada por Lakoff e Johnson (1999) de níveis (não de 

corporificação, mas psíquicos) em sua consideração: 

A mente individual não pode ser entendida apenas por si mesma. Para seu 
entendimento, faz-se necessário um modo de observação bem mais 
abrangente, ou em outras palavras: a investigação das camadas psíquicas 
mais profundas só pode se realizar com o auxílio de outras disciplinas. Por 
isso é que a pesquisa nesta área ainda se encontra em seu começo. Todavia, 
os resultados obtidos até agora são bastante encorajadores. No meu 
entender, a investigação da esquizofrenia constitui uma das tarefas mais 
importantes da psiquiatria futura. O problema encerra dois aspectos, um 
fisiológico e um psicológico, pois, como se pode perceber, essa doença não 
se satisfaz com uma única explicação. Sua sintomatologia indica, por um 
lado, um processo bastante destrutivo, talvez de natureza tóxica, e, por 
outro, um fator psíquico de igual importância, já que não se pode 
abandonar uma etiologia psicogênica e a possibilidade de um tratamento 
psicológico ao menos em alguns casos. Os dois caminhos abrem visões ricas 
e abrangentes tanto no campo teórico como no terapêutico (JUNG, 1986c, § 
551). 

 

 Um ano antes da publicação do artigo de onde foi retirado o trecho acima, Jung 

publica um outro artigo sobre a esquizofrenia em que relata algo de absolutamente inusitado 

em sua obra. Ele recebera uma correspondência de dois pesquisadores americanos que 

haviam conseguido provocar uma visão alucinatória de formas mandálicas em um paciente 

epiléptico mediante a estimulação de seu córtex occipital. Curiosamente, diante disso, Jung 

levanta a hipótese da localização do arquétipo e ainda argumentará: “a razão que me levou a 

supor sua localização no córtex occipital foi o fato psicológico de que este arquétipo, em 

particular, tem o papel de orientador das direções” (JUNG, 1986d, § 582). Em seguida, ele 
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 Segundo Gieser (2005, p. 344), isso é em grande parte decorrente da influência de Pauli sobre Jung, em especial 
da sua ideia de criação de uma ciência unificada que englobasse tanto a biologia, quanto a psicologia quanto a física 
e que gozasse de uma linguagem única. O parágrafo de fechamento de Considerações teóricas sobre a natureza do 
psíquico é exemplar quanto a isso: “Se estas considerações são válidas, elas terão conseqüências graves para a 
natureza da psique, uma vez que, como realidade objetiva, esta estaria intimamente relacionada não só com os 
fenômenos fisiológicos e biológicos, mas também com os fenômenos físicos e, como é evidente, mais intimamente 
do que todos, com aqueles que pertencem ao domínio da Física atômica” (JUNG, 1998c, § 442). Dentre as obras 
influenciadas pelo pensamento de Pauli estariam Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico, o seu ensaio 
sobre sincronicidade e Mysterium Coniunctionis. O conceito de arquétipo psicoide, que desloca o universo da vida 
arquetípica para uma zona de fronteira entre a matéria e o espírito também seria decorrente das ideias de Pauli e 
“representa uma tentativa de adotar uma linguagem neutra – ele incorpora a existência da realidade não-psíquica” 
(GIESER, 2005, p. 224). 
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novamente afirmará a necessidade de uma comunicação entre as pesquisas biológicas e as 

pesquisas da sua psicologia: 

Existe ainda um longo caminho a percorrer até que a fisiologia e a patologia 
do cérebro, de um lado, e a psicologia do inconsciente, de outro, venham a 
se dar as mãos. Até lá, elas devem trilhar caminhos separados. No entanto, a 
psiquiatria, que precisa se ocupar de todas as pessoas e está comprometida 
com a tarefa de compreender e tratar os doentes, se vê obrigada a 
considerar tanto um lado quanto o outro, apesar do abismo existente entre 
esses dois aspectos do fenômeno psíquico. Embora nosso estágio atual de 
conhecimento não nos forneça uma ponte capaz de ligar as duas margens, – 
isto é, a natureza visível e palpável do cérebro e a aparente 
insubstancialidade das formas psíquicas – possuímos a certeza inabalável da 
existência de ambas. Esta certeza talvez possa resguardar a pesquisa da 
negligência de um dos aspectos, seja por pressa ou impaciência, ou ainda da 
pretensão de substituir uma pela outra. A natureza não poderia existir sem a 
sua substância, mas certamente também não existiria se não fosse refletida 
na psique (JUNG, 1986d, § 584)

145
. 

 

 Contudo, o que Lakoff e Johnson (1999) reivindicam é muito mais do que meramente 

afirmar a corporeidade de entidades dotadas de eficácia postuladas por meio de métodos 

fenomenológicos. O que se postula é, de fato, a investigação do elemento material/neural que 

subjaz a essas entidades, não se esquecendo que o outro requisito também postulado por eles 

é a a de que esses entes possam ser verificados a partir da aplicação de diversas metodologias 

distintas oriundas de estudos de várias áreas. No caso da hipótese arquetípica, portanto, não 

basta que se afirme que o arquétipo é corporificado, que exista um arquétipo psicoide ou 

mesmo que o arquétipo seja uma espécie de outra face do instinto. Tais afirmações em geral 

devem ser vistas apenas como uma lembrança da natureza corpórea do arquétipo, mas não 

muito mais do que isso. A ausência de uma investigação, de fato, das bases materiais da 

                                                           
145

 Alguns anos antes, contudo, em carta de 15.03.1954, ele manifestará uma postura oposta a essa, mantendo uma 
quase constante postura cética, perceptível como salienta Barreto (2008) praticamente ao longo de toda a sua obra: 
“Quanto à sua pergunta sobre o substrato físico de fatos mentais como os arquétipos, este é um problema que 
dificilmente ouso abordar. Ele leva a toda espécie de especulações estranhas, e é exatamente isto que procuro 
evitar. Se dissermos que dependem dos genes, podemos não estar errados. Tudo depende deles. A mesma 
pergunta se coloca no caso dos instintos. Onde estão localizados? No caso dos vertebrados poderíamos dizer que se 
baseiam no cérebro e em seus anexos, mas onde estão localizados num inseto que não tem cérebro? Pelo visto, no 
sistema nervoso simpático. Pode-se igualmente supor que um padrão instintivo, idêntico ao arquétipo, esteja 
baseado em nosso sistema simpático. Mas tudo isto é mitologia, bastante difícil de provar do ponto de vista 
epistemológico e tão inadmissível quanto aquelas ridículas fantasias sobre experiências psicológicas intra-uterinas. 
Estou convencido de que nossa mente corresponde à vida fisiológica do corpo, mas a maneira em que está 
conectada com o corpo é incompreensível por razões óbvias. Especular sobre essas coisas incompreensíveis é mera 
perda de tempo. Querendo ser bem exato, ambas as afirmações, isto é, que a psique se baseia num processo 
orgânico do corpo ou que a psique é independente do corpo são irrespondíveis. A questão da localização no 
cérebro é extremamente delicada, pois ao se destruir certa parte do cérebro, destrói-se certa função. Contudo não 
se sabe se houve realmente a destruição da função, pois é bem possível que tenha havido apenas a destruição do 
transmissor dessa função – como, por exemplo, tirar o aparelho do telefone não significa eliminar a linha telefônica. 
Não há certeza absoluta se a psique depende do cérebro; conhecemos fatos que provam que a mente pode 
relativizar espaço e tempo, conforme demonstrado pelos experimentos de Rhine e pela experiência em geral. Eu já 
disse que os arquétipos são as representações psicológicas de padrões instintivos e se comportam exatamente 
como tais. Como entram num indivíduo os instintos? Os instintos foram herdados desde tempos imemoriais e se 
desenvolveram supostamente com as diferentes espécies. Por isso datam de milhões de anos na maioria dos casos. 
Também com relação aos instintos é questionável se eles continuam a existir quando foi destruido seu transmissor, 
isto é, se eles mesmos foram mortos. Eu não me preocuparia com esta conversa de localização. Praticamente é 
tudo tolice e um remanescente da velha mitologia do cérebro, como a explicação do sono através da contração dos 
gânglios, o que não é mais inteligente do que a localização da psique na glândula pituitária” (JUNG, 2002, p. 330-
331). 
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entidade postulada nessa dimensão inconsciente e a sua não verificação por outras 

metodologias implica, primeiro, a sua permanência como uma mera hipótese, tornando-a, é 

claro, uma séria candidata a se tornar uma espécie de phlogiston146 da mente. Entidades 

dotadas de eficácia e postuladas sem a sua clara vinculação ao corpo acabam correndo o sério 

risco de serem hipostasiadas por seus intérpretes e de assumirem, desse modo, o status de 

entidades metafísicas. 

 Jung repetidamente teve que se defender da alegação de que as entidades por ele 

postuladas eram entidades metafísicas. Nesse sentido, ele adotará, nas palavras de Barreto 

(2008), um ceticismo epistêmico e metafísico e afirmará a total impossibilidade de a psicologia 

erigir entidades metafísicas: “Não pertence ao alcance de uma ciência como a psicologia 

verificar a verdade ou não de afirmações metafísicas. É um ponto de vista totalmente 

antiquado, e isto desde os tempos de Immanuel Kant, pensar que a pessoa humana pode 

formular uma verdade metafísica” (JUNG, 2003, p. 86). A adesão junguiana aos limites 

epistemológicos impostos pelo pensamento kantiano acaba por fazer com que seus principais 

construtos – o arquétipo, o Unus Mundus, o processo de individuação etc – só possam ser 

pensados, portanto, como hipóteses e modelos heurísticos que, no máximo, podem apenas 

ser objeto de crença. A formulação desses construtos, contudo, estava capitaneada pela 

motivação ética. Como tão bem expõe Barreto (2008): 

para atender ao objetivo primeiro de dar alívio aos sofrimentos humanos 
que são endereçados ao psicólogo na situação clínica, Jung forja categorias 
de compreensão provisórias, empíricas, julgando sua validade em primeiro 
lugar a partir dos efeitos concretos que se poderiam verificar no estado da 
pessoa sofredora (BARRETO, 2008, p. 245). 

 

 Esses construtos, frutos da sua própria atividade imaginativa e que puderam lhe 

oferecer também algum alívio em seu momento de crise, poderiam, então, como phármaka, 

também serem ministrados a seus pacientes, funcionando como um suporte para a ideia de 

um mito do significado. 

 Vários pós-junguianos se mostraram extremamente críticos quanto a qualquer 

hipótese que pudesse vincular os arquétipos a uma dimensão biológica. Os adeptos dessa 

crítica, em especial, foram Hillman e, em geral, membros da escola arquetípica e pós-

junguianos que adotaram uma leitura puramente fenomenológica da obra de Jung, como 

Brooke (1993). Eles verão, em geral, um erro metodológico e epistemológico por parte de Jung 

em qualquer tentativa de vinculação dos arquétipos ao cérebro ou aos genes. Muitas de suas 

alegações são absolutamente inegáveis: a) De fato, do ponto de vista metodológico, se Jung 

chega à sua formulação dos arquétipos por meio de uma fenomenologia, seu método não é 

apropriado para fazer nenhuma consideração quanto a um aspecto de ordem localizacionista 

de categorias por ele criadas. Esse tipo de investigação requereria um método científico, além, 

é claro, de recursos tecnológicos não disponíveis à época. b) Do ponto de vista epistemológico, 

haveria, igualmente, um limite intransponível à época para qualquer inferência dessa ordem. 

Se esse limite é para sempre intransponível ou se é apenas momentaneamente intransponível 
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 Substância cuja existência foi postulada no século XVII para explicar o processo de combustão e que estaria 
presente nos corpos e seria liberada durante esse processo. A descoberta da oxidação colocou a teoria do 

phlogiston por terra. 
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por limitações tecnológicas e da ordem do conhecimento talvez ainda não seja totalmente 

possível afirmar. O próprio Jung era cauteloso quanto a isso:  

Gostaria de dizer de passagem que o conceito de “transcendente” é um 
conceito relativo. Transcendente só é aquilo que nos é incógnito, ou além 
do nosso conhecimento; e do transcendente não se sabe ao certo se é 
duradouramente inacessível ou só no presente. Muita coisa foi 
transcendente para a época passada, mas hoje em dia é objeto da ciência. 
Isto nos deveria tornar cautelosos, sobretudo quando se trata das coisas 
últimas sobre as quais nada podemos saber (JUNG, 2003, p. 96). 

 

c) O termo arquétipo é extremamente polissêmico e, certamente, para muitos de seus 

significados nenhuma estrutura, processo ou elemento que pudesse corresponder a todos os 

requisitos enumerados por Jung como universalidade e hereditariedade encontraria 

correspondência em outros níveis de corporificação. Talvez, contudo, em alguns sentidos mais 

simples que o termo assume, alguma correspondência possa ser verificada. 

 Brooke (1993) resumirá a questão: 

É verdade que a tentativa de Jung de situar os arquétipos na estrutura do 
cérebro viola os seus limites metodológicos e epistemológicos; e é verdade 
que entre sais, ácidos graxos, genes e neurônios, de um lado, e experiência e 
significado de outro há um abismo conceitual e ontológico. Contudo, a 
rejeição hermenêutica do reducionismo de Jung pode correr o perigo de 
perder de vista os aspectos do conceito de arquétipo que são importantes 
para uma compreensão ontológica mais completa. Em outras palavras, 
enquanto pode-se concordar que a tentativa de Jung de situar os arquétipos 
no cérebro foi um erro, a sua tentativa de fazer isso pode sugerir algo 
significativo acerca dos arquétipos. Talvez, mais uma vez, o erro de Jung 
resida mais no seu pensamento e expressão do que na sua intuição 
(BROOKE, 1993, p. 145). 

 
 Brooke (1993) chama a atenção de que talvez a intenção de Jung ao fazer referência à 

localização do arquétipo no cérebro fosse a de “ancorar a experiência e o significado na 

densidade e na especificidade existencial de uma realidade encarnada”, recordar o papel do 

corpo em “uma compreensão hermenêutica da vida simbólica” e manter “a psicologia analítica 

o tanto quanto possível sadia” (BROOKE, 1993, p. 147). Em outras palavras, Jung 

possivelmente estava chamando a atenção para o corpo como elemento originário na 

construção do significado.147 

 Na realidade, ele já chamara a atenção para isso no encontro de médicos de doentes 

mentais em Zurique, em 1928. No início de sua conferência, em que exporá a metodologia e os 

princípios básicos que nortearam a formulação da sua tipologia, ele faz uma pequena 

introdução sobre a “arte” da caracterologia, marcada pela demarcação de uma tipologia não 

só das características psíquicas, mas também corporais dos indivíduos.  

A intercomunicação das características corporais e psíquicas é tão íntima 
que podemos tirar conclusões não só a partir da constituição do corpo sobre 
a constituição da psique, mas também da particularidade psíquica sobre as 

                                                           
147

 Gieser (2005, p. 224) será mais direta quanto a isso: “Se eles fossem apenas psíquicos, eles seriam invenções 

humanas e não forças autônomas.” 
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correspondentes formas corporais dos fenômenos. É verdade que o último 
processo é bem mais difícil, não porque o corpo é menos influenciado pela 
psique do que a psique pelo corpo, mas porque, partindo da psique, temos 
que concluir do desconhecido para o conhecido, enquanto que no caso 
inverso temos a vantagem de começar pelo conhecido, ou seja, pelo corpo 
visível. Apesar de toda a psicologia que acreditamos hoje possuir, a alma 
continua sendo bem mais obscura do que a superfície visível do corpo. […] 
Esta direção de fora para dentro tem que ser trilhada pela pesquisa até que 
se possam estabelecer, com relativa segurança, certos fatos elementares da 
psique. Uma vez estabelecidos, o caminho pode ser invertido. Podemos, 
então, formular a pergunta: quais são as expressões corporais de um fato 
psíquico determinado? Infelizmente ainda não progredimos o suficiente 
para formular esta pergunta, pois seu requisito básico, a constatação 
satisfatória do fato psíquico, está longe de ser atingido. Apenas começamos 
a ensaiar a composição de um inventário psíquico, e isto com maior ou 
menor êxito. […] O corpo nada significa sem a psique, da mesma forma que 
a psique nada significa sem o corpo. Se nos dispusermos a inferir um 
correlato psíquico a partir de uma característica física, estaremos 
concluindo, como já ficou dito, do conhecido para o desconhecido (JUNG, 
1991g, § 979 - § 981). 

 

 Ele, portanto, assinala a íntima correspondência entre o elemento psíquico e o 

elemento corporal, ressaltando que as tipologias psíquicas apresentam determinados tipos 

corporais correspondentes. Apesar de ali ele estar se referindo a essa relação em um contexto 

da caracterologia, certamente o trecho é também aplicável ao contexto da formulação 

arquetípica. 

 

7.3.2.5 Jung e a ciência 
 

Jung dirigiu ao longo de suas obras inúmeras críticas à ciência, mais precisamente ao 

cientismo, por vezes, em seus trabalhos referido, no que tange aos estudos da consciência, 

como ‘materialismo científico’, que constitui uma doutrina ou corrente de pensamento que 

entende que tudo pode ser explicado pela ciência. O termo ‘cientismo’, ou ‘cientificismo’, 

naturalmente, guarda uma grande polissemia e é definido de forma distinta por 

epistemólogos, mas pode-se, talvez, resumir os seus postulados da seguinte forma: a) a crença 

de que somente o conhecimento científico seja verdadeiro e real. Esse conhecimento deve ser 

formalizado e repetido em condições laboratoriais para poder ser considerado válido e 

aceitável; b) a crença em uma concepção materialista, mecanicista e analítica do mundo, 

expressa na afirmação de que é possível e desejável descrever toda a natureza por meio de leis 

matemáticas ou lógicas e reduzir os fenômenos a um nível elementar para que seja possível 

compreendê-los; c) a crença no papel do especialista e na atomização dos saberes em áreas 

distintas; d) a crença de que a ciência e a tecnologia desenvolvida a partir dos conhecimentos  

por ela produzidos sejam capazes de resolver os problemas humanos; e) a crença em uma 

separação entre o cientista e o seu objeto de estudo, ou seja, na possibilidade total de 

isolamento do objeto a ser estudado do sujeito que o estuda e de que as crenças e a 

subjetividade do pesquisador não influenciam a pesquisa e, que, ainda que venham a 

influenciar, possam, por meio de uma metodologia apropriada, ser isoladas. 
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Tal doutrina, obviamente, encontra-se em contraposição às principais posturas e 

postulados junguianos, em especial, o da incognoscibilidade última do inconsciente e da 

realidade e mesmo, como foi visto anteriormente, à natureza da própria práxis junguiana, 

fundada na ideia de um perspectivismo e de uma relação interativa entre sujeito e objeto em 

que tanto o objeto de estudo quanto o sujeito são modificados pela sua interação mútua, e 

pela necessidade por parte do investigador de um constante questionamento de seus 

pressupostos – o que se traduz, na linguagem clínica, pela ideia de um inesgotável processo de 

retirada de projeções. 

Cada um desses pontos merece uma análise um pouco mais específica. 

a) Da incognoscibilidade do inconsciente: A visão junguiana da incognoscibilidade do 

inconsciente decorre inicialmente da vedação kantiana, exposta na Crítica da Razão Pura, 

quanto à possibilidade de um conhecimento objetivo da alma, à qual Jung prontamente 

aderirá: “[há um] limiar que separa duas épocas. Quando falo [desse] limiar quero significar a 

teoria do conhecimento que começou com Kant. Neste limiar separam-se as mentes: aquelas 

que entenderam Kant e aquelas que não conseguem segui-lo” (JUNG, 2003, p. 92). A psicologia 

como ciência objetiva seria impossível, visto que nela, é a alma que estuda a própria alma e 

isso, por si só gera uma distorção no objeto estudado. Jung expressa acordo com esse 

pensamento inúmeras vezes ao longo de sua obra: 

 
É bom nunca esquecer que em psicologia o meio pelo qual se julga e 
observa a psique é a própria psique. Por acaso alguém já ouviu falar de um 
martelo que bata em si próprio? Na psicologia, o observador é o observado; 
a psique não é apenas o objeto, mas também o sujeito de nossa ciência. 
Como estamos vendo, trata-se de um círculo vicioso e por isso temos de ter 
uma modéstia incrível. O melhor que podemos esperar é que todo mundo 
ponha as cartas na mesa e admita: “Conduzo as coisas de tais e tais formas e 
é assim que as vejo.” Aí podemos comparar as experiências (JUNG, 1997e, § 
277). 

 

Kant reservará à psicologia, em sua Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, apenas a 

possibilidade de realizar uma descrição empírica da alma. E é desse modo que Jung procederá: 

ele realizará, como já visto anteriormente, uma fenomenologia da psique: 

Devido à enorme complexidade dos fenômenos psíquicos, um ponto de 
vista puramente fenomenológico é sem dúvida o único possível e que 
promete êxito em longo prazo. […] O campo das manifestações psíquicas, 
provocadas por processos inconscientes, é tão rico e múltiplo, que prefiro 
descrever o fato observado e quando possível classificá-lo, isto é subordiná-
lo a determinados tipos. Trata-se de um método científico, empregado 
sempre que nos encontramos diante de uma material variado e ainda não 
organizado. Podemos ter dúvidas quanto à utilidade e à oportunidade das 
categorias ou tipos de ordenamento empregados, mas não quanto ao acerto 
do método. Como observo e examino há décadas os produtos do 
inconsciente no sentido mais amplo, isto é, os sonhos, fantasias, visões e 
delírios, não pude deixar de reconhecer certas regularidades ou tipos. Há 
tipos de situações e de figuras que se repetem frequentemente de acordo 
com seu sentido. Por isso uso também o conceito de tema ou motivo a fim 

de designar estas repetições (JUNG, 2000i, § 308 - § 309). 
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Mesmo o acesso direto aos produtos do inconsciente é impossível. É possível 

pressupor a existência dessa instância por meio de diversos experimentos, entre eles, o 

experimento de associação de palavras de que se ocupou Jung na primeira década do século 

passado. Contudo, a consciência é sempre a intermediária nesse processo: 

A psicologia como ciência relaciona-se, em primeiro lugar, com a 
consciência; a seguir, ela trata dos produtos do que chamamos psique 
inconsciente, que não pode ser diretamente explorada por estar em um 
nível desconhecido, ao qual não temos acesso. O único meio de que 
dispomos, nesse caso, é tratar os produtos conscientes de uma realidade, 
que supomos originários do campo inconsciente, esse campo de 
“representações obscuras” ao qual KANT, em sua Antropologia, se refere 
como sendo um mundo pela metade. Tudo o que conhecemos a respeito do 
inconsciente foi-nos transmitido pelo próprio consciente. A psique 
inconsciente, cuja natureza é completamente desconhecida, sempre se 
exprime através de elementos conscientes e em termos de consciência, 
sendo esse o único elemento fornecedor de dados para a nossa ação. Não se 
pode ir além desse ponto, e não nos devemos esquecer que tais elementos 
são o único fator de aferição crítica de nossos julgamentos (JUNG, 1997e, § 
8). 

 

 Desse modo, ele continuamente afirmará o limite essencial ao conhecimento imposto 

pela própria natureza do objeto da psicologia: “Quando digo ‘psique, entendo algo 

desconhecido a que dou o nome de ‘psique’” (JUNG, 2003, p. 280). “Para mim a psique é um 

fenômeno quase infinito. Não tenho a menor idéia do que ela é em si e sei apenas muito 

vagamente o que ela não é” (JUNG, 2002, p. 244). Da mesma forma, quando ele nomear e 

dispor sobre entidades inconscientes – “as figuras atrás da cortina epistemológica” (JUNG, 

2003, p. 111), ele terá o cuidado de afirmar, como foi visto anteriormente, que estará apenas 

tecendo hipóteses: “Não sabemos o que é (isto é, em que consiste) um arquétipo, uma vez que 

a natureza da psique nos é inacessível; mas sabemos que os arquétipos existem e atuam” 

(JUNG, 2000j, § 1567). “Quando digo algo sobre o arquétipo, falo de idéias correspondentes, 

mas nunca da coisa em si; pois […] trata-se de um mistério transcendental” (JUNG, 2002, p. 

229). 

 

b) Da incognoscibilidade da realidade: Os limites impostos pela adesão às fronteiras 

epistemológicas kantianas implicarão a impossibilidade de conhecimento da realidade última: 

“Nunca podemos passar os limites epistemológicos” (JUNG, 2003, p. 170). Isso acabará por dar 

à Psicologia Junguiana um caráter, como visto anteriomente, surpreendentemente, cético: 

“Meu aparente ceticismo significa na verdade apenas a tão necessária autolimitação 

epistemológica” (JUNG, 2003, p. 86). Do mesmo modo, Jung afirmará a provisoriedade do 

conhecimento: “Nenhuma afirmação científica é definitiva: é uma formulação provável com 

base na observação e na análise” (JUNG, 2003, p. 232). E adotará constantemente uma 

postura essencialmente pragmática, fruto em grande medida da influência de William James 

no seu pensamento: “’Teorias’ são instrumentos, mas não verdades; são pontos de vista que 

colocamos de lado quando se mostram imprestáveis” (JUNG, 2003, p. 213). Isso, contudo, não 

representará uma negação do valor do trabalho científico. Como Jung mesmo diz, o seu 

ceticismo diz respeito à possibilidade de conhecimento do transcendente e da realidade 

última: 
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[…] seria totalmente errôneo cair num niilismo impaciente e, numa 
antecipação intelectualista, declarar inútil toda a ciência humana. Consegue-
se realmente alguma coisa com a ciência, ainda que não os últimos 
conhecimentos filosóficos. Nunca alcançamos as ‘verdades últimas’, mas no 
caminho para lá descobrimos uma boa quantidade de verdades parciais 
surpreendentes. Pode-se chamar isto de progresso, e na verdade o é dentro 
do espaço limitado da ânsia humana por conhecimento (JUNG, 2003, p. 
214). 

 

 Inspirado pelo seu contato com Pauli e pelos novos problemas epistemológicos 

trazidos pela física quântica, para Jung, a verdade será tão-somente uma probabilidade: “Por 

razões epistemológicas, esta questão [da verdade] já se tornou obsoleta há muito tempo. O 

conhecimento humano deve contentar-se com a produção de modelos que correspondem à 

probabilidade. Mais do que isso seria presunção descabida” (JUNG, 1993l, § 853). 

 

Esse é apenas um dos sentidos que o termo assumirá na Psicologia Junguiana, um 

sentido relacionado à dimensão coletiva do conhecimento – a ciência. Há, contudo, diversos 

sentidos do termo e é importante que pelo menos alguns deles sejam explicitados aqui: (1) um 

sentido não tão relacionado à uma dimensão apenas coletiva do conhecimento, mas 

relacionado essencialmente a uma dimensão pragmática. A verdade é, mais do que dita, 

expressa pela atitude e pelo comportamento do indivíduo e pelas manifestações de seu 

inconsciente. Ela pode ser investigada mediante a averiguação de divergências entre o lógos – 

o discurso, a psykhé – a alma (em suas dimensões tanto consciente quanto inconsciente) e o 

érgon – a atitude de cada indivíduo. Havendo copertinência entre essas três instâncias, ela 

passa a ser sinônimo de integridade. Ela é, nesse sentido, uma experiência. (2) A verdade é um 

evento de atribuição de sentido e é o resultado da interação entre um sujeito e um objeto: é a 

expressão descritiva da interação entre ambos. Nesse sentido, ela é subjetiva, é uma espécie 

de confissão pessoal daquele que a profere (JUNG, 1989a, § 770 - § 771). (3) A verdade tem, 

essencialmente, uma dimensão ética. Nesse sentido, a ‘verdade’ das ciências subordina-se à 

VERDADE da ideia de bem e, portanto, à esfera ética. (4) A verdade é simbólica: por isso, ela 

nunca é completamente expressa em palavras e nunca é completamente objeto do 

entendimento: aquilo que o signo não diz é o que torna verdadeiro aquilo que é por ele dito. 

 

Com relação às formulações lakoffianas, pode-se dizer que, para a Psicologia 

Junguiana, em sua dimensão coletiva: a) a verdade, é algo a ser investigado pela psicologia148, 

uma vez que depende da natureza do entendimento humano e também não está sujeita a 

uma definição por uma filosofia a priori. Nesse sentido, tanto para a Linguística Cognitiva 

quanto para a Psicologia Junguiana, a epistemologia seria um ramo da psicologia149; b) a 

verdade, de fato, não pode ser absoluta e objetiva, visto que depende do entendimento. E, 

dado que os seres humanos compartilham da mesma estrutura arquetípica, ela também não é 

inteiramente subjetiva; c) Há vários níveis de realidade e vários níveis de verdade, não 

                                                           
148

 A questão que se colocaria aqui é a qual psicologia caberia isso. Essa questão foi objeto de inquietação por parte 

de Jung e esteve na base da motivação para a formulação da sua tipologia. Quanto a isso, ver Shamdasani (2005) e 
o projeto de Jung de formulação de uma psicologia geral que seria responsável pela formulação de uma teoria que 
fosse capaz de explicar as variações nas formulações teóricas da própria psicologia. 
149

 Há duas grandes tradições quanto à disciplina a qual se subordinaria a epistemologia: a primeira vê a razão como 
algo independente da psique e, nesse sentido, ela seria subordinada à filosofia. Outra considera a epistemologia, 
assim como a própria filosofia, dependentes da psicologia. 
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devendo nenhum deles ser privilegiado; d) a verdade é o entendimento que se tem de uma 

situação e aquilo que uma sentença referente a esse entendimento expressa.  

 

c) O papel da equação pessoal no processo investigativo: Como visto anteriormente, a 

ideia da equação pessoal foi um elemento importante na motivação para a elaboração da 

tipologia junguiana. Jung via a própria formulação da teoria arquetípica como uma pura e 

legítima expressão de suas experiências pessoais e como o seu modo de avaliar o fenômeno 

psíquico – ela era, portanto, também um produto de sua equação pessoal. Desse modo, toda e 

qualquer teoria científica estaria sujeita a elementos subjetivos e não haveria como afastá-los. 

A ideia de uma cientificidade objetiva era um mito:  

 

Na elaboração de teorias e conceitos há muita coisa de sorte pessoal. Há 
também uma equação pessoal psicológica e não apenas psicofísica. […] O 
efeito dessa equação pessoal já começa na observação. Vemos aquilo que 
melhor podemos ver a partir de nós mesmos. […] Essa equação pessoal 
psicológica aparece mais ainda quando se trata de expor ou comunicar o 
que se observou, sem falar da concepção e abstração do material 
experimental. […] Exigir que só se olhe objetivamente nem entra em 
cogitação, pois isto é impossível. Já deveria bastar que não se olhasse 
subjetivamente demais. […] Reconhecer e levar em consideração o 
condicionamento subjetivo dos conhecimentos em geral e dos 
conhecimentos psicológicos em particular é a condição essencial da 
valorização científica e correta de uma psique diferente da do sujeito que 
observa. Essa condição só será satisfeita quando o observador estiver 
suficientemente informado sobre a extensão e a natureza de sua própria 
personalidade (JUNG, 1991a, § 8). 

 
 Era, portanto, fundamental, no processo de construção de um saber científico, que o 

investigador procedesse a uma análise de seus fundamentos e de suas premissas para que 

tivesse consciência de que seu conhecimento era construído com base em pressupostos 

metafísicos últimos. No caso específico da psicologia, essa era, aliás, a condição para que ela 

pudesse, de algum modo, ser chamada de científica – aqui ele ampliaria bastante a ideia de 

cientificidade, alegando, que, para tanto, bastaria que ela esclarecesse as suas premissas: 

 
Pareceu por muito tempo que era possível limitar-se a um método 
puramente científico-natural no campo da psicologia experimental e clínica. 
Mas o conhecimento gradual de que a crítica dos pressupostos ideais não 
era supérflua, porque são objeto de determinadas disciplinas das ciências 
filosóficas, foi-se impondo aos poucos. […] A psique é um fator muito 
complexo e tão fundamental a todos os pressupostos que nenhum 
julgamento pode ser considerado “meramente empírico”, mas deve sempre 
indicar com antecedência a premissa segundo qual ele julga. Além disso, o 
conhecimento psicológico já não pode esconder hoje em dia o fato de que o 
seu objeto abrange ao mesmo tempo o seu próprio ser e que, por isso, em 
certo sentido, não pode haver “princípios” e julgamentos válidos, mas 
apenas fenomenologia, o que significa em outras palavras pura experiência. 
Neste nível de conhecimento a psicologia como ciência deve renunciar a si 
mesma, mas só neste alto nível. Abaixo dele são possíveis os julgamentos e, 
portanto, a ciência na medida em que as premissas do julgamento são 
fornecidas, e nesta medida também a psicologia como ciência é possivel 
(JUNG, 2000a, § 1738). 
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 Esse posicionamento de Jung será, posteriomente, questionado e exposto de forma 

mais clara em uma série de correspondências trocadas com o psiquiatra britânico E. A. Bennet 

em 1960. Ali Jung evidencia o que ele entendia por ciência no campo da psicologia: ele 

afirmará que, para que um conhecimento psicológico pudesse ser caracterizado como 

científico, bastaria que, além de expostas as premissas de tal modelo, fosse evidenciada a sua 

aplicabilidade. Ele chega mesmo a afirmar que a única prova de uma teoria científica seria essa 

sua aplicabilidade – o seu critério é essencialmente pragmático. Ao ser confrontado por 

Bennet com a consideração de que a aplicabilidade de uma teoria não constituiria prova 

científica, Jung esclarecerá que, por aplicabilidade, ele pensava tão-somente a sua “aplicação 

como um princípio de compreensão e como um meio heurístico para um fim” (JUNG, 2003, p. 

259). Bennet, então, esclarecerá que, “por prova científica [entende] uma explicação de 

fenômenos que podem ser observados e comprovados também por outras pessoas e nos quais 

é possível constatar uma regularidade imutável e predizível. Isso pressupõe uma concordância 

geral (…) sobre os fatos em discussão” (JUNG, 2003, p. 260). Bennet estava aqui levantando 

um critério bastante semelhante ao que Lakoff e Johnson (1999) levantaram para atestar a 

cientificidade dos construtos de seu Inconsciente Cognitivo. Tais construtos deveriam ser 

reconhecidos amplamente por metodologias de pesquisa diversas oriundas de áreas distintas. 

Jung alegará em sua resposta a Bennet que disciplinas distintas requereriam provas distintas e 

o que Bennet estava exigindo dele era uma prova física ou química. Em sua última carta a 

Bennet, ele esclarecerá que parte de seu desacordo com ele advinha de uma diferença 

semântica quanto ao termo científico:  

 

A questão é o termo ‘científico’ que no ambiente anglo-saxão parece 
significar apenas evidência química, física e matemática. No Continente, 
porém, qualquer espécie de abordagem lógica e sistemática adequada é 
chamada ‘científica’; por isso métodos históricos e comparativos são 
científicos. História, mitologia, antropologia, etnologia são ‘ciências’ como 
geologia, zoologia, botânica etc. É evidente que a psicologia tem o direito de 
ser ‘científica’, mesmo que não esteja ligada apenas a métodos físicos e 
fisiológicos (altamente inadequados) (JUNG, 2003, p. 265). 

 
 Aqui a comparação com as exigências lakoffianas são pertinentes. Para Lakoff e 

Johnson (1999), a cientificidade é garantida pela vinculação dos construtos elaborados no nível 

do Inconsciente Cognitivo a processos no nível neural. Ausente tal vinculação, tais construtos 

seriam no máximo modelos heurísticos de avaliação da realidade, fruto da imaginação 

humana, e, talvez, nem mesmo como hipóteses científicas poderiam se constituir. 

 

d) A relação sujeito-objeto: O reconhecimento da chamada ‘equação pessoal’ por si só já 

implica, para Jung, a impossibilidade de se falar de uma separação entre o sujeito e o objeto. 

Nesse sentido, Jung se distancia do paradigma vigente à sua época de que o pressuposto de 

validade na ciência seria a neutralidade do sujeito. Ele relativizará a ‘objetividade’ do 

conhecimento científico, alegando interferências de inúmeros processos inconscientes. 

 

e) O individual e o geral: Jung tratou continuamente, ao longo de sua obra, dos limites da 

ciência na prática clínica. O que encontrava-se em questão era a possibilidade de uma ciência 

do indivídual. Afinal, na situação clínica estava-se diante, sobretudo, de um indivíduo, com a 

sua história de vida e com uma enorme, variada e complexa gama de fatores únicos, 
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absolutamente impossíveis de serem sequer identificados pelo terapeuta e pelo próprio 

indivíduo. Jung acreditava que a ciência lidava sobretudo com situações gerais e traçava leis 

gerais para explicar os fenômenos. Nos casos individuais, a complexidade dos fatores 

envolvidos era de tal ordem que seria impossível enumerar todos as leis gerais aplicáveis 

àquela situação. Nesse sentido, Jung utilizará um vocabulário herdado de Dilthey para 

diferenciar essas duas modalidades de saber: ao primeiro, que versa sobre o geral, ele 

denominará ‘conhecimento’ e, ao segundo, ‘compreensão’. Shamdasani (2005) expõe 

cuidadosamente todas as discussões de Jung a esse respeito, inserindo-as, inclusive, dentro de 

uma linha temporal, e evidenciando a sua evolução. O seu último posicionamento a esse 

respeito encontra-se em Presente e Futuro, publicado em 1957. Ali, Jung prega um 

balanceamento entre conhecimento e compreensão na prática clinica, sem expor claramente 

como esse processo se dá. A aplicação apenas de leis gerais tenderia a anular o indívíduo 

nessas situações e a obliterar as especificidades dos elementos que não se encaixam nessas 

leis gerais (sem falar daqueles que sequer foram identificados pelo terapeuta e pelo paciente) 

– ao passo que apenas uma compreensão tenderia, paradoxalmente, a igualmente anular um 

dos sujeitos em questão: 

 

Uma compreensão tão abrangente é, porém, impossível porque exige uma 
adaptação total de ambos os indivíduos e, mais cedo ou mais tarde, chegaria 
o momento em que um dos parceiros ver-se-ia obrigado a sacrificar sua 
própria individualidade em favor da individualidade do outro. Esssa 
consequência inevitável romperia a compreensão, cujo pressuposto básico é 
precisamente a preservação integral da individualidade de ambos os 
parceiros. Uam vez que a compreensão a todo custo prejudica a ambos os 
parceiros, o mais aconselhável é o exercício da compreensão até que se 
alcance o equilíbrio entre esta e o conhecimento (JUNG, 1993m, § 532). 

 
Em última instância, por trás dessa divisão, encontrava-se a velha separação entre o 

objetivo e o subjetivo, entre o signo e o símbolo, entre o literal e o figurado, que será melhor 

analisada no capítulo 9. 

 

7.3.2.6 Jung e a liberdade 

 Há pelo menos duas passagens na obra junguiana que se referem diretamente ao tema 

da liberdade. Na primeira delas, Jung é explícito quanto à não existência de livre-arbítrio, 

definido como a possibilidade que os homens teriam de determinar completamente as suas 

atitudes. Em outras palavras, a sua vontade seria soberana. A resposta que ele oferece a esse 

respeito é, naturalmente, a de que tal coisa não existe e o principal elemento cerceador desse 

livre-arbítrio é o inconsciente:  

Certamente uma pergunta que se fará a este respeito é se não haveria indivíduos 
para os quais o próprio livre-arbítrio constituiria o supremo princípio do agir, de 
modo que todas as suas atitudes seriam intencionalmente escolhidas por eles 
próprios. Não acredito que alguém haja atingido ou venha atingir esta semelhança 
com Deus, mas sei que há muitos que almejam este ideal, porque estão dominados 
pela idéia heróica da liberdade absoluta. De um modo ou de outro, todos os 
homens são dependentes; todos são determináveis de alguma forma, pois não são 
deuses. […] em minhas considerações iniciais, mencionei a possibilidade de que a 
consciência de nosso eu não é necessariamente a única forma de consciência de 
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nosso sistema, mas talvez esteja subordinada inconscientemente a uma 
consciência mais ampla […] (JUNG, 1998b, § 636 - § 637).  
 

 Em outra passagem, mais especificamente, em uma entrevista concedida a Gordon 

Young, já citada anteriormente (ver nota n. 115 neste capítulo), Jung é mais comedido com 

suas afirmações sobre a liberdade, lembrando-se de que se trata essencialmente de uma 

questão de ordem metafísica e de que pronunciar-se a esse respeito seria romper os limites 

por ele mesmo impostos à sua psicologia. Ele, então, afirmará que essa questão é irrespondível 

em termos da sua veracidade e que qualquer resposta a ela deve ser fundamentada mais pelo 

seu caráter pragmático – se ela leva o indivíduo a uma situação de maior bem-estar ou não – 

do que propriamente pelo critério de veracidade. 

 

7.3.3 A teoria junguiana e a teoria popular metafórica da psicologia das faculdades 

 No início desse capítulo foi introduzida de forma sucinta a crítica lakoffiana à chamada 

psicologia das faculdades, precursora de visões recentes, modularistas, da mente e da 

linguagem. Lakoff e Johnson (1999, p. 410) propõem que o modelo da psicologia das 

faculdades está baseado em uma ontologia e em uma estrutura lógica construídas por meio de 

uma rede de metáforas que se encontra profundamente enraizada no nosso senso comum. 

 Eles analisam extensamente esse sistema metafórico, segundo o qual o mundo seria 

constituído por um domínio externo — o mundo objetivo—, em que haveria objetos materiais; 

e por um domínio interno — o mundo subjetivo —, que ‘conteria’ ideias, sensações, 

sentimentos etc. O domínio interno é metaforicamente construído segundo a ‘metáfora da 

Sociedade da Mente’, termo por eles denominado para se referir à metáfora por meio da qual 

a mente é conceitualizada como uma sociedade formada por membros que desempenham 

tarefas específicas e não concorrentes necessárias ao desenvolvimento daquela sociedade. As 

capacidades da mente são, desse modo, conceitualizadas como pessoas autônomas e com 

personalidades próprias e com tarefas distintas. Assim, o Sentimento seria “indisciplinado, 

volátil e algumas vezes fora de controle” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 410) e, quando 

desperto, poderia influenciar a Vontade. A Percepção é extremamente metódica e confiável, e 

recebe passivamente as impressões sensíveis do corpo, repassando-as, como em uma linha de 

montagem, para as outras faculdades/pessoas para que essas executem as suas tarefas: 

A linha de montagem até então é assim: a Percepção recebe as impressões 
dos sentidos a partir de fora e as passa para a Imaginação que as combina 
em imagens e as passa para o Entendimento. O Entendimento julga como 
essas imagens serão atribuídas aos conceitos. O Entendimento então produz 
proposições (“julgamentos”) e as passa para a Razão (LAKOFF; JOHNSON, 
1999, p. 411). 

 

 Além das faculdades/pessoas descritas acima, participam dessa comunidade a Razão, 

de personalidade fria, controlada e sábia; a Memória, que geralmente é metódica e espera-se 

que seja confiável e que age como um estoquista, armazenando objetos (aqui entram em jogo 

várias outras metáforas presentes na cultura, como IDEIAS são OBJETOS) que lhes são 

passados pelas outras pessoas/faculdades; e a Vontade, que é capaz de mover o corpo, 

recebendo ordens da Razão, embora esteja sujeita às pressões do Sentimento. 
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 Uma série de metáforas conceituais amplamente disseminadas na cultura é utilizada 

na elaboração dessa teoria popular da mente, como PERCEBER é RECEBER, IDEIAS são 

OBJETOS, CONHECER é VER, PENSAR é JULGAR e a teoria consegue ainda incorporar a ela uma 

série de estereótipos de papéis sociais, como o do juiz sóbrio (Razão), o do administrador 

metódico (Percepção), o histérico (Sentimento), o artesão (Imaginação) etc. 

 Do mesmo modo que uma sociedade formada por indivíduos autônomos organiza-se 

de forma hierárquica, com governantes e governados, a mente também seria organizada de 

acordo com uma hierarquia e com faculdades ou instâncias que governam umas às outras150. 

 Como salientam Lakoff e Johnson (1999), essas metáforas impõem uma estrutura 

sobre as nossas experiências e, igualmente, moldam e influenciam o nosso pensamento acerca 

delas, mas seria um equívoco enorme confundi-las com o que de fato ocorre em nosso 

cérebro. Transpô-las para esse nível de corporificação ou, adotando um termo muito 

frequentemente usado por Jung, hipostasiá-las, pode gerar graves equívocos. Várias versões 

dessa teoria popular da mente predominaram e ainda predominam não só no senso comum 

como na filosofia da mente e mesmo em grande parte dos estudos das ciências cognitivas que 

chegam a definir os seus objetos de estudo a partir dela. As teorias modularistas da mente e 

da linguagem, como é o caso da linguística gerativa, estariam, portanto, essencialmente 

fundamentadas em variações das metáforas acima. 

Hoje em dia há diversas evidências oriundas de pesquisas neurocientíficas que 

mostram que a nossa mente não opera da forma como as metáforas acima a descrevem. 

Damasio (1996, 2000, 2003) revelou de forma extensa como simplesmente não é possível que 

a razão opere de forma independente da emoção, do mesmo modo que hoje em dia sabemos 

que a memória faz muito mais do que meramente armazenar e recuperar informações e que 

ela não se encontra localizada em uma área específica do cérebro. Sabe-se também que não 

há um centro cerebral diretor, como a metáfora também indica. 

 Jung tinha alguma percepção de que a sua teoria dos tipos psicológicos corria o risco 

de ser confundida com a velha psicologia das faculdades. Em 1926, a sua teoria tipológica fora 

criticada por William McDougall, professor, na época, de psicologia em Harvard, exatamente 

por isso (SHAMDASANI, 2005, p. 81). Jung se pronunciará a esse respeito em um encontro de 

médicos de doentes mentais em Zurique, em 1928: 

Neste caso, somos forçados a retornar a algo que, à primeira vista, parece a 
velha psicologia de faculdades do século XVIII; na verdade, porém, só 
voltamos aos conceitos já inseridos na linguagem quotidiana, acessíveis e 
compreensíveis a qualquer um. Quando, por exemplo, falo de pensar, só um 
filósofo não sabe o que isto significa, mas nenhum leigo há de considerar 
isto incompreensível. Quase diariamente empregamos esta palavra e 
sempre significa praticamente a mesma coisa. Mas um leigo entraria em 
sérios apuros se pedíssemos que nos desse de pronto uma definição 
inequívoca de pensar. O mesmo vale de “memória” e “sentimento”. Esses 
conceitos psicológicos puros são muito difíceis de definir cientificamente, 

                                                           
150

 Essa metáfora é tão antiga no Ocidente que pode ser encontrada já na base do pensamento platônico acerca da 

alma, tal como expresso na República, em que ela é pensada como dividida em três partes — epithymetikón, 
thymoeidés e logistikón —, com funções próprias, havendo uma hierarquia entre elas e uma correspondência entre 
as funções dessas partes da alma e classes de indivíduos na polis grega: artesãos, guerreiros e filósofos. 
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mas são facílimos de entender na linguagem usual. A linguagem é uma 
reunião de evidências por excelência; por isso, conceitos muito nebulosos 
ou abstratos não conseguem lançar raízes nela ou facilmente morrem 
porque têm pouco contato com a realidade. Mas o pensamento ou o 
sentimento são realidades tão evidentes que qualquer linguagem não muito 
primitiva tem expressões absolutamente inequívocas para eles. Podemos 
ter certeza então, que estas expressões coincidem com situações psíquicas 
bem determinadas, não importa como sejam definidas essas situações 
complexas. Todos sabem, por exemplo, o que é consciência, mas a ciência 
ainda o desconhece; ninguém duvida que o conceito consciência coincida 
com uma determinada situação psíquica, mas a ciência não o sabe definir. 
Foi por isso que tomei os conceitos leigos contidos na linguagem usual como 
critérios para as diferenças verificadas num tipo de atitude e com eles 
designei as funções psíquicas correspondentes. Tomei, por exemplo, o 
pensamento, como é entendido usualmente, porque me chamou a atenção 
que muitas pessoas pensam bem mais do que outras e dão a seu 
pensamento valor bem maior em suas decisões importantes.[...] 
Evidentemente é possível discutir sobre a validade dessas definições até o 
fim do mundo, mas a discussão prende-se, em última análise, apenas à 
questão se devemos chamar um certo animal de rinoceronte ou de “com 
chifre no focinho”, pois o que interessa é saber como designar o quê. A 
psicologia é terra virgem onde a linguagem ainda precisa ser fixada (JUNG, 
1991g, § 1018 - § 1021). 

 

 O depoimento dado por Jung acima é bastante esclarecedor. Ele tenta evitar ser 

acusado de adotar a velha psicologia das faculdades em sua formulação da teoria tipológica 

explicando que fez uso de conceitos já presentes na cultura e expressos na linguagem comum, 

mas o que ele talvez não perceba é que são as metáforas presentes na cultura e nos conceitos 

utilizados por ele que fornecem a base para a construção da velha psicologia das faculdades. 

 Outro ponto a ser salientado quanto ao trecho acima é que Jung parece estar 

chamando a atenção para o fato de que ele tinha consciência de que os conceitos expressos na 

linguagem apontavam para a experiência que as pessoas tinham dos fenômenos por elas 

sentidos e percebidos. Memória, portanto, refere-se à experiência que as pessoas têm de 

recordar-se de algo e não propriamente aos elementos neurais que estão na base desse 

processo. Isso mostra bem que ele tinha consciência de que o que fazia era uma 

fenomenologia151. Mas mostra também que ele não tinha talvez plena percepção de que os 

conceitos presentes no senso comum que adotou como base para a formulação de sua 

tipologia eram conceitos metafóricos que moldavam já o próprio pensamento que se poderia 

ter sobre a questão. A utilização dessas metáforas poderia ter a vantagem de facilitar a 

compreensão pelo grande público e por seus pacientes de suas formulações, mas corria-se o 

risco de não haver correspondência para elas em um nível neural.  

 Poderia Jung ter feito diferente? Lakoff e Johnson esclarecem: 

Há uma razão pela qual a psicologia das faculdades têm tido tal 
permanência em nossa imaginação e um porquê de ela continuar a ser o 

                                                           
151

 Ele, aliás, afirma textualmente isso: “Meu campo de trabalho específico não é o estudo clínico de características 
externas, mas a pesquisa e a classificação dos dados psíquicos possíveis de estabelecer por conclusões. Desse 
trabalho resulta, em primeiro lugar, uma fenomenologia psíquica que permite uma correspondente teoria 
estrutural e, pelo emprego empírico da teoria estrutural, chega-se finalmente a uma tipologia psicológica” (JUNG, 
1991g, § 987). 



266 
 

nosso modo padrão de pensamento acerca da mente, mesmo diante de 
contraevidências maciças. A Teoria Popular da Psicologia das Faculdades é 
parte do Inconsciente Cognitivo. Ela não é algo que nós possamos 
deliberadamente controlar. Ela se encaixa em um todo orgânico de muitas 
das nossas mais banais metáforas para a mente e estereótipos sociais. Ela é 
parte da nossa herança cultural automática e está corporificada em nossas 
sinapses. É pouco provável que nós a desalojemos em qualquer tempo em 
breve. Eventualmente pode ser possível revisar ou substituir essa teoria 
popular, mas nós só seremos capazes de substituí-la com outras metáforas. 
Como o tempo, os eventos e a causalidade, a mente só pode ser 
compreendida metaforicamente (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 414). 

 

 As afirmações de Lakoff e Johnson (1999) devem ser encaradas com alguma cautela. A 

primeira delas diz respeito aos níveis de corporificação. Lakoff e Johnson (1999) argumentaram 

que devemos considerar metodologias distintas e critérios de verdade próprios para cada nível 

de corporificação dado que, como eles bem salientam, as experiências em cada nível podem 

ser bem distintas. Isso fica claro no exemplo que é fornecido por eles no caso das cores: o que 

é verdade no nível fenomenológico – que o sol é amarelo – não é verdade no nível neural. 

Mas, para efeito de nossa vida prática e cotidiana, o nível fenomenológico talvez seja de muito 

mais relevância neste exemplo do sol amarelo. Desse modo, embora as metáforas da 

psicologia das faculdades de fato moldem e influenciem a forma como conceitualizamos e, 

portanto, compreendemos nossas experiências, elas também estão ancoradas em nossas 

experiências nesse nível fenomenológico. Deve-se ter isso em mente. 

 

7.4 Resumo e considerações  

Ao longo deste capítulo, procurou-se evidenciar como a proposta epistemológica e 

ontológica de Jung, intitulada “Realidade da Psique”, foi em grande medida influenciada pelo 

próprio processo de constituição da psicologia como um campo de investigação independente 

e distinto de outras áreas do saber às quais se encontrava vinculada: em especial, a biologia/as 

ciências médicas e a filosofia. O resguardo a essas duas fronteiras e a eleição do campo 

fenomenológico – ou o da experiência – como o campo de atuação da sua psicologia 

marcaram a construção da Psicologia Junguiana durante quase todo o seu desenvolvimento. 

 Esse posicionamento trouxe consequências importantes para o seu desenvolvimento 

teórico: 1) uma constante negação do status metafísico de boa parte de seus construtos, que 

só puderam, então, assumir a condição de modelos heurísticos utilizados na interpretação da 

realidade – Giegerich (1998) denunciará, desse modo, o passo que Jung se recusou a dar no 

caminho da metafísica; 2) uma desvinculação de fato de seus construtos da dimensão corporal 

– que ensejou a acusação de que suas referências ao corpo fossem nada mais, nada menos, do 

que pura retórica e uma forma de defesa quanto à acusação de que suas formulações não 

fossem mais do que puras fantasias – acusações essas feitas por alguns importantes pós-

junguianos, como Hillman. 

 Quanto a esse último ponto, procurou-se evidenciar também como a proposta 

junguiana de realização de uma tipologia das experiências humanas baseada em uma 

investigação fenomenológica, por si só, não era um impeditivo para a averiguação do papel 
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das experiências corporais no processo de formação dos símbolos. Jung, no entanto, talvez 

tenha sido refém da utilização de conhecidas metáforas cartesianas que ensejavam um 

verdadeiro abismo entre o corpo e a alma, o que pode ter desempenhado um papel 

importante na ausência dessa investigação, ao considerar o corpo essencialmente na sua 

dimensão material (ou seja, em termos de seus processos físico e químicos) e não na sua 

dimensão experiencial. Alguns outros fatores também foram responsáveis por essa verdadeira 

negligência com a dimensão corporal: 1) a sua crítica à perspectiva freudiana, que era 

identificada por ele justamente como uma perspectiva que vinculava o processo psíquico à 

dimensão corporal de forma causal, mesclando explicações de ordem material à dimensão 

fenomenológica; 2) o foco de Jung na prática clínica, em que a premência da necessidade de 

tratamento ao sofrimento de seus pacientes tornava a investigação das origens corporais do 

processo de formação simbólica algo secundário. Poder-se-ia aqui até mesmo fazer referência 

à sua própria tipologia: um intuitivo introvertido com função pensamento como função 

auxiliar, com a função sensação, portanto, como função inferior, mas deixar-se-á esse tipo de 

explicação de lado. 

Do mesmo modo, ao longo do capítulo procurou-se evidenciar como Jung tinha uma 

teoria acerca da linguagem e como essa teoria não se encontrava desvinculada da sua própria 

formulação teórica sobre a natureza do inconsciente: as metáforas e os conceitos abstratos 

decorreriam de experiências semelhantes e comuns a todos os homens – experiências 

arquetípicas – e a investigação arqueológica dessas metáforas poderia não só revelar, como 

comprovar, a origem dessas experiências primordiais. Jung, contudo, era contraditório quanto 

à influência das próprias metáforas na constituição dessas experiências: se, por um lado, ele 

reconhecia que elas poderiam influenciá-las – ele chegou mesmo a referir-se a essa influência 

como o ‘poder mágico das palavras’, em consideração às pesquisas de Lévy-Brühl quanto ao 

papel das palavras nos povos primitivos – e, por conta disso, selecionou cuidadosamente os 

termos que utilizaria para conceituar os seus próprios construtos teóricos, por outro, ele 

alegava a existência de experiências básicas e comuns a todos os seres humanos, evidenciando 

a ideia de que pudesse haver, de algum modo, uma certa independência da experiência com 

relação à forma como ela era conceitualizada, o que é evidenciado pelo modo como ele 

recomenda o combate a esse efeito ‘mágico’ da palavra – uma retirada de projeções. Essa 

formulação, obviamente, denuncia dois elementos importantes na sua teoria: 1) a não-

corporificação das metáforas: é a sua corporificação, segundo Lakoff e Johnson (1999), que, 

em última instância, é responsável não só pela imensa dificuldade implicada nas alterações 

dessas metáforas, mas pelo próprio formato com que a experiência é percebida e 

categorizada; e 2) o papel que a existência de um processo de percepção desvinculado de um 

processo de concepção tinha na sustentação da sua teoria arquetípica. 

O capítulo evidenciou também como, a partir da aproximação de Pauli com Jung, a 

teorização sobre os arquétipos assumiu novos contornos, evidenciados pela reformulação da 

teoria arquetípica em 1946 e pela formulação do conceito de arquétipo psicoide, pela busca 

por uma linguagem neutra e universal, pela localização dos arquétipos em um campo 

intermediário entre a matéria e o espírito e pela afirmação de que haveria uma dimensão 

também arquetípica anterior às formulações arquetípicas já pesquisadas até então e que os 

números seriam evidências dessa dimensão. Pode-se imaginar os motivos para a postulação 

dessa camada arquetípica anterior: as suas formulações originárias da teoria dos arquétipos 
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haviam sido embasadas em teorias biológicas fracassadas e levavam em consideração padrões 

que não poderiam exatamente ser originários, no sentido de serem já enormemente 

complexos. Deveria haver outros padrões mais simples, anteriores a eles, e que conteriam em 

si elementos, para usar a linguagem de Jung, tanto materiais quanto espirituais. 

Viu-se também como a teoria metafórica popular da psicologia das faculdades acabou 

por fazer parte do pensamento junguiano, não só por conta do estágio ainda precário dos 

estudos neurocientíficos à época, mas, também por conta da própria adoção de termos 

existentes na linguagem cotidiana no período que traziam embutidos consigo toda a metafísica 

dessa teoria popular. A elaboração de tipologias baseadas em construtos dotados de eficácia 

precisa estar ancorada em elementos na esfera material – para que possa ter um status 

científico e não seja algo meramente semelhante a uma tipologia astrológica ou tarológica – 

uma criação fantasística.  

Por fim, evidenciou-se a natureza essencialmente não científica da Psicologia 

Junguiana, que pode, como propõe Barreto (2008), ser enquadrada como uma espécie de 

sabedoria prática. Desse modo, todo e qualquer construto junguiano que tenha sido criado de 

acordo com essa perspectiva – como é o caso da ideia de processo de individuação, de função 

transcendente ou mesmo de determinados sentidos que a ideia de símbolo tenha (vinculadas 

à ideia de processo de individuação) – não encontrarão, naturalmente, qualquer contrapartida 

na Linguística Cognitiva, podendo, no entanto, as metáforas que sustentam tais ideias serem 

objeto de análise pelo instrumental apresentado nos capítulos anteriores. A investigação, 

contudo, da existência de elementos universais que desempenhariam um papel primordial na 

construção do significado pode ser uma esfera de comparação, visto que, em si, não guarda 

nenhum elemento de ordem filosófica. 

 As linhas gerais da ontologia e da epistemologia do Realismo Corporificado e da 

Realidade da Psique, bem como as suas concepções de liberdade foram comparadas e os 

resultados obtidos seguem nos quadros comparativos abaixo: 

QUADRO COMPARATIVO 
 REALISMO CORPORIFICADO REALIDADE DA PSIQUE 

O 
 
 

N 
 
 

T 
 
 

O 
 
 

Quanto à 
existência do 
mundo 
material 

O mundo material existe, mas 
não é possível conhecer as 
coisas em si mesmas. 

O mundo material existe, mas 
não é possível conhecer as 
coisas em si mesmas. 

Unidade 
metafísica 

Não há uma metafísica 
unificada e única 
independente do corpo e da 
mente 

Há uma metafísica unificada 
independente do corpo e da 
mente – o Unus Mundus. A 
ela não se tem acesso 
consciente. A par dela, há 
diferentes níveis de 
realidade. 

Níveis de 
realidade 

Há diferentes níveis de 
realidade que comportam 
diferentes ontologias e 
metodologias: pode-se 
enumerar pelo menos três: o 

Há diferentes níveis de 
realidade que comportam 
diferentes ontologias e 
metodologias:o 
fenomenológico, o  
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L 
 
 

O 
 
 

G 
 
 
I 
 
 

A 

fenomenológico, o 
inconsciente cognitivo e o 
neural. 

inconsciente e o material. 
Jung também falará em um 
nivel quântico, onde as leis 
são distintas do 
fenomenológico. 

Existência de 
formulações 
ontológicas a 
priori 

Formulações ontológicas não 
podem ser a priori e devem 
se basear nos dados mais 
recentes das ciências  

Formulações ontológicas são 
necessidades da psique. 
Decorrem e estão ancoradas 
na experiência humana. 

Critério para 
validação da 
existência de 
entidades em 
um nível 
inconsciente 

Essas entidades devem ter 
eficácia, devem ser atestadas 
por metodologias de áreas 
distintas e apresentar 
vinculação com entidades 
presentes nos outros níveis 
de corporificação. 

Essas entidades devem ter 
eficácia e a sua existência 
pode ser validada por um 
critério pragmático. Se as 
explicações que fazem uso 
dessas entidades funcionam, 
essas entidades existem. 

Entidades 
existentes no 
Inconsciente  

Inconsciente Cognitivo: 
Frames, mapas metafóricos, 
esquemas imagéticos, 
esquemas de execução etc. 

Inconsciente Coletivo: 
arquétipos. 
Inconsciente Pessoal: 
Complexos 

Quadro 12: Ontologia – Realismo Corporificado e Realidade da Psique. 
 
 

QUADRO COMPARATIVO 
 A VERDADE CORPORIFICADA A VERDADE DA PSIQUE 

E 
 
 

P 
 
 
I 
 
 

S 
 
 

T 
 
 

E 
 
 

M 
 

Disciplina 
responsável 
pela 
epistemologia 

As ciências cognitivas A psicologia: resta, contudo, 
saber que psicologia? A 
princípio, uma psicologia que 
seja capaz de explicar o motivo 
das variações teóricas das 
psicologias. Esse era o projeto 
da Psicologia Junguiana. 

Existência de 
formulações 
epistemológicas 
a priori 

A epistemologia não está 
sujeita a uma definição por 
uma filosofia a priori. 

A epistemologia não está 
sujeita a uma definição por 
uma filosofia a priori. 

Quanto à 
relatividade da 
verdade 

A verdade depende do 
entendimento, inclusive do 
que seja a verdade. Portanto, 
não pode ser absoluta e 
objetiva. Contudo, dada a 
natureza comum dos corpos 
humanos, ela também não é 
puramente subjetiva, 
havendo um amplo leque de 
verdades compartilháveis e 
estáveis. 

A verdade não pode ser 
absoluta e objetiva, visto que 
depende do entendimento. E, 
dado que os seres humanos 
compartilham da mesma 
estrutura arquetípica, ela 
também não é inteiramente 
subjetiva. 

Níveis de 
verdade 

Devido aos diversos níveis de 
corporeidade humana, não 
há um nível único capaz de 
expressar todas as verdades 

Assim como há vários níveis de 
realidade, há vários níveis de 
verdade, não devendo 
nenhum deles ser privilegiado. 
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O 
 
 
L 
 
 

O 
 
 

G 
 
 
I 
 
 

A 

possíveis de serem 
conhecidas sobre uma 
questão.  

Definição de 
verdade 

A verdade é uma 
correspondência entre o 
entendimento que se tem de 
uma situação e aquilo que 
uma sentença referente a 
esse entendimento expressa. 

Há várias definições de 
verdade na obra junguiana. 
Nem todas são explícitas. Em 
um determinado sentido, 
poder-se-ia concordar com a 
definição de Lakoff e Johnson 
(1999).  
A verdade pode ser uma 
experiência: um estado de 
integridade. 
Aquilo que é dito é apenas 
uma expressão da verdade, 
que é ocultada por trás 
daquilo que é dito. Desse 
modo, a verdade tem uma 
natureza simbólica por 
excelência. A verdade está 
subordinada a outra VERDADE: 
a ideia de bem. 

Quadro 13: Epistemologia – A Verdade Corporificada e a Verdade da Psique. 
 

QUADRO COMPARATIVO 
 A LIBERDADE 

CORPORIFICADA 
A LIBERDADE DA PSIQUE 

L 
 
I 
 

B 
 

E 
 

R 
 

D 
 

A 
 

D 
 

E 

Disciplina 
responsável 
pela 
investigação 
da liberdade 

As ciências cognitivas Jung é contraditório: há 
passagens em que afirma ser 
a filosofia; em outras, parece 
ser a psicologia. 

Sobre o livre-
arbítrio 

A vontade humana está 
sujeita aos corpos humanos e 
não pode transcendê-los, 
dado que, em essência, ela 
corresponde à aplicação da 
razão, que é corporificada à 
ação. 

A vontade humana está 
sujeita ao Inconsciente. 

Sobre a 
relação da 
liberdade com 
os sistemas 
conceituais 

Os sistemas conceituais são 
passíveis de alteração de 
forma muito lenta e difícil, 
dado que são instanciados 
neuralmente e são, em sua 
maior parte, inconscientes. 
Os seres humanos não são 
capazes de mudar seus 
sistemas conceituais pela sua 
simples vontade. 

Os sistemas conceituais são 
em sua maior parte 
inconscientes. A mudança 
dos sistemas conceituais 
pelos seres humanos implica, 
em parte, um processo de 
retirada de projeção: a 
palavra exerce um ‘poder 
mágico’ sobre os seres 
humanos: não se deve 
acreditar nas palavras. 

Quadro 14: Liberdade – A Liberdade Corporificada e a Liberdade da Psique. 
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8 ARQUÉTIPOS E ESQUEMAS IMAGÉTICOS 
 

Como qualquer outra ciência empírica, minha 
psicologia também requer conceitos auxiliares, 
hipóteses e modelos. Mas o teólogo, tanto quanto o 
filósofo, pode facilmente cometer o erro de tomá-
los por asserções metafísicas a priori. O átomo de 
que o físico fala não é uma hipótese metafísica, mas 
um modelo. Assim também meu conceito de 
arquétipo ou de energia psíquica é apenas uma 
idéia auxiliar que pode ser substituída, em qualquer 
época, por uma fórmula melhor (JUNG, 1988g, § 
460). 

 

8.1 Introdução 

Definir arquétipo com precisão talvez seja uma das tarefas mais difíceis para qualquer 

teórico da Psicologia Analítica. O motivo dessa dificuldade reside no fato de o próprio Jung ter 

atribuído vários e distintos significados ao termo ao longo de sua obra, sob a influência de uma 

série de perspectivas ideológicas e metafísicas de que ele se nutriu enquanto lutava para 

desenvolver as suas teorias. 

Desde a morte de Jung, importantes discussões têm sido travadas nos círculos 

junguianos acerca da definição do conceito de arquétipo. O próprio Jung, cinco anos antes de 

seu falecimento, já previra as dificuldades que o conceito gerava. Na sua introdução à obra de 

Jolande Jacobi Complexo/Arquétipo/Símbolo, ele declara: “o conceito de ‘arquétipo’ dá ensejo 

a muitos mal-entendidos e, por isso, presume-se ser de difícil compreensão – se dermos 

ouvido à crítica negativa” (JUNG, 2000b, § 1258). A afirmação de Jung é, no mínimo, curiosa, 

porque ela parece sugerir que a dificuldade de compreensão do termo se deve a uma preguiça 

ou a uma maledicência por parte de seus críticos. Ele continua: 

Meus críticos, com raras exceções, não procuram dar-se o trabalho de ler o 
que venho dizendo, e atribuem-me, entre outras coisas, a opinião de que o 
arquétipo é uma ideia hereditária. Preconceitos parecem mais cômodos do 
que a verdade (JUNG, 2000b, § 1258). 

 

 A verdade, no entanto, é a de que, “embora ele frequentemente deplore os mal-

entendidos por meio dos quais os leitores vieram a acreditar que os arquétipos sejam imagens 

inatas, de fato o próprio Jung contribuiu para essa confusão” (HAULE, 1999, p. 257). 

 Nas últimas décadas, contudo, alguns estudos, como o de Carrette (1994), Haule 

(1999) e Knox (2005), têm apontado a natureza polissêmica do termo, polissemia essa que 

decorre não só das inúmeras revisões e modificações da teoria junguiana ao longo dos quase 

60 anos de sua obra, mas que também pode ser atestada mediante uma análise semântica 

sincrônica do termo. 

 Um dos efeitos dessa polissemia tem sido a elaboração de paralelos de conceitos 

oriundos de teorias das mais diferentes áreas com o conceito de arquétipo. Stevens (1997), 
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certamente um dos maiores entusiastas de uma abordagem científica do termo, apresenta um 

pequeno quadro resumo com alguns desses paralelos: 

Etologia Tinbergen IRM (Mecanismos de 
liberação inatos) 

Psicologia Bowlby Sistemas comportamentais 

Antropologia Lévi-Strauss Infraestruturas 

Psicolinguística Chomsky Estruturas profundas 

Sociobiologia Wilson Estratégias de resposta 
transmitidas geneticamente 
Regras epigenéticas 

Psiquiatria Gilbert 
 
Gardner 

Padrões de resposta 
psicobiológicos 
Estruturas neurais 
profundamente homólogas 

Ciências cognitivas Cosmides Algoritmos darwinianos 

Quadro 15: Conceitos paralelos ao conceito de arquétipo em Jung (STEVENS, 1997, p. 128). 

 Knox (2005), mais recentemente, dá um passo além dos que foram dados 

anteriormente ao, não só traçar um paralelo entre o conceito de arquétipo e um conceito 

oriundo de uma disciplina distinta da Psicologia Analítica – a Linguística Cognitiva e o conceito 

de esquema imagético –, mas a virtualmente igualá-los, a ponto de dizer: 

arquétipos não são estruturas inatas, geneticamente codificadas, mas são 
melhor identificados como ‘esquemas imagéticos’, com significados 
primitivos, na forma de padrões espaciais ao invés de palavras, que 
emergem nas semanas iniciais de vida e que dão suporte a significados 
metafóricos ao longo da vida (KNOX, 2005, p. 200). 

 

Este capítulo pretende oferecer uma análise da proposta de Knox (2005) de 

equiparação do conceito de arquétipo ao conceito de esquema imagético e evidenciar, à luz 

dos elementos expostos nos capítulos anteriores, os problemas oriundos dessa analogia. Para 

tanto, na próxima seção, será feita uma breve e resumida exposição da proposta elaborada 

por Knox (2005) e, na seção seguinte, um comentário crítico de sua proposta será 

apresentado. 

 

8.2 A proposta de Jean Knox 

 Knox (2005) inicia a sua proposta apresentando uma extensa revisão da bibliografia 

pós-junguiana sobre os arquétipos, explorando, desse modo, a imensa polissemia que o termo 

adquiriu depois da morte de seu proponente. Ela atribui esse aspecto polissêmico do termo 

essencialmente ao fato de Jung ter sofrido influência de diversas áreas do saber na concepção 

desse construto, que iam desde a mitologia e a religião comparadas, à psiquiatria, à 

psicanálise, à física, à literatura, à filosofia e à biologia. Ela conclui, após essa revisão inicial, o 

quão difícil é “argumentar que uma visão particular de arquétipo é o mais preciso reflexo das 

visões de Jung do que uma outra” (KNOX, 2005, p. 24). Mas se propõe a identificar ideias 

centrais acerca das características essenciais do que geralmente é entendido pelo conceito. O 

seu objetivo é o de evidenciar  
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como nós podemos usar as evidências das pesquisas desenvolvimentistas e 
cognitivas contemporâneas para identificar quais desses conceitos podem 
ser corretamente taxados como inatos e quais desempenham um papel em 
outros aspectos, não inatos do funcionamento psicológico humano” (KNOX, 
2005, p. 24). 

 
Ela propõe, assim, quatro grandes modelos que, segundo ela, repetidamente vêm à 

tona quando de debates acerca da natureza e do conceito de arquétipo. São eles: 

Modelo 1: Arquétipos são entidades biológicas na forma de informação que é armazenada 

nos genes, fornecendo um conjunto de instruções para a mente, assim como para o corpo. 

Modelo 2: Arquétipos são estruturas de organização mental de uma natureza abstrata, um 

conjunto de regras ou de instruções, mas sem conteúdo simbólico ou representacional, de 

modo que eles nunca são diretamente experienciados. 

Modelo 3: Arquétipos são significados centrais que contêm um conteúdo representacional 

e que, portanto, fornecem uma significação simbólica central para a nossa experiência. 

Modelo 4: Arquétipos são entidades metafísicas que são eternas e, portanto, 

independentes do corpo. 

Segundo ela, muitas das confusões e inconsistências do uso do termo, inclusive, pelos 

próprios junguianos, advêm da mistura de elementos desses quatro modelos conceituais. Essa 

é, ainda de acordo com a autora, talvez, uma das razões do próprio conceito ter sido, de certo 

modo, abandonado pelo universo acadêmico: 

Se o termo arquétipo é usado de modos tão diferentes e que são 
mutuamente inconsistentes, então, ele se torna um conceito muito ambíguo 
para ter qualquer valor como uma ferramenta de pesquisa para a 
investigação científica. O conceito se torna nada mais do que uma 
interessante nota de rodapé na literatura da pesquisa empírica e, até agora, 
com poucas exceções, esse tem sido o destino na psicologia acadêmica. Ele 
tem sido visto como demasiadamente vago, muito variado em sua definição 
e, desse modo, muito impreciso para ser explorado experimentalmente 
(KNOX, 2005, p. 25). 

 

 Como prova do fato de esses quatro modelos estarem presentes de modo sincrônico 

na própria obra de Jung e, muitas vezes, completamente fusionados, e não serem apenas 

oriundos de variações diacrônicas do uso do termo oriundas de reformulações de sua teoria, 

ela apresenta um parágrafo, retirado de Psicologia da Religião Ocidental e Oriental, que 

supostamente evidenciaria uma fusão desses quatro modelos: 

Os arquétipos são fatores e temas que agruparam os elementos psíquicos 
em determinadas imagens (que denominamos arquetípicas), mas de um 
modo que só pode ser conhecido pelos seus efeitos. Os arquétipos são 
anteriores à consciência e, provavelmente, são eles que formam as 
dominantes estruturais da psique em geral [...]. Como condições a priori, os 
arquétipos representam o caso psíquico especial do “pattern of behaviour” 
(esquema de comportamento), familiar aos biólogos e que confere a cada 
ser vivente a sua natureza específica. Assim como as manifestações desse 
plano biológico fundamental podem variar no decurso da evolução, o 
mesmo ocorre com as manifestações dos arquétipos. Do ponto de vista 
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empírico, contudo, o arquétipo jamais se forma no interior da vida orgânica 
em geral. Ele aparece ao mesmo tempo que a vida (JUNG, 1988d, § 222). 

 

Desse modo, logo na primeira frase acima, ter-se-ia uma definição de arquétipo que 

parece estar englobada no segundo modelo que foi descrito acima, ou seja, o de uma 

estrutura de organização psíquica sem conteúdo representacional, de modo a não poder ser 

diretamente experienciado. 

Na segunda frase, por sua vez, poder-se-ia fazer uma aproximação com o terceiro 

modelo, ou seja, significados centrais que apresentam um conteúdo representacional e que 

fornecem uma significação simbólica para as nossas experiências. 

A terceira frase pareceria agrupar uma fusão da primeira e da terceira definições, 

envolvendo um significado pré-determinado biologicamente que condiciona a experiência. 

Finalmente, a quarta frase apontaria, segundo Knox, para um modelo metafísico do 

arquétipo, em que estes não constituem entidades biológicas, mas manifestações do 

transcendente. Para reforçar essa sua última consideração, ela então arregimenta um outro 

trecho da obra junguiana, dessa vez retirado de Aspectos psicológicos do arquétipo materno: 

“Saber se a estrutura anímica e seus elementos, isto é, os arquétipos, tiveram uma origem de 

algum modo, é uma questão metafísica e não comporta por isso uma resposta” (JUNG, 2000e, 

§ 187). 

Após uma sucinta análise de propostas pós-junguianas, ela aponta como algumas 

dessas análises, como a de Stevens (2002) e a de Jacobi (1974), por vezes, não só confundiram 

a ideia de um ‘arquétipo em si’, que seria algo inefável, com os genes, mas também acabaram 

por imputar a ideia da existência de conteúdo simbólico e representacional já ao material 

genético, hipótese essa que, segundo ela, seria inadmissível. Esse argumento, por sinal, 

também colocaria, de acordo com a autora, em xeque a compatibilidade da ideia de um 

inatismo com os modelos três e quatro, uma vez que os conteúdos representacionais 

preconizados pelo terceiro modelo nunca poderiam ser herdados e visto que ideias sobre o 

transcendente relativas ao quarto modelo só poderiam ser derivadas a partir da experiência 

dos seres humanos com o mundo. 

Ela então apresenta diversas pesquisas desenvolvimentistas da década de 90 e propõe 

uma reavaliação de cada um dos quatro modelos a partir do conhecimento gerado a partir 

dessas pesquisas. 

Quanto ao primeiro modelo, ela afirma que genes podem conter conjuntos de 

instruções que constituem apenas rotinas sub-corticais muito simples que são apenas 

suficientes para uma ‘ignição’ inicial no processo de desenvolvimento. Eles não poderiam 

conter uma informação detalhada acerca dos produtos mentais que poderiam surgir a partir 

desse desenvolvimento, visto que eles não contêm conteúdo representacional simbólico. O 

seu papel seria tão-somente o de agir como um catalisador, o que eliminaria a possibilidade de 

que os arquétipos pudessem ser vistos como estruturas herdadas que contêm algum tipo de 

conhecimento que guiaria o processo de desenvolvimento. Não poderia, portanto, segundo 

ela, haver nos genes algo como um arquétipo materno ou uma entidade discreta como um 
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‘arquétipo materno’, visto que isso demandaria a existência de conteúdo representacional 

(KNOX, 2005, p. 64). 

Knox (2005) afirma que os esquemas imagéticos preenchem os requisitos necessários 

para o segundo modelo e para um modelo desenvolvimentista contemporâneo do arquétipo. 

Eles não seriam representados na memória explícita, visto que apresentam uma estrutura 

esquemática e procedimental, sendo, portanto, registrados nessa dimensão – na memória 

implícita. Do mesmo modo, eles não contêm qualquer conteúdo simbólico e são de natureza 

não proposicional. Ela lançará mão, então, do trabalho de Karmiloff-Smith (1992) que acopla o 

conceito de esquema imagético a um modelo que preconiza a existência de um mecanismo de 

redescrição representacional para explicar como o cérebro constantemente recodifica a 

informação em diferentes formatos até que eles possam encontrar-se disponíveis a um acesso 

consciente a um relato verbal. Por meio desse mecanismo, o conhecimento procedimental 

implícito seria gradualmente transformado e recodificado em um conhecimento consciente 

explícito nas mais diversas áreas do conhecimento humano, desde a linguagem, o 

entendimento numérico e mesmo a percepção – awareness – psicológica. Esse processo, 

descrito por Karmiloff-Smith (1992), seria dividido em vários estágios: Nível I, no qual as 

representações encontram-se na forma de procedimentos automáticos para a análise e 

resposta a estímulos; Nível E-1 – um nível não consciente de conhecimento generalizado 

esquematizado; Nível  E-2 – com acesso consciente e sem relato verbal e Nível E-3, com acesso 

consciente e com relato verbal. Ela, contudo, salienta que a adoção desse modelo para os 

arquétipos implicaria “descartar a visão de que eles são geneticamente herdados e considerá-

los como conquistas desenvolvimentistas primevas que confiavelmente se repetem” (KNOX, 

2005, p. 62). 

Quanto ao terceiro modelo, ela avalia de forma sucinta os artigos de Hogenson (2001) 

e de Saunders e Skar (2001) que também rejeitam a ideia de que arquétipos possam estar 

presentes nos genes. A proposta de Saunders e Skar (2001) é a de que eles sejam propriedades 

emergentes do desenvolvimento dinâmico do cérebro. Saunders e Skar (2001) lançarão mão 

de um símile – uma pedra que é jogada em um lago e que gera imagens circulares ao redor 

dela. O processo dinâmico iniciado pela pedra dá início a padrões repetidos de imagens – os 

arquétipos. Desse modo, arquétipos seriam núcleos de significado que não poderiam ser 

considerados inatos, mas que seriam uma forma de estrutura autoemergente. Nas palavras 

dos próprios Saunders e Skar (2001), contudo, isso faria com que os arquétipos passassem a 

não ser mais diferenciados dos complexos, ou que eles fossem tão-somente uma categoria 

especial de complexo. A crítica de Knox (2005, p. 64) a essa visão é a de que, no modelo 

proposto por Saunders e Skar (2001), o arquétipo perderia uma característica distinta 

essencial, que seria a do ‘arquétipo-em-si’, como uma entidade primitiva sem conteúdo 

representacional. 

Finalmente, ela enquadra a proposta de McDowell (2001) como uma representante do 

quarto modelo por ela proposto e avalia a sua procedência. A proposta de McDowell é a de 

que os arquétipos seriam princípios matemáticos que governariam o desenvolvimento 

psicológico, do mesmo modo que eles dirigiriam as formas que surgem no desenvolvimento 

físico. A proposta de McDowell (2001) guarda enorme analogia com as pesquisas finais de Jung 

sobre as relações entre arquétipo e número. McDowell (2001) cita como, na natureza, sempre 
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que os seres mais variados possíveis necessitaram voar, mesmo que eles pertencessem a 

gêneros e classes distintas de animais, asas e estruturas com esse formato acabaram sendo 

regularmente produzidas. Essas formas que são repetidamente produzidas e que podem ser 

encontradas na natureza seriam o resultado desses princípios matemáticos que constituiriam a 

natureza essencial dos arquétipos. Knox (2005) afirma, contudo, que mesmo o modelo de 

McDowell (2001) poderia ser conciliado com a sua proposta de igualar os arquétipos aos 

esquemas imagéticos, visto que as regras matemáticas que “governam o mundo dos objetos 

físicos estão encapsuladas nas Gestalts dos esquemas imagéticos” (KNOX, 2005, p. 66). 

Ela concluirá, afirmando:  

arquétipos não são estruturas inatas, genéticas. A evidência da pesquisa 
desenvolvimentista sugere que os arquétipos podem ser igualados aos 
esquemas imagéticos, os modelos espaciais que são formados muito cedo 
no processo do desenvolvimento mental e que codificam informação 
nuclear acerca das relações espaciais dos objetos no mundo ao nosso redor. 
Essas Gestalts então atuam como uma base para uma extensa elaboração 
desses padrões no mundo simbólico […] As mais primevas estruturas 
psíquicas, os esquemas imagéticos, oferecem um modelo de 
desenvolvimento contemporâneo para os arquétipos, no sentido de que 
eles organizam a experiência ao passo que eles próprios permanecem sem 
conteúdo e além do âmbito da percepção (awareness) consciente. O 
esquema imagético pareceria corresponder ao arquétipo-em-si e a imagem 
arquetípica pode ser equiparada às inúmeras extensões metafóricas que 
derivam dos esquemas imagéticos (KNOX, 2005, p. 67). 

 

 Esses arquétipos seriam núcleos de complexos. Em sua formulação, Knox (2005) 

preconiza que os complexos seriam compostos por estruturas semelhantes aos modelos 

internos de funcionamento de Bowlby (2004), constituídos por um processo de formação de 

modelos mentais tal qual descrito por Johnson-Laird (1986): 

Padrões repetidos da experiência são internalizados e, desse modo, formam 
parte da nossa estrutura psíquica como modelos mentais e esses, por sua 
vez, estruturam a nossa percepção do mundo, determinando como nós 
interpretamos o que nós vemos, ouvimos e sentimos. Os padrões repetidos 
da experiência diária gradualmente constróem um esquema generalizado 
que forma a base, por exemplo, para o conceito simbólico de mãe ou pai 
(KNOX, 2005, p. 206). 

 

 Ocorreria, desse modo, uma comparação constante entre a massa de informação nova 

absorvida pelos sentidos e os modelos mentais construídos por meio desse processo, que 

passariam a constituir os padrões de significado centrais – os complexos.  Stern (1985) com 

suas RIGs e Bucci (1997) com a sua ideia de esquemas emocionais descrevem em suas teorias 

processos semelhantes. Segundo Knox (2005), os modelos internos de funcionamento 

descritos por Bowlby também poderiam ser retratados e seriam um subcaso dos “modelos 

mentais” mais gerais descritos por Johnson-Laird (1986): 

Enquanto os esquemas imagéticos podem funcionar como primevas 
Gestalts emergentes, organizando enquadres que estruturam a experiência 
mas que não apresentam conteúdo representacional, os modelos internos 
de funcionamento funcionam como um armazém de significado acumulado 
pela experiência, como um corpo de significados nucleares com que se 
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conta e que são usados, mas fora da percepção [awareness] consciente. Se 
os arquétipos podem ser descritos em termos de processamento de 
informação como esquemas imagéticos, os complexos parecem ter muitas 
das características de processamento da informação dos modelos internos 
de funcionamento (KNOX, 2005, p. 102). 

 

 Nas experiências cotidianas, os fenômenos da “recuperação dependente do estado” – 

em que informações aprendidas em uma situação são preferencialmente recuperadas quando 

uma pessoa novamente se encontra naquela situação – e de “recuperação de humor 

congruente” – em que um estado emocional leva a uma recuperação preferencial da 

informação com o mesmo conteúdo emocional – atuam no sentido de reforçar os modelos 

internos de funcionamento que estão armazenados na memória implícita e de enquadrar as 

situações correntes segundo esses modelos. Desse modo, os padrões ali armazenados acabam 

sendo sucessivamente repetidos – tanto os dos relacionamentos seguros, quanto o de 

relacionamentos maladaptativos e destrutivos, como nos casos de modelos evitativos ou 

ansiosos. 

 Os esquemas imagéticos contribuem para a formação desses significados nucleares 

oferecendo uma espécie de molde a partir do qual esses significados podem ser construídos e 

também por meio de extensões metafóricas que podem deles ser derivadas: 

O arquétipo, como esquema imagético, fornece um apoio inicial para esse 
processo, mas o conteúdo é fornecido pela experiência real, 
particularmente aquela das intensas relações com os pais e com outras 
figuras de apego chave armazenadas sob a forma de modelos internos de 
funcionamento na memória implícita (KNOX, 2005, p. 9). 

 
 A principal contribuição dos esquemas imagéticos, nesse caso, parece ser o da 

formação dos objetos internos que integrarão os modelos internos de funcionamento e da 

estrutura desses próprios modelos. Knox (2005) exemplificará: 

A experiência de uma criança acerca da mãe como fisica e psicologicamente 
contedora é uma extensão metafórica desse esquema imagético, ou do 
arquétipo-em-si. A Gestalt de contêiner é simples, mas ela pode fazer surgir 
uma riqueza de significado que é expresso na riqueza da intimidade física e 
na compreensão e no entendimento das necessidades e emoções da criança 
(KNOX, 2005, p. 96). 

 

 Portanto, “pode não haver algo como uma mãe arquetípica, mas, em vez disso, há um 

esquema imagético de contêiner” (KNOX, 2005, p. 67). Por sua vez, “pais intrusivos, que se 

impõem sobre a sua criança, enquanto falham em perceber ou responder às suas 

comunicações, provavelmente ativarão o esquema imagético de ‘força’ ou de ‘cisão’” (KNOX, 

2005, p. 68). 

Ela ainda dirá que as “extensões metafóricas dos esquemas imagéticos proporcionarão 

uma rica fonte de imagens e de fantasias” (KNOX, 2005, p. 67). 

Ela então reafirmará que em cada “evento, memória, sonho, fantasia”, experiência, 

haverá um elemento de qualidade esquemo-imagética, o que reforça e, segundo ela, justifica o 

uso do termo arquétipo. E ainda ressaltará que são os padrões dinâmicos das relações do 

mundo interno que são arquetípicos, e não as características específicas de qualquer objeto 
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tanto da realidade interna quanto da realidade externa. Esses padrões básicos têm na sua 

origem os esquemas imagéticos. 

 
8.3 Avaliação crítica 

 O primeiro elemento a saltar aos olhos após um exame da proposta de Knox (2005) é o 

fato de ela ter confessadamente concebido a sua proposição da existência de quatro grandes 

modelos conceituais para a compreensão do conceito de arquétipo a partir da análise das 

considerações de pós-junguianos sobre o assunto e não a partir do próprio texto de Jung. É 

igualmente surpreendente que não haja qualquer menção sequer às sucessivas reformulações 

da teoria junguiana dos arquétipos, a fim de inserir minimamente a polissemia do termo 

dentro também desse âmbito. Shamdasani (2005), nesse sentido, faz um excelente trabalho 

evidenciando os motivos para essas reformulações e inserindo-os dentro do contexto 

histórico. Knox (2005) não só não faz isso, mas também não apresenta qualquer justificativa 

para não tê-lo feito. 

 O resultado é algo que, talvez, reflita muito mais o universo de especulações pós-

junguianas sobre o assunto do que propriamente o pensamento de Jung. Por isso, causam de 

imediato, no mínimo, surpresa dois elementos: (1) a confecção de um modelo que categoriza o 

arquétipo como uma entidade metafísica, quando, como visto no capítulo anterior, Jung 

sucessiva e continuamente afirmou não fazer metafísica e apenas elaborar um modelo; (2) a 

menção, no primeiro modelo, da palavra ‘gene’, quando o próprio Jung se mostrou reticente a 

tecer qualquer comentário sobre isso, como também evidenciado no capítulo anterior. 

 Curiosamente, os exemplos que Knox cita para tentar subsidiar a sua afirmação de que 

haveria uma definição metafísica de arquétipo na obra junguiana depõem contra ela. No 

primeiro deles – a sentença em que supostamente poder-se-ia encontrar fusionados os quatro 

modelos de arquétipo anteriormente citados, não há qualquer caráter necessariamente 

metafísico na afirmação de Jung. Visando a tentar reforçar o seu argumento, ela justamente 

seleciona uma frase em que Jung de forma precisa respeita o limite epistemológico kantiano e 

resolve se calar sobre a origem dos arquétipos e de ‘estruturas’ da alma porque fazer 

afirmações sobre isso seria justamente fazer metafísica. O trecho, portanto, selecionado por 

Knox justamente nega aquilo que ela afirma. Veja-se novamente: “Saber se a estrutura anímica 

e seus elementos, isto é, os arquétipos, tiveram uma origem de algum modo, é uma questão 

metafísica e não comporta por isso uma resposta” (JUNG, 2000e, § 187). Aliás, quanto ao 

emprego do termo ‘metafísico’ em situações como essa, Jung tecerá um pequeno 

esclarecimento no prefácio ao livro de Esther Harding, ao afirmar: “o arquétipo é ‘metafísico’ 

porque ele transcende a consciência” (JUNG, 2000f, § 1229). Note-se que ele coloca o termo 

‘metafísico’ entre aspas. Ele sabe que precisa ancorar os seus construtos no corpo, caso 

contrário serão no máximo modelos heurísticos e poderão, na pior das hipóteses, ser 

interpretados como entidades metafísicas, como parece fazê-lo Knox. Mesmo no caso de sua 

investigação dos arquétipos dos números naturais, hipótese que Jung relacionava ao 
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fenômeno da sincronicidade152, ele foi taxativo ao afirmar que seus estudos sincronísticos 

eram fruto de um fenômeno empírico e que sua teoria sobre a sincronicidade constituía 

apenas uma hipótese explicativa: “A sincronicidade não é uma teoria filosófica, mas um 

conceito empírico que postula um princípio necessário ao conhecimento. Não se pode dizer 

que isso seja materialismo ou metafísica” (JUNG, 1998i, § 950). 

 Um trabalho rigoroso de avaliação dos sentidos que o termo ‘arquétipo’ assume na 

obra junguiana deveria justamente proceder a uma análise semântica de todas as ocorrências 

do termo e analisar o seu sentido em cada uma delas. A Linguística Cognitiva oferece 

instrumental necessário a isso. Curiosamente, Knox (2005) afirma que “seria provavelmente 

fútil pinçar dolorosamente ao longo das Obras Completas de Jung encontrando evidências para 

sugerir que um modo de encarar arquétipos predomina sobre um outro em seus escritos” 

(KNOX, 2005, p. 27). Não se trata obviamente dessa finalidade, mas a de mapear o sentido 

com que o termo é utilizado em sua obra. Trabalhos dessa natureza são feitos em períodos e 

em corpora bem mais vastos e Knox não deveria se espantar com isso. 

 Um outro ponto de estranheza na estratégia knoxiana é a sua insistência em igualar o 

conceito junguiano do ‘arquétipo-em-si’ a elementos diversos ao longo de seu argumento. O 

arquétipo-em-si, como a terminação já facilmente denota a qualquer um familiarizado com a 

obra kantiana, refere-se a algo absolutamente inefável: o universo do númeno. Knox (2005) 

parece ignorar isso por completo e simplesmente insiste em igualá-lo ora aos genes ora aos 

esquemas imagéticos e, curiosamente, ainda por cima, em localizá-lo. Aqui, sim, ela mesma 

fusiona modelos, mesclando uma entidade completamente metafísica – o arquétipo-em-si – 

sobre a qual, justamente por ser metafísica, nada pode ser afirmado, sob pena de se violar os 

limites kantianos, a entidades biológicas como genes e outras oriundas de modelos teóricos 

linguísticos, como os esquemas imagéticos.  

 O mais curioso, contudo, é a facilidade com que Knox (2005) mescla modelos de 

autores diversos sem absolutamente qualquer análise de seus pressupostos ontológicos e 

epistemológicos, como se tais construtos fossem entia que existissem de forma independente 

das teorias que ensejaram as suas formulações: esquemas imagéticos são equiparados a 

arquétipos, modelos internos de funcionamento são equiparados a complexos. Esquemas 

imagéticos interagem com modelos internos de funcionamento, são redescritos pelo 

mecanismo de redescrição representacional de Karmillof-Smith, que Knox equipara ao 

processo de deintegração e de reintegração de Fordham. Tudo na maior naturalidade.  

 Um outro ponto também chama a atenção: Knox (2005) escolhe uma determinada 

característica dos arquétipos que considera essencial em seu processo investigativo: o seu 

caráter inato. Ela se propõe, assim, a investigar qual dos quatro modelos que ela mesma deriva 

de sua revisão da bibliografia pós-junguiana pode ser corretamente denominado inato. O 

resultado a que chega é, contudo, curioso: ela elege os esquemas imagéticos que ela afirma 

não serem inatos, mas que, conforme exposto no capítulo quatro desta tese, os próprios 

Johnson e Lakoff (2002) afirmam serem inatos e aprendidos, como melhores representantes 

                                                           
152

 Quanto a isso, ver Jung (1998i, § 870 e § 871), sendo esse último parágrafo, aquele constante da edição 
americana, visto encontrar-se ausente da edição brasileira. Ver também as considerações de Barreto (2008, p. 139-
146) 
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contemporâneos do que poder-se-ia chamar de arquétipo. A questão é o porquê de se fixar 

esse elemento – o inatismo – em detrimento e outros. Ou seja, ela fixa um determinado fator 

como elemento essencial na caracterização do arquétipo – o seu inatismo – e conclui que os 

esquemas imagéticos, que ela não considera inatos, apesar de Lakoff e Johnson (1999) 

afirmarem o contrário, são as estruturas que a ele melhor correspondem. Jung, contudo, 

enumera outras características essenciais ao arquétipo e que talvez não sejam compatíveis 

com a ideia do esquema imagético. Uma delas é a numinosidade: “Seria um imperdoável 

pecado de omissão ignorar o valor afetivo do arquétipo. Este é extremamente importante 

tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico” (JUNG, 1998c, § 411). Jung 

será ainda mais preciso acerca desse ponto em seu último ensaio, terminado pouco antes de 

morrer: 

São imagens e ao mesmo tempo emoções. Só podemos falar de um 
arquétipo quando estão presentes esses dois aspectos ao mesmo tempo. 
Estando presente apenas uma imagem, ela é tão-somente uma imagem de 
palavra, como um corpúsculo sem carga elétrica. Ela é, por assim dizer, 
inerte, mera palavra e nada mais. Mas se a imagem estiver carregada de 
numinosidade, isto é, de energia psíquica, então ela é dinâmica e produzirá 
conseqüências. Por isso é grande erro em todos os casos práticos tratar um 
arquétipo como simples nome, palavra ou conceito. É muito mais do que 
isso: é um pedaço de vida, enquanto é uma imagem que está ligada a um 
indivíduo vivo por meio da ponte do sentimento. É um erro bastante 
difundido considerar os arquétipos como conceitos ou palavras e não ver 
que o arquétipo é ambas as coisas: uma imagem e uma emoção (JUNG, 
1997b, § 589). 

 

 No capítulo 4 desta tese, viu-se a crítica do próprio Johnson (2005) ao fato de a teoria 

dos esquemas imagéticos não dar conta de toda a dimensão do significado, e da necessidade 

da inclusão da dimensão afetiva a ela. Portanto, é notório que faltam aos esquemas imagéticos 

essa característica tão fundamental atribuídas aos arquétipos por Jung. 

 A proposta de Knox (2005) também acarreta um problema de ordem prática para os 

junguianos. Há já uma tradição de se usar termos como ‘arquétipo materno’, ‘arquétipo 

paterno’, ‘arquétipo do velho sábio’ e que correspondem a padrões de funções ou de relações 

bem mais complexos do que os padrões fornecidos pelos esquemas imagéticos. Como Knox 

(2005) bem apontou, os esquemas imagéticos apenas oferecem uma dimensão da origem do 

significado. Cabe-se então se questionar se aplicar o nome de arquétipo a esses esquemas de 

fato é algo devido, dado que, como já foi salientado anteriormente, eles não apresentam um 

aspecto numinoso e, como levantou-se agora, o termo ‘arquétipo’ é costumeiramente 

utilizado pelos junguianos para se referir a estruturas em um grau mais complexo de 

significado. 

 O que está por trás disso, portanto, talvez seja uma questão de graus ou de níveis de 

complexidade de estruturação do significado. Esquemas imagéticos certamente encontram-se 

em um dos níveis mais básicos do processo de estruturação do significado. Arquétipos, como 

os descritos acima, encontram-se em um nível mais complexo. Assim como em semântica há 

níveis de análise do significado (o nível da palavra, o nível da proposição, o nível do enunciado 

e o nível do texto), por exemplo, pode-se e talvez deva-se pensar também em níveis de 

estruturas arquetípicas. Essa ideia não é totalmente nova. Como foi visto no capítulo anterior, 
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o próprio Jung ao estudar os números como arquétipos já dissera que haveria arquétipos mais 

básicos do que os arquétipos por ele já costumeiramente descritos. 

 Nesse sentido, de fato, talvez possa ser conveniente a adoção da ideia de esquema, 

como estruturas do significado de natureza também arquetípica – no sentido de serem 

universais e inatas – que se encontram em um grau de complexidade inferior às estruturas 

arquetípicas costumeiramente descritas por Jung. Isso, aliás, já havia sido apontado por 

Durand (2002) que, apesar de não trabalhar com a proposta de esquema imagético de Lakoff e 

Johnson (1999), também já formulara a ideia da existência de esquemas de origem corporal 

que estariam na base do processo de construção do significado e que seriam anteriores aos 

arquétipos junguianos. Veja-se: 

 […] adotamos o termo genérico “esquema” (schème) que fomos buscar em 
Sartre, Burloud e Revault d’Allonges, tendo estes últimos ido buscá-lo, de 
resto, na terminologia kantiana. O esquema é uma generalização dinâmica e 
afetiva da imagem, constitui a factividade e a não-substantividade geral do 
imaginário. […] Faz a junção já não, como Kant pretendia, entre a imagem e 
o conceito, mas sim entre os gestos inconscientes da sensório-motricidade, 
entre as dominantes reflexas e as representações. São estes esquemas que 
formam o esqueleto dinâmico, o esboço funcional da imaginação. […] Assim, 
ao gesto postural correspondem dois esquemas: o da verticalização 
ascendente e o da divisão quer visual quer manual, ao gesto do engolimento 
corresponde o esquema da descida e ao acocoramento o da intimidade. […] 
Os gestos diferenciados em esquemas vão determinar, em contato com o 
ambiente natural e social, os grandes arquétipos mais ou menos como Jung 
os definiu. Os arquétipos constituem substantificações dos esquemas. […] A 
linguagem deste psicanalista está mal fixada, confundindo freqüentemente 
arquétipos e esquemas ou arquétipos e simples símbolos. Contrariamente, 
de resto, às suas afirmações há uma grande estabilidade dos arquétipos. É 
assim que aos esquemas da ascensão correspondem imutavelmente os 
arquétipos do cume, do chefe, da luminária […]. É que, com efeito, os 
arquétipos ligam-se a imagens muito diferenciadas pelas culturas e nas 
quais vários esquemas se vêm imbricar (DURAND, 2002, p. 60-62). 

 

A existência desses outros níveis arquetípicos já vem, de certo modo, sendo apontada 

dentro do universo junguiano, mesmo que seja de forma indireta, por conta de uma antiga 

dificuldade de incorporação do aspecto da universalidade dos afetos à teoria junguiana. Em 

outras palavras, se os afetos são típicos e universais, como eles poderiam ser categorizados no 

corpo teórico junguiano? Jung repetidamente, como viu-se acima, afirma o aspecto emotivo 

dos arquétipos. Ora, ele está, de certo modo, apenas com essa afirmação, indicando que há 

um elemento universal e típico – os afetos – que integram a dimensão arquetípica, mas que se 

encontram em um grau mais básico do processo de construção do significado. Os poucos 

junguianos que teorizaram sobre os afetos, acabaram tendo que recorrer a saídas estranhas, 

ao se depararem com essa universalidade e com essa tipicidade dos afetos, propondo, como o 

faz Stewart (1987), a existência de um “sistema afetivo arquetípico”. Em outras palavras, 

Stewart considerou esses afetos como arquétipos. Jung, contudo, como já foi dito acima, os 

considera como um elemento importante dos próprios arquétipos, o que gera uma 

incongruência conceitual. Como podem eles ser arquétipos e, ao mesmo tempo, elementos 

centrais dos próprios arquétipos? Aceitando-se a existência de níveis distintos de 

arquetipicidade, esse problema estaria resolvido. Em um determinado nível, que poder-se-ia 
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chamar de esquemático, poder-se-ia supor a existência pelo menos de esquemas imagéticos e 

de esquemas afetivos, e em um outro nível, poder-se-ia trabalhar com as descrições 

arquetípicas mais correntes fornecidas por Jung. Isso, é claro, tem a vantagem não só de abrir 

novas fronteiras de estudos para os junguianos, como também a de oferecer estruturas 

arquetípicas que, definitiva e evidentemente se encontram ancoradas em uma dimensão 

corporal. 

 Outros pequenos problemas na formulação knoxiana precisam ainda ser apontados e 

comentados. Em um determinado ponto de seu trabalho, ela afirma: 

Eu argumentaria que o processo analítico pode ativar esses esquemas 
imagéticos e criar as condições em que um desenvolvimento previamente 
inibido das extensões metafóricas dos esquemas imagéticos pode começar e 
então fornecer a base arquetípica para o processo de mudança em análise. 
Por exemplo, o esquema imagético ou arquétipo de contêiner é ativado em 
um ambiente analítico seguro e pode se tornar uma fonte poderosa de 
imagens inconscientes que podem guiar a exploração analítica da 
experiência de contêiner em todos os seus aspectos (KNOX, 2005, p. 200). 

 

 É preciso que se esclareça que um esquema imagético como o de contêiner é um 

esquema que se encontra frequentemente ativado. Isso ocorre quando se reflete sobre o ato 

de se estar dentro de um cômodo, de um veículo e, em determinados idiomas, mesmo quando 

se está em áreas abertas (essa ativação pode aparecer em inglês, em diversos casos, por meio 

da preposição ‘in’, como por exemplo, na sentença: She is in the garden. Embora formalmente 

não se trate de um contêiner, o esquema imagético de contêiner é projetado sobre o jardim 

estabelecendo fronteiras imaginárias entre o que seria o jardim e o que estaria fora dele). Esse 

mesmo esquema imagético está em jogo quando se fala de um ‘eu interior’ ou quando se 

reflete sobre um líquido no interior de um copo. Portanto, pode-se afirmar com tranquilidade 

que ele é constantemente ativado e que dificilmente haveria algo de diferente ou de especial 

na sua ativação em um ambiente analítico. 

 Aqui, o que se encontra em questão é um ponto teórico já levantado por Grady (2005) 

e que foi descrito no capítulo 4 deste trabalho, que diz respeito ao fato de experiências muito 

distintas poderem estar contidas dentro de um mesmo esquema imagético. Ele mesmo 

chegara, como já foi salientado anteriormente, mas que se faz questão de repetir aqui, a 

afirmar que “a experiência de estar contido dentro de um quarto ou dos braços de sua mãe – é 

muito diferente da de ser capaz de ver um objeto escondido dentro de uma caixa” (GRADY, 

2005, p. 52). Isso aponta para o possível fato de que o conceito de esquema imagético ainda 

precisa ser melhor especificado e, certamente, conjugado a outras modalidades esquemáticas 

para que possa efetivamente dar conta de tais distinções. 

 Um outro ponto a ser considerado e também já abordado no capítulo 4 deste trabalho 

diz respeito à polissemia do termo esquema imagético. Knox (2005) aponta a polissemia do 

termo arquétipo na obra junguiana, mas esquece também de apontar a mesma polissemia já 

levantada por linguistas cognitivos quanto ao termo esquema imagético, bem como a 

dificuldade do estabelecimento de critérios preditivos do que seja exatamente esse esquema, 

males que também acometem o conceito de arquétipo. Equiparar, portanto, o conceito de 

arquétipo ao conceito de esquema imagético visando, dentre outros objetivos, a uma possível 
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superação dos problemas relativos à polissemia do conceito não parece ser, portanto, uma 

estratégia exatamente eficaz. 

 Finalmente, levantar-se-á um último ponto: Knox (2005) aventa uma interessante 

hipótese, não prevista por Johnson (1987), de que traumas severos possam afetar o processo 

de formação dos esquemas imagéticos, gerando algumas consequências no âmbito das 

extensões metafóricas desses esquemas. Ela afirma: 

Uma criança que nunca experienciou a conexão entre partes de seu próprio 
corpo e o de sua mãe, nunca teve qualquer experiência regular e confiável 
de nutrição seguindo-se à sensação de fome, ou que unca experienciou a 
linguagem como uma comunicação segura, pode desenvolver extensões 
muito fragmentadas e distorcidas do esquema de ligação (link), que podria 
bem aparecer como imagens sem sentido e terríveis em sonhos e na 
imaginação – talvez do tipo retratado nas imagens surrealistas de Salvador 
Dali (KNOX, 2005, p. 133). 

 

 A intuição de Knox (2005), apesar de interessante, parece, na melhor das hipóteses, 

absolutamente pouco próvável e, mesmo, deveras fantasiosa. Um esquema como o esquema 

de ligação (link) é tão absolutamente presente nas mentes humanas que seria mesmo quase 

impossível pensar em alguém com um pensamento minimamente funcional sem esse 

esquema preservado, visto que a simples ideia básica de conexão causal depende dele. Trata-

se de um esquema que, portanto, é constantemente ativado e é difícil imaginar que mesmo 

uma relação prejudicial com as figuras parentais possam trazer algum tipo de prejuízo a esse 

esquema. 

 Finalmente, como já salientado no capítulo 5 deste trabalho, é importante ressaltar 

que, mesmo na Teoria da Metáfora Conceitual, ao menos no estágio em que se encontrava a 

teoria quando da publicação do artigo de Lakoff (2008) intitulado a Teoria Neural da Metáfora, 

em 2008, os esquemas imagéticos teriam nenhum papel relevante na constituição das 

metáforas primárias e, portanto, não poderia ser inputado a eles um papel exclusivo na 

construção metafórica. 

 

8.4 Resumo e considerações 

 O objetivo principal deste capítulo foi o de fazer uma avaliação crítica da proposta de 

Knox (2005) de equiparação dos arquétipos aos esquemas imagéticos. Ao longo do capítulo, 

alguns problemas da estratégia knoxiana foram apresentados. Dentre eles: 

a) A falta de um estudo semântico criterioso que analise de forma pormenorizada o 

sentido do termo arquétipo ao longo da obra junguiana; 

b) A ausência de uma análise diacrônica da evolução do termo arquétipo e dos motivos 

que subsidiaram essa mudança; 

c) O fato de Knox (2005) haver embasado a sua análise nas considerações de autores 

pós-junguianos e de não haver apresentado evidências extensas de que sua análise foi 

pautada diretamente na fonte junguiana; 
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d) A afirmação da existência de um modelo metafísico para o arquétipo, quando Jung 

sucessivamente, ao longo de toda a sua obra, sustentou não fazer metafísica; 

e) A sua proposta de equivalência do arquétipo-em-si, algo que por sua natureza é 

completamente inefável, a entidades biológicas como os genes ou outras oriundas de 

outros modelos teóricos, como os esquemas imagéticos; 

f) A liberdade com que Knox (2005) mescla construtos teóricos distintos e de diversas 

linhas sem qualquer avaliação prévia de seus pressupostos ontológicos e 

epistemológicos, como se tais construtos não fizessem parte de uma teoria que os 

subsidiasse; 

g) O equívoco de Knox (2005) de afirmar que os esquemas imagéticos não são inatos, 

quando os próprios Johnson e Lakoff (2002) defendem a superação da dicotomia 

inatoXaprendido e afirmam que se trata de estruturas inatas e aprendidas; 

h) A eleição knoxiana de um elemento apenas – o inatismo dos arquétipos – como 

característica essencial desse construto e como critério selecionador de equivalência 

junto a construtos de outras linhas teóricas, em detrimento de outros fatores que 

caracterizam o arquétipo, como a sua numinosidade, elemento esse que falta aos 

esquemas imagéticos; 

i) O prejuízo, do ponto de vista pragmático, que a sua proposta traria, tal como 

formulada e se assim fosse adotada, para a clínica, dado que o termo arquétipo já é 

amplamente utilizado com sentidos amplamente diversos daquele por ela sugerido. 

Para tanto, foi sugerida nesta tese a ideia da existência de níveis distintos de 

arquetipicidade, questão essa já evidenciada pelo próprio Jung, bem como por Durand 

(2002) e por Stewart (1987), assim como a adoção da ideia de esquema para marcar 

essa distinção de níveis; 

j) A alta improbabilidade de que um trauma possa, de algum modo, afetar a constituição 

de um esquema imagético, dado que, de acordo com a própria teoria, os esquemas 

são marcados pela sua frequente ativação, o que provavelmente minimizaria qualquer 

efeito traumático sobre eles ocorrido em alguma esfera da experiência humana; 

k) A não consideração por parte de Knox (2005) da grande polissemia do conceito de 

esquema imagético, o que, na prática, implicaria que a sua tentativa de minimizar a 

polissemia do termo arquétipo pela identificação do conceito junguiano a um conceito 

da Linguística Cognitiva fracassaria nesse aspecto; 

l) A necessidade de uma maior especificidade do conceito de esquema imagético, 

condição essa identificada por Grady (2005), o que torna muito amplo o leque de 

situações enormemente distintas em que um mesmo esquema pode ser aplicado; 

m) A insuficiência do conceito de esquema imagético em dar conta do processo de 

constituição das metáforas primárias, consideradas construtos básicos para a 

construção da metáfora conceitual. 
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9 PENSAMENTO, LINGUAGEM, RAZÃO, SÍMBOLO, SIGNO, ALEGORIA E FANTASIA NA 

PSICOLOGIA JUNGUIANA 

Tenho [...] a impressão de que um filólogo poderia 
fazer importantes observações sobre as modificações 
históricas da linguagem normal estudando os pacientes 
que possuem esse tipo de confusão no discurso (JUNG, 
1986f, § 303). (Jung ao referir-se a uma paciente com 
um caso de demência paranoica). 

 

9.1 Introdução 

 A Linguística Cognitiva apresenta uma série de evidências que revelam como a razão e 

a lógica emergem a partir da interação humana com o mundo, não constituindo nem 

entidades abstratas, nem concretas, mas sim processos corporais dos quais participam não só 

esquemas perceptuais sensório-motores, mas também os afetos. Viu-se, nos capítulos 

anteriores, como a imaginação está ligada aos processos corporais humanos e como a razão é 

amplamente imaginativa e metafórica. 

 O objetivo deste capítulo é o de examinar os conceitos de pensamento, fantasia, 

símbolo, signo, alegoria, razão e linguagem na Psicologia Analítica visando a reavaliá-los à luz 

das concepções da Linguística Cognitiva apresentadas nesta tese. 

 Para tanto, optou-se por uma metodologia que evidenciasse dentro de um contexto 

temporal a formação da concepção junguiana desses conceitos, em especial no período que 

vai desde as atividades de Jung com os experimentos de associação de palavras até a 

publicação de Tipos Psicológicos em 1921. Trata-se de um período privilegiado nesse sentido, 

pois é aí que as bases desses conceitos junguianos serão forjadas. Dar-se-á uma ênfase 

especial à gênese da concepção símbolo e da distinção entre signo e alegoria, à formulação da 

concepção de dois tipos de pensamento, bem como à reformulação dessa concepção com a 

publicação de Tipos Psicológicos e à influência dos estudos antropológicos e mitológicos na 

elaboração desses conceitos. 

 

9.2. A Psicologia Junguiana e os estudos linguísticos 

Apesar do importante papel que a linguagem apresenta em qualquer atividade 

terapêutica e, além disso, do seu evidente caráter simbólico, poucos foram os pós-junguianos 

que se dedicaram aos estudos linguísticos. Hogenson (2001) chama a atenção para isso: 

A importância do simbólico na psicanálise e na psicologia analítica de fato 
privilegia questões na linguística. Não é necessário ser um lacaniano para 
acreditar que haja uma ligação importante entre o nosso entendimento da 
linguagem e o nosso entendimento do inconsciente (HOGENSON, 2001, p. 
603). 

 

Isso se torna ainda mais surpreendente se se levar em conta o fato de que Jung, 

durante boa parte do início de sua carreira como psiquiatra e, mais especificamente, durante o 

seu estágio no hospital Burghözli (1900-1909), dedicou-se amplamente ao estudo das relações 
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entre as palavras e os afetos, por meio de seus famosos experimentos de associação de 

palavras que, inclusive, foram responsáveis, segundo Shamdasani (2005, p. 46), pela conquista 

por Jung de uma “reputação como uma das estrelas ascendentes na psiquiatria internacional”. 

 

9.2.1 Os experimentos de associação de palavras 

O princípio que subjazia a esses testes era bem simples: apresentava-se a um sujeito 

um vocábulo e ele deveria responder o mais rapidamente possível a ele com a primeira palavra 

que lhe viesse à mente. 

Os testes de associação de palavras não eram novos. O próprio Jung escreve um 

pequeno artigo sobre a história deles153. A sua utilização em pesquisas psicológicas remonta a 

Galton, que, pelo menos, desde 1884, já o utilizara em seu laboratório antropométrico 

principalmente como instrumento para tentar aferir a inteligência dos participantes de suas 

experiências (COHEN, 1975, p. 3). Posteriormente, são utilizados por Wundt, que tenta por 

meio deles estabelecer experimentalmente a sua lei de associação de ideias, e por Kraepelin154 

e Aschaffenburg155, que distinguem as associações chamadas de internas – aquelas em que o 

significado ou o conteúdo da palavra eram o fator conectivo essencial – das externas – aquelas 

cujo fator conectivo não é a ligação por meio do sentido interno, mas somente por meio de 

uma ligação mais externa. Exemplos das primeiras, citados pelo próprio Jung (1997a, § 871), 

são pessoa humana/rapaz; ataque/defesa; mesa/mobília. Exemplos das segundas são 

faca/bolso da calça; água/peixe; sorte/ está lançada (JUNG, 1997a, § 872). Além dos tipos de 

associação acima, havia ainda aquelas em que o elemento de ligação era a semelhança de 

som, como nos casos de coragem/selvagem e costume/perfume (JUNG, 1997a, § 874), 

chamadas, então, de associações de som156. 

Kraepelin e Aschaffenburg encontraram dificuldades em encontrar leis e princípios 

gerais que regessem as associações, mas isso tudo mudou quando eles resolveram alterar a 

condição psíquica das pessoas pesquisadas, levando-as a estados de extrema fadiga ou a 

estados de intoxicação por álcool e mesmo em pacientes com febre. Nesses casos, a 

frequência das associações internas diminuía consideravelmente e aumentava a frequência 

das conexões externas e sonoras. Os mesmos resultados foram verificados em doentes 

mentais em estados em que a sua atenção encontrava-se reduzida (JUNG, 1997a, § 880 - § 

882). 

                                                           
153

 O artigo chama-se A importância psicopatológica do experimento de associações. Ver JUNG (1997a, § 863 - § 
917). 
154

 Emil Kraepelin (1856-1926), identificado como o fundador da psiquiatria científica contemporânea, responsável 
pela elaboração de uma nosologia e por uma classificação racional das doenças mentais, crendo, sobretudo, que a 
principal origem das doenças psiquiátricas eram  disfunções de ordem biológica e genética. O campo da psiquiatria 
no início do século XX foi amplamente dominado por suas teorias. 
155

 Gustav Aschaffenburg (1866 - 1944), psiquiatra alemão, assistente de Kraepelin na clínica psiquiátrica da 
Universidade de Heidelberg no período de 1891 a 1901. 
156

 Note-se que Ellenberger (1994, p. 711) erroneamente classifica as associações de som como associações 
externas. 



287 
 

 Ziehen157, por sua vez, um pouco mais tarde, descobre que o tempo de reação às 

respostas era maior quando a palavra proposta apresentava uma conotação desagradável para 

os sujeitos (ELLENBERGER, 1994, p. 711). Aproximando várias respostas de tempos 

prolongados, podia-se, então, relacioná-las a uma representação comum subjacente que 

Ziehen denominou gefühlsbetonter Vorstellungskomplex (complexo das representações 

emotivamente carregadas) ou simplesmente complexos. Comumente o sujeito não tinha 

consciência da relação existente entre as respostas e o complexo (ELLENBERGER, 1994, p. 

711). 

Mais tarde, em 1901, Bleuler começou a usar os testes de associação em Burghölzli em 

suas próprias pesquisas (JUNG, 1997c, § 731). Bleuler estava interessado sobretudo em 

investigar casos de esquizofrenia, na época chamada de dementia praecox, e fazia todo 

sentido para ele aplicar os testes de associação, uma vez que, para ele, o “sintoma 

fundamental da esquizofrenia era o relaxamento da tensão das associações” (ELLENBERGER, 

1994, p. 711). Ele então determinou que Jung e Riklin executassem experimentos similares em 

sujeitos saudáveis para que pudessem ser estabelecidos os padrões para classificação. O 

resultado desse projeto foi publicado em 1904, no artigo Investigações experimentais sobre 

associações de pessoas sadias (JUNG, 1997d, § 1 - § 498). 

Jung e Riklin usaram quatro séries com 100 palavras-estímulo para testar 38 sujeitos. 

Nas primeiras duas séries, foi permitido que os sujeitos respondessem com a primeira palavra 

que lhes viesse à mente, sem que fosse feita nenhuma especificação adicional. Nas duas séries 

seguintes, alterou-se, assim como haviam feito Kraepelin e Aschaffenburg, o estado psíquico 

dos sujeitos para que se pudesse averiguar se alguma discrepância ocorreria nos resultados, 

mas, diferentemente dos experimentos efetuados pelos dois psiquiatras acima citados, essa 

alteração não foi obtida pela indução de fadiga ou de embriaguez nos sujeitos pesquisados, 

mas pela alteração do seu estado de atenção. Desse modo, na terceira série de experimentos, 

pediu-se que os sujeitos prestassem atenção à imagem que aparecia em suas mentes 

imediatamente após ouvirem a palavra-estímulo e que, então, reagissem o mais rapidamente 

possível quanto antes, experimento, então, ocorrido sob o que Jung e Riklin denominaram de 

distração interna (JUNG, 1997d, § 14). Na quarta série, os participantes tinham que desenhar 

linhas em um pedaço de papel ouvindo as batidas de um metrônomo (distração externa) 

(JUNG, 1997d, § 15). 

A conclusão a que Riklin e Jung chegaram foi a de que o número de associações 

exteriores e sonoras aumentou de forma significativa nas séries em que os sujeitos foram 

obrigados a dividir a sua atenção, de modo semelhante, portanto, ao que a embriaguez e a 

                                                           
157

 Georg Theodor Ziehen (1862 – 1950) foi um importante neurologista e psiquiatra alemão e uma autoridade em 
sua área na época em que Jung fazia o seu treinamento em Burghözli. Segundo Vandermeersch (1991, p. 45), a sua 
influência sobre Jung é incerta, muito embora ele tenha sido o responsável pela introdução dos termos 
gefühlsbetonter Vorstellungskomplex (complexo das representações emotivamente carregadas) (ver também Bair 
(2006, p. 96) e Ellenberger (1994, p. 711)), “constelação” e, até mesmo, “transferência”. Como argumento quanto a 
essa suposta pouca influência, divergindo da maioria dos comentadores, Vandermeersch (1991, p. 45) relata apenas 
o fato de que Jung cita Ziehen poucas vezes. Quanto ao sentido dos termos “transferência” e “constelação”, 
Vandermeersch (1991, p. 46) esclarece que o primeiro referia-se ao fato de a carga afetiva de uma representação 
ter a tendência a se ligar a outras representações a ela associadas; o segundo, por sua vez, era utilizado para 
explicar como formas psíquicas mais complexas eram constituídas e o porquê de nem sempre as representações 
mais afetivamente carregadas dominarem o processo do pensamento. Para Ziehen, o ego era um tipo especial de 
complexo (VANDERMEERSCH, 1991, p. 47). 
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fadiga geraram nos sujeitos observados por Kraepelin e por Aschaffenburg. Jung, contudo, 

argumenta que os resultados que os dois psiquiatras acima mencionados atribuíram à fadiga e 

ao alcoolismo se deveram aos distúrbios de atenção que esses dois estados também geram. 

As conclusões do estudo, embora não tão explícitas, parecem ser duas158: 

Quando a atenção é perturbada, associações elevadas desaparecem em 
favor de uma categoria mais baixa de associações. Além disso, [...] o campo 
psíquico é visto como uma combinação de conteúdos da consciência que 
podem ser associados uns com os outros em todas as direções possíveis e 
de acordo com a maior variedade de critérios. A atenção dá a direção ao 
processo de associação. De todas as possíveis associações que poderiam vir 
à mente, a maior parte delas é eliminada desde o início. Somente aquelas 
associações que residem no âmbito do processo conceitual real tornam-se 
disponíveis. A atenção é a função que limita o processo de associação àquilo 
que é útil. Assim que a atenção desaparece, o caos de todas as possíveis 
associações em qualquer direção possível ocorre (VANDERMEERSCH, 1991, 
p. 77). 

 

 Nos processos lógicos e no pensamento dos adultos, desse modo, as associações mais 

elevadas, ou seja, aquelas construídas de acordo com o significado das palavras, são 

geralmente feitas e utilizadas, ao passo que as associações mais primitivas são reprimidas. 

Essas associações possuíam uma função na infância dos indivíduos que estava relacionada ao 

processo de aquisição da linguagem, mas devido à sua falta de utilidade para o pensamento 

dirigido, elas são eliminadas, invadindo, no entanto, a consciência quando a atenção é 

perturbada: 

A nosso ver, as associações de som são as associações mais primitivas de 
semelhança e ocupam posição um pouco superior à da simples repetição. 
Desde a mais remota juventude já não são praticadas, mas sempre 
estimuladas levemente no ato de falar, elas se impõem logo que um 
distúrbio qualquer impeça os graus de associação mais próximos e elevados 
(engano no falar e no ouvir). Devido à sua inconveniência para o ato normal 
de pensar, são constantemente reprimidas e existem via de regra fora da 
consciência (JUNG, 1997d, § 118). 

 

9.2.2 Dos experimentos de associação de palavras aos complexos 

 Vandermeersch (1991, p. 77) chama a atenção para o fato de que, no prefácio do 

artigo Investigações experimentais sobre associações de pessoas sadias, Jung declara que a 

atenção é o fator que direciona e modifica o processo associativo. Contudo, no livro em si, 

“uma elaboração explícita do modo pelo qual a atenção como uma função psíquica pode ser 

concebida não pode ser encontrada”. A possível razão é que muitos dos princípios do 

funcionamento da atenção já haviam sido elaborados por Bleuler e “Jung espontaneamente 

escreveu contra o background dos conceitos de seu mentor” (VANDERMEERSCH, 1991, p. 78). 

 Torna-se essencial, portanto, examinar o papel da atenção em Bleuler. Ele descreve a 

sua visão acerca desse fenômeno principalmente na sua monografia, publicada em 1906, 

intitulada Affektivität, Suggestibilität, Paranoia. Para Bleuler (2008, p. 95), “a atenção é apenas 

                                                           
158

 Ver também Jung (1997d, § 384 e § 385). 



289 
 

uma faceta ou um caso especial da afetividade, que não faz mais do que já sabemos sobre 

esta, ou seja, facilita certas associações e inibe outras”. A atenção só é direcionada para aquilo 

que desperta algum interesse e esse fenômeno é o que também ocorre com o afeto. A 

atenção, portanto, era vista por Bleuler como fruto da intervenção da afetividade sobre o 

processo do pensamento. 

 Quando um forte conteúdo da consciência domina o campo psíquico, conteúdos a ele 

relacionados são evocados devido à associação, ao passo que conteúdos opostos são 

restringidos e os neutros podem ser anexados por conta do processo de transferência159. 

 Essa exposição acerca da afetividade não é encontrada na obra junguiana, mas apenas 

em Affektivität, Suggestibilität, Paranoia. Contudo, parte desse pensamento já aparece em 

Distimia Maníaca – Distúrbios de humor na mania, artigo de Jung publicado em 1903. Em um 

determinado trecho desse artigo, Jung esclarece que, apesar de muitos pacientes maníacos 

serem inteligentes, suas ações e pensamentos eram determinados pela afetividade, 

possuindo, então, um maníaco, um excesso de sentimentos e de impulsos que fazia com que 

todas as suas representações tivessem um especial interesse e que o seu processo associativo 

se visse, assim, comprometido, visto que diversas representações se mostravam, então 

afetivamente carregadas e necessitadas de satisfação160. 

 Para Bleuler, a afetividade era o mecanismo psíquico básico por trás de todo o 

processo de pensamento e das ações humanas, responsável pela criação de um sentimento de 

uma unidade por meio da qual o indivíduo age e reage como uma unidade. 

 Apesar da centralidade da afetividade nos trabalhos de Bleuler, ele evitou defini-la, 

embora tenha sugerido que ela pudesse ser pensada quer como um processo cerebral 

responsável pelos sentimentos, pela dor e pelo prazer, quer como uma função autônoma, mas 

que, em ambas as hipóteses, era responsável por um senso de unidade em cada pessoa. 

 Desse modo, Jung relata que, em seu experimento com pessoas normais, até mesmo 

nas duas primeiras séries, em que não havia nenhum procedimento pré-estabelecido de 

retirada da atenção dos indivíduos, o processo de atenção podia mostrar-se alterado por 

algum fenômeno que vinha do interior dos sujeitos. O mesmo ocorre nos famosos lapsos de 

linguagem. Com uma investigação psíquica mais apurada, poder-se-ia, desse modo, segundo 

Jung, demonstrar que uma representação afetivamente investida desviava a atenção do 

sujeito, em detrimento da vontade de seu ego. Utilizando a terminologia já cunhada por 

Ziehen e amplamente utilizada por Bleuler, Jung descreve essa situação como aquela em que 
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 A ideia de transferência em Bleuler é semelhante à de Ziehen: o afeto se irradia (Übertragung des Affektes) para 
representações neutras, uma vez que elas não precisam ser censuradas ou restringidas: “Os psiquismos de natureza 
mais indiferente que acompanham uma vivência afetiva facilmente se assimilam a esta quando o afeto se 
‘transfere’ a eles: nos torna odioso o lugar onde aconteceu-nos algo desagradável; o ódio se liga frequentemente 
não só ao ofensor, mas também aos copartícipes causais da ofensa; nos aborrece o portador de uma notícia ruim” 
(BLEULER, 2008, p. 69). 
160

 Ver Jung (1994, § 221): “Mesmo admitindo que muitas decisões da vontade são intermediadas ou ponderadas 
pelo intelecto, não devemos esquecer que todo elo de uma cadeia de idéias tem determinado valor sentimental 
que é a única coisa essencial para se chegar à decisão da vontade, e sem este valor a idéia é mera sombra vazia. (...) 
Mesmo o processo intelectual mais puro só chega, portanto, à decisão da vontade através do valor sentimental. Por 
isso o primeiro motivo de qualquer ação anormal, supondo que o intelecto esteja realmente preservado, deveria 
ser procurado no campo do sentimento.” 
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um complexo autônomo interfere no complexo do ego por meio de suas representações 

afetivamente carregadas. 

 A primeira definição que Jung fornece para complexo encontra-se em Investigações 

experimentais sobre associações de pessoas sadias, em uma nota de pé de página: “Por 

‘complexo com carga emocional’ designamos a totalidade de idéias que se referem a um 

determinado evento com carga emocional” (JUNG, 1997d, § 167). 

 O ego também seria, desse modo, um complexo – o principal complexo da psique 

humana – que seria responsável, em condições ideais, pela construção do processo de 

associação, selecionando apenas aquelas que fazem sentido de acordo com uma determinada 

linha de pensamento e excluindo as demais. As representações escolhidas pelo ego adquirem 

um caráter consciente.161 Essa consciência deve-se em grande parte ao fato de o complexo do 

eu estar associado às representações afetivas oriundas do corpo: 

O eu constitui a expressão psicológica de uma combinação firmemente 
associada entre todas as sensações corporais. Desse modo, a personalidade 
é o complexo mais sólido e mais forte. […] Por isso, as idéias que se referem 
à nossa própria pessoa são sempre as mais estáveis e interessantes. Em 
outras palavras: possuem a tonalidade de atenção mais forte (a atenção, no 
sentido de BLEULER, é um estado afetivo)(JUNG, 1986f, § 83).  

 

 Há, do mesmo modo, outros grupos de representações, ou complexos, que também 

interferem no processo de associação, mas em um nível inconsciente, ou seja, para além do 

universo egoico. Cada um desses complexos age como se fosse uma outra consciência, 

podendo, nos testes de associação de palavras, gerar efeitos que vão desde um 

prolongamento do tempo de reação ou mesmo um esquecimento da palavra-estímulo emitida 

pelo pesquisador. Essa situação evidencia duas características fundamentais do complexo: a 

sua autonomia, que se evidencia pelo fato de ele exercer o seu domínio às expensas do 

complexo do ego (e da vontade do sujeito); e o fato de o conteúdo do complexo de algum 

modo se opor ao conteúdo do complexo do ego. 

  

9.2.3 Complexos, sonhos e linguagem 

 Em 1907, Jung publica A Psicologia da Dementia Praecox. O ensaio gira em torno 

principalmente do caso de demência paranoide de Babette Staub, uma costureira, nascida em 

1845. Jung a submete a experimentos de associação de palavras e conduz a análise de seu caso 

“como se fosse uma análise de sonho” (JUNG, 1986f, § 297). Para a sua obra, Jung utilizara um 

estudo – Über Sprachstörungen im Traume (sobre a desordem dos discursos em sonhos) – 

publicado por Kraepelin, em 1906, que tratara das desordens da fala nos sonhos162. Kraepelin 

compilara 286 exemplos de distúrbios de fala ocorridos em sonhos, a maior parte deles 
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 Bleuler, bem antes de Jung, em um artigo escrito em 1894, intitulado Versuch einer naturwissenschaftlichen 
Betrachtung der psychologischen Grundbegriffe, introduz a noção de complexo do ego. O ego era visto por ele como 
uma entidade resultante de um determinado grupo de associações relacionadas a elementos de maior permanência 
na vida pessoal de um indivíduo, como conteúdos relacionados à posição social, ao metabolismo e às sensações de 
um indivíduo etc. Para ele, era a ligação entre as representações e o complexo de ego que determinava se um 
processo se tornava consciente ou não. Ver Vandermeersch (1991, p. 57-59). 
162

 O estudo de Kraepelin foi traduzido para o inglês e encontra-se em Heynick (1993).  
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sonhada por ele mesmo durante um período de 20 anos, até 1906. O estudo de Kraepelin 

procurou estabelecer uma classificação para as diversas modalidades de desordens da fala 

presentes nos sonhos, comparando-as com ocorrências semelhantes em outras situações, 

como, por exemplo, nos chistes ou em casos de insanidade mental. De um modo geral, 

Kraepelin salientou não ter notado diferenças quanto aos tipos de desordens de fala presentes 

nos sonhos e nas outras ocorrências por ele estudadas. As maiores diferenças deviam-se à 

intensidade de ocorrência de tais desordens. Ele encontrou grande semelhança entre os 

distúrbios de fala ocorridos nos sonhos e aqueles manifestos nos casos de dementia praecox.  

A associação entre a dementia praecox e os fenômenos ocorridos em sonhos não era 

algo completamente novo. O próprio Jung chega a comentar isso em sua A Psicologia da 

Dementia Praecox, ao examinar os estudos de Madeleine Pelletier163, que também notara tal 

semelhança, a exemplo do que já fizera, no início do século XIX, Johan Christian Reil: 

Nos sonhos, nós sempre vagamos em aparições de espaços, tempo e na 
nossa pessoa. Nós jorramos de uma parte do mundo para outra, de um 
século para um outro e desempenhamos cada papel, de rei a mendigo, que 
a fantasia nos permite. Isso ocorre precisamente na loucura, que é um 
sonho que se tem acordado

164
 (REIL, 1818, p. 87). 

 

 Comentando um exemplo de associação de palavras apresentado por Pelletier, ele 
afirma: 

Esse belo exemplo nos mostra claramente o tipo do fluxo das associações na 
dementia praecox; o fluxo é bem lento, movimentando-se a partir de 
diversas associações sonoras. Contudo, a desagregação é tão acentuada que 
não pode mais ser diretamente comparada com o devaneio normal e sim 
com o próprio sonho. As palavras que pronunciamos no sonho soam deste 
modo (JUNG, 1986f, § 23). 

 

Pelletier relacionará os tipos de associação de palavras que ocorrem nos casos de 

dementia praecox165, chamados por Jung de ‘tipo vago de associação’, com a redução da 
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 Madeleine Pelletier foi a primeira mulher francesa a prestar exames para a especialidade de psiquiatra (fato 
ocorrido em 1906) e a primeira a trabalhar como interna em um asilo psiquiátrico do Estado francês. Sua tese de 
doutorado L’association des idées dans la manie aiguë et dans la debilité mentale, defendida em 1903, investigava o 
processo de associação de ideias na mania. Jung comenta a sua tese em A psicologia da Dementia Praecox, nos 
parágrafos 21 a 28. Para uma explicação mais detalhada da tese ver Gordon (2008). 
164

 Johann Christian Reil foi um médico, fisiologista, anatomista e psiquiatra alemão, responsável pela formulação 
do termo ‘psiquiatria’, em 1808. Os termos originais do trecho acima traduzido são: “Im Träume irren’wir uns 
immer in Ansehung des Raums, der Zeit und unserer Person. Wir springen von einem Weltheil zum andern, von 
einem Jahrhundert ins andere über, und spielen jede Rolle, vom König bis zum Bettler, die uns die zauberische 
Phantasie zutheilt. Eben dies geschieht im Wahnsinn, de rein Traum im Wachen ist” (REIL, 1818, p. 87). 
165

 O fato de que os portadores de doenças mentais podiam falar de maneiras estranhas não era uma observação 
nova. Leuret (1834, p. 33) já reportava neologismos sintáticos e semânticos na fala dos portadores de doenças 
mentais e problemas no discurso deles: “Frequentemente a incoerência das palavras tem como causa a grande 
fraqueza das faculdades do espírito, como se pode notar em alguns idosos ou nos indivíduos que caíram em 
demência: estes últimos não devem ser chamados de incoerentes, pois o defeito da inteligência deles não se deve a 
uma alteração que sobrevém da alteração das ideias, mas ao fato de eles só terem ideias leves e fugazes”. Antes de 
Leureut, Esquirol também faz observações semelhantes, como esclarece Berrios (2009, p. 483). Nenhum deles, no 
entanto, se interessou em reenquadrar as suas observações sobre a linguagem “a partir da perspectiva da 
Linguística ou em considerá-las como sinais independentes de loucura”. Como Berrios (2009, p. 483) esclarece, isso 
se deve essencialmente ao fato de que, na época, a linguagem era vista como um instrumento do pensamento e 
que as anomalias da expressão que eles observavam refletiam anormalidades do pensamento, da memória ou da 
imaginação. Tudo isso começa a mudar ainda no início do século XIX, quando a visão de que o pensamento ocorria 
de forma independente da linguagem e de que a linguagem era apenas o seu veículo externo começou a ser 
substituída pela visão de que era a linguagem que modelava o pensamento. Isso atraiu a atenção dos médicos para 
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atenção, do mesmo modo que Jung já relacionara o fenômeno da redução da atenção em seu 

Diagnostische Assoziationstudien com um certo ‘caos’ nos tipos de associação feita por seus 

pacientes. Ela usa um termo retirado de Janet e que depois será adotado também por Jung 

para definir essa redução da atenção: o abaissement du niveau mental. Jung confirmará então, 

a observação da psiquiatra francesa: “Nesse trabalho, podemos perceber, mais uma vez, que o 

distúrbio tem a ver com o problema central da apercepção166” (JUNG, 1986f, § 24). 

Pelletier relaciona então a própria formação do símbolo à redução da atenção. 

Segundo ela, o símbolo seria uma percepção equivocada de uma relação de identidade entre 

dois objetos, que, de fato, apenas apresentam pouco em comum. Esse equívoco só seria 

possível, justamente, devido ao distúrbio na atenção: 

“Deve-se observar que o símbolo desempenha um papel de grande 
importância nas divagações dos alienados. Nos perseguidos, nos débeis, ele 
pode ser encontrado a cada passo. Isto se deve ao fato de que o símbolo é 
uma forma muito inferior de pensamento. Poderíamos definir o símbolo 
como a percepção falsa de uma relação de identidade ou analogia muito 
grande entre dois objetos que, na realidade, apresentam apenas uma vaga 
analogia”. Daí se conclui que Pelletier relaciona os símbolos catatônicos à 
perturbação da atenção. Esta suposição apóia-se, decididamente, no fato de 
que o símbolo há muito é conhecido como um fenômeno comum no 
devaneio e no sonho (JUNG, 1986f, § 25 - § 26). 

 

O símbolo, portanto, que surgiria tanto nos casos de dementia praecox quanto nos 

sonhos e nos devaneios, seria decorrente de um estado de atenção reduzido presente nesses 

casos. Jung confirmará essa posição, um pouco mais adiante em sua obra, ao afirmar ser o 

sonho “uma fraqueza aperceptiva, por excelência”, o que seria evidente em virtude de sua 

“reconhecida tendência ao símbolo” (JUNG, 1986f, § 51). Ele mesmo já afirmara anos antes 

que: “a atenção fica totalmente suprimida durante o sono” (JUNG, 1997d, § 165). Jung, 

contudo, ressalta, que a redução da atenção – também chamada de “embotamento 

aperceptivo” por Weygandt ou abaissement du niveau mental por Janet – não seria suficiente 

por si só para explicar várias formas individuais dos sintomas, dos delírios e das alucinações 

dos doentes (JUNG, 1986f, § 32). 

Jung, então, fará uso da relação que Kraepelin tece entre os sonhos e a linguagem para 

introduzir os estudos que ele fez entre a relação entre a linguagem e os complexos no estudo 

dos sonhos e da dementia praecox. Desse modo, tanto a dementia praecox quanto os sonhos 

seriam resultado da intervenção de complexos: “Os sonhos também se estruturam segundo os 

modos de expressão simbólica do complexo” (JUNG, 1986f, § 122). Jung explicará: 

                                                                                                                                                                          
o estudo da linguagem, especialmente no fim do século XIX. Ainda segundo Berrios (2009, p. 486), com a revolução 
cognitiva na segunda metade do século XX e com a concepção da existência de uma “linguagem do pensamento”, o 
interesse dos psiquiatras se voltou novamente para o pensamento, o que fez com que houvesse um novo 
desinteresse pelo estudo dos distúrbios linguísticos nos doentes mentais. 
166

 O termo apercepção é formulado inicialmente por Wundt, a partir da ideia de atenção. Segundo ele, a atenção é 
“O estado caracterizado por emoções singulares que acompanha a compreensão mais clara de um conteúdo 
psíquico, e apercepção, o processo particular através do qual qualquer conteúdo psíquico alcança uma 
compreensão clara”. Ele prossegue: “Assim a atenção e a apercepção são expressões de um mesmo fato 
psicológico. Escolhemos, de preferência a primeira dessas expressões para designar o lado subjetivo desse fato, ou 
seja, os sentimentos e sensações que o acompanham; com a segunda, indicamos sobretudo as conseqüências 
objetivas, isto é, as modificações na constituição dos conteúdos da consciência” (JUNG, 1986f, § 19). 
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Quando iniciamos o sono, vemo-nos sempre diante de um imperativo: 
“Você quer dormir, não quer ser perturbado por nada”. Esta força sugestiva 
é uma ordem categórica para o complexo do eu que controla todas as suas 
associações. No entanto, os complexos autônomos não estão inteiramente 
sob o controle direto do complexo do eu […]. Eles só são reduzidos e 
dominados em certa medida, jamais adormecendo completamente. […] 
Contudo, durante o sono eles são inibidos, talvez do mesmo modo que na 
vigília, pois o imperativo de ter que dormir inibe todo e qualquer 
pensamento subsidiário. De vez em quando, porém, os complexos 
conseguem, quase como na agitação do dia-a-dia, introduzir suas 
associações subsidiárias e aparentemente sem sentido no eu adormecido. 
Os pensamentos do complexo em si mesmos não podem emergir, pois 
contra eles se dirige, fundamentalmente a inibição pela sugestão do sono. 
Se os pensamentos do complexo conseguirem quebrar a sugestão que exige 
um domínio total da atenção, então o sono é naturalmente interrompido. 
[…] Se, através de meios apropriados, a energia dessas pessoas for 
intensificada, elas poderão voltar a dormir, na medida em que conseguirão 
reprimir os complexos. Repressão do complexo nada mais é do que a 
subtração do domínio da atenção, ou seja, da clareza. Assim, os complexos 
mantêm somente uma pequena fração de clareza, possibilitando apenas um 
movimento através de expressões vagas e simbólicas e que, também por 
isso, podem se contaminar, por lhes faltar a possibilidade de diferenciação 
(JUNG, 1986f, § 137). 

 

 Desse modo, é próprio do complexo “apenas pensar de maneira superficial, obscura, 

ou seja, simbólica e os resultados finais (automatismo, constelações) filtrados através da 

atividade do complexo do eu, da consciência, constituem-se analogamente” (JUNG, 1986f, § 

135). A redução da atenção, portanto, exprime-se numa “diminuição da clareza das idéias” 

(JUNG, 1986f, § 134), numa “deficiência de sensibilidade para as diferenças” (JUNG, 1986f, § 

133) e a “multiplicidade de sentidos das imagens isoladas do sonho” (JUNG, 1986f, § 133) nada 

mais é do que um “sinal da obscuridade e indefinição do pensamento do sonho” (JUNG, 1986f, 

§ 133). Jung, já em 1907, equiparará todas essas características do sonho ao que ele chamará 

de pensamento mitológico: “Um exame minucioso das observações feitas deve 

necessariamente indicar essas características do pensamento mitológico" (JUNG, 1986f, § 

133).167 

 É também nesse artigo que ele dará a sua primeira definição de símbolo, justamente 

após ilustrar a manifestação dos complexos na vida onírica: 

Empregamos o termo simbólico em oposição a alegórico. A alegoria é uma 
interpretação intencional do pensamento intensificada por imagens, 
enquanto que os símbolos são apenas associações subsidiárias obscuras de 
um pensamento que vela bem mais do que revela. PELLETIER diz: “O 
símbolo é uma forma muito inferior de pensamento. Poderíamos definir o 
símbolo como uma percepção falsa de uma relação de identidade ou de 
analogia muito grande entre dois objetos que na realidade só apresentam 
uma vaga analogia”. PELLETIER também atribui o aparecimento de 

                                                           
167

 Isso, de certo modo, contradiz uma afirmação de Vandermeersch (1991, p. 129) de que houve duas fases bem 
distintas da colaboração entre Freud e Jung. Uma, de 1906 a 1909 marcada pela distinção entre a neurose e a 
psicose e uma segunda marcada pelo direcionamento da atenção de ambos os autores para o estudo da mitologia e 
da religião em busca de um complexo central para a psique humana. Em 1907 e, certamente, antes disso, pois o 
ensaio sobre a dementia praecox já ficara pronto em julho de 1906, Jung já estava associando o sonho e os sintomas 
esquizofrênicos ao pensamento mítico. 
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associações simbólicas à falta de sensibilidade para a diferença (JUNG, 
1986f, § 136). 

 

 Jung, portanto, estava formulando lentamente a ideia de que haveria dois tipos de 

pensamento: (1) um pensamento simbólico, ou mitológico, que seria fruto de um estado de 

atenção reduzida, em que ocorreriam falsas percepções de identidade entre duas ou mais 

ideias ou conteúdos e dificuldade na percepção das diferenças entre eles, devido justamente a 

esse baixo grau de atenção – uma espécie de pensamento obscuro, portanto, e que ensejaria 

uma multiplicidade de possíveis sentidos; e (2) um pensamento do complexo do eu, marcado 

pela presença da atenção e pela linguagem corrente: “na atividade normal do complexo do eu, 

os demais complexos devem ser inibidos, pois, do contrário, a função consciente capaz de 

dirigir a associação seria impossível” (JUNG, 1986f, § 135). Jung sente a necessidade no trecho 

acima de diferenciar a alegoria do símbolo porque situa a alegoria, nesse momento, no âmbito 

do complexo do eu: trata-se de atividade intencional elaborada pelo pensamento. 

 Essa distinção ficará um pouco mais evidente em um comentário sobre a atividade do 

poeta que Jung fará no mesmo ensaio. Ali, ele de forma definitiva equiparará as manifestações 

do pensamento de sua paciente esquizofrênica a um sonho – formulando a existência de uma 

linguagem do inconsciente – e a diferenciará do trabalho poético, que ele, ali, descrevera 

como algo intencional e dirigido: 

O poeta fala em suas metáforas a linguagem da mente normal, de modo que 
a maioria das pessoas normais o compreende e reconhece em suas criações 
espirituais as projeções de suas próprias dores e alegrias. Nossa paciente, ao 
contrário, fala como se estivesse em sonho (não encontro expressão 
melhor); a analogia mais próxima com o seu pensamento é o sonho normal 
que utiliza mecanismos idênticos ou ao menos semelhantes e não podem 
ser compreendidos por quem desconheça os métodos de análise freudianos. 
Enquanto o poeta trabalha com recursos de expressão muito poderosos e, 
na maior parte das vezes, conscientemente ou seja, pensando numa 
direção, nossa paciente, menos instruída e dotada, pensa sem um idéia 
diretora por meio de imagens confusas e oníricas, utilizando meios de 
expressão bem mais pobres (JUNG, 1986f, § 298). 

 

 “Na dementia praecox, o distúrbio da atenção é praticamente constante” (JUNG, 

1986f, § 162): assim, “o complexo passa a trabalhar então, automaticamente segundo a lei da 

analogia, totalmente livre do complexo do eu, que não pode mais conduzir as associações” 

(JUNG, 1986f, § 218): 

o complexo do eu fica subjugado ao complexo, sofrendo um distúrbio 
contínuo por reproduções defeituosas (privações de pensamento) e 
associações compulsivas (idéias súbitas patológicas). O mesmo processo de 
obscurecimento  desencadeado no âmbito das idéias se dá no discurso: a 
linguagem vai se tornando gradualmente confusa, expressões semelhantes 
substituem-se entre si, aparecem transposições sonoras e associações 
(verbais) indiretas (JUNG, 1986f, § 218). 

 
Portanto, todas as manifestações simbólicas e linguísticas verificadas nos sonhos 

também poderão ser verificadas no discurso dos esquizofrênicos: “são bastante comuns as 

condensações verbais e associações sonoras”; “o inconsciente revela em geral semelhantes 

tendências para a criação de neologismos”; “o aparecimento da ‘salada de palavras’ também 
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pode ser compreendido pelo conceito de ‘abaissement du niveau mental’; “vários dementes 

precoces […] mostram uma tendência para “etimologias””; “desviam a atenção para seus 

aspectos fonéticos”; “freqüentemente eles se ocupam com análise e interpretação de 

palavras”; “não é raro ouvir as pessoas inventar novas línguas” (JUNG, 1986f, § 157). 

Ao comentar uma das manifestações sintomáticas de sua paciente, que se identificara 

com Sócrates, ele afirma: “o que propriamente é doentio é o fato de ela se identificar com 

Sócrates, a ponto de não mais conseguir se dissociar dele; ela toma a identificação como uma 

moeda preciosa e considera a metonímia tão real que espera que todos a compreendam” 

(JUNG, 1986f, § 217). Ele prossegue: 

Um indivíduo normal pode diferenciar entre um papel assumido ou uma 
designação metafórica e a sua pessoa, mesmo que uma fantasia 
extremamente viva ou uma forte tonalidade afetiva consigam manter, 
durante certo tempo, a imagem do sonho ou do desejo. No entanto, 
aparece por fim a correção com uma reação emotiva, ajustando-o 
novamente à realidade. O inconsciente, porém, age de modo diferente: […] 
o sonho transforma uma expressão metafórica em realidade, que é 
substituída para o sujeito do sonho, ou então como um complexo 
inconsciente condensa conjuntamente uma analogia distante e uma pessoa, 
conseguindo assim a identidade necessária para perturbar o processo 
consciente […] a pressuposição necessária desta condensação é a 
indistinção das idéias, estado em que normalmente elas se encontram no 
inconsciente (JUNG, 1986f, § 218). 

 
 

9.2.3.1 Breve discussão: mesclagem conceitual, demência paranoide e complexos 

 A sequência temporal da análise da formulação da ideia de símbolo e das duas formas 

de pensamento na Psicologia Analítica será agora brevemente interrompida para uma breve 

análise do fenômeno acima narrado por Jung sob um enfoque da teoria da mesclagem 

conceitual. Será apresentado abaixo também um caso de delusão paranoide ilustrado por 

Kiang (2005) também sob o enquadre da Teoria da Mesclagem Conceitual com o objetivo de 

extrair pontos de complementação e de fertilização entre a construção junguiana e essa teoria. 

A utilização da Teoria da Mesclagem Conceitual permite visualizar sob um outro 

ângulo o que ocorre no caso acima. O que Jung está dizendo é que um indivíduo normal diria 

“Eu sou como Sócrates”. Ou ele diria “Eu sou um Sócrates”. Contudo, ele continuaria tendo 

consciência de que ele não é Sócrates. No caso de Babette Staub, os laços que unem o espaço-

mescla aos espaços de entrada são rompidos e não há possibilidade de se proceder a uma 

desanalogia. Cabe, portanto, ao terapeuta inferir quais são os elementos presentes nos 

espaços de entrada. Em outras palavras, o paciente psicótico “quando doente só pode, nas 

palavras de Fauconnier e Turner (2002), ‘viver na mescla’ e é incapaz de viver na ‘rede de 

integração completa’ (KIANG, 2005, p. 22). Essa é a conclusão a que Kiang (2005), em um 

artigo pioneiro sobre a aplicação das redes de integração conceitual em casos de delusão 

paranoide, também chega.  

Kiang (2005, p. 15) analisa um desses casos, que será resumido a seguir. Um homem 

de 42 anos de idade, que trabalha em um serviço postal, sem nenhuma história prévia de 

problemas psiquiátricos, é levado para uma emergência pela sua esposa insistindo que “ele 
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havia sido jurado de morte e que haviam contratado alguém para matá-lo”. O paciente relata 

que, quatro meses antes, o seu supervisor o havia acusado de falsificar uma correspondência. 

O paciente apelou e foi inocentado em uma audiência. Duas semanas depois, ele começou a 

notar que, quando ele se aproximava de seus colegas de trabalho, eles se afastavam e não 

queriam vê-lo. Ele então passou a ter certeza de que eles falavam dele por trás e que isso 

ocorria porque o supervisor o havia jurado de morte e contratado alguém para matá-lo porque 

ele estava furioso e havia sido publicamente humilhado. O paciente começou então a perceber 

‘grandes carros brancos’ que de forma contínua subiam e desciam pela rua e se convenceu de 

que esses carros continham um atropelador que estava tentando matá-lo e ficou apavorado. 

Kiang (2005, p. 16) sugere a construção da seguinte rede de integração conceitual para 

a compreensão do caso: 

 
 

Figura 26: Rede de Integração Conceitual do cenário do atropelador (adaptado de Kiang 
(2005)). 
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 Um espaço de entrada contém a cena com o enquadre da delusão ao passo que o 

outro espaço de entrada apresenta elementos da experiência real do paciente. Desse modo, 

no primeiro espaço de entrada há atropeladores que dirigem carros ao longo da rua 

procurando um alvo a mando de seu chefe. O espaço situacional, por sua vez, inclui elementos 

da experiência do paciente: carros brancos e o seu supervisor. No espaço-mescla, encontram-

se os alinhamentos feitos pelo paciente: ele se identifica com o alvo dos atropeladores; os 

carros brancos são os carros dos atropeladores; o seu supervisor é o chefe dos atropeladores. 

Além disso, alguns elementos dos espaços de entrada não apresentam contrapartes no outro 

espaço: por exemplo, no espaço situacional não há relação entre os carros e o paciente, do 

mesmo modo que não há relação entre os motoristas dos carros e o supervisor, embora haja 

no espaço temático uma relação entre os atropeladores e o seu chefe e entre os carros e o 

alvo dos atropeladores. Assim, a projeção dessas relações para o espaço mescla cria uma 

estrutura e um significado ali emergentes, muito embora eles sejam errôneos: o supervisor se 

torna o chefe dos atropeladores, que têm predileção por carros brancos e que dirigem ao 

longo da rua procurando pelo seu alvo – o paciente – muito embora acabem não o matando. 

 A conclusão de Kiang (2005) é a de que as delusões são estruturadas pelos mesmos 

processos de integração conceitual que estruturam as atividades metafóricas, analógicas e 

criativas das pessoas saudáveis, muito embora, as delusões sejam marcadas pela seleção de 

combinações inapropriadas para os espaços de entrada. Fauconnier e Turner (2002) 

enunciaram, como foi visto no capítulo 6, alguns princípios que regem a formação de mesclas, 

dentre eles, o princípio da topologia, que prevê a maximização das relações entre os espaços 

de entrada (quanto maior a correspondência entre os elementos dos espaços de entrada 

maior é a força da mescla168); e o da propriedade (as conexões devem ser apropriadas). Kiang 

(2005, p 17) comenta que, no caso acima, os princípios podem entrar em conflito e, 

especificamente nessa delusão, o princípio da topologia acaba por prevalecer sobre o princípio 

da propriedade. Ele, contudo, esclarece que a Teoria da Mesclagem Conceitual não consegue 

explicar o porquê de um “tipo específico de enquadre tender a ser consistentemente 

selecionado como um espaço temático em uma doença em particular” (KIANG, 2005, p. 17). 

Desse modo, um paciente maníaco com delusões grandiosas poderia pensar, no exemplo 

acima, que os atropeladores eram espiões que estavam atrás dele porque ele tinha segredos 

importantes que poderiam ameaçar a segurança do mundo; uma paciente com erotomania, 

por sua vez, poderia pensar que os motoristas estavam atrás dela por estarem apaixonados 

por ela. Kiang (2005, p. 17) sugere então que um campo para pesquisas seria a investigação de 

fatores “biológicos, psicológicos, ambientais ou uma combinação deles – que determinam o 

porquê das delusões em desordens distintas serem caracterizadas pela ativação de enquadres 

de espaços-temáticos particulares. 

 Esse é justamente um ponto em que a Psicologia Junguiana pode oferecer uma 

importante contribuição. A sua teoria dos complexos aponta como situações afetivamente 

carregadas acabam por ter prioridade na formulação de fantasias típicas não só em indivíduos 

neuróticos, mas também em casos de psicose. A teoria dos complexos preconiza que o 

inconsciente pessoal de cada indivíduo é estruturado por meio de complexos – estruturas 

                                                           
168

 Essa regra também vale para a ideia de ‘gancho da projeção’. 
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psíquicas dotadas de forte carga afetiva e de um relativo grau de autonomia que ligam entre si 

representações, pensamentos e lembranças. Os afetos são respostas biológicas automáticas 

que apresentam prioridade responsiva sobre a cognição. Desse modo, diante de uma cobra, 

quase que em um ato reflexo, os indivíduos reagem com uma reação pré-programada de fuga 

ou de congelamento – flight or freeze – e só depois dessa resposta automática é que são 

capazes de acionar respostas ‘cognitivas’ que poderiam identificar se a cobra é venenosa ou 

não. Portanto, poder-se-ia, já de antemão, hipotetisar que os afetos abrem enquadres – 

frames – específicos para as situações. O medo, por exemplo, seria responsável por um 

enquadre em que há um elemento ameaçador e um elemento ameaçado – o próprio 

indivíduo. A vergonha, por sua vez, abre um frame em que há um humilhador, um humilhado e 

um determinado campo da experiência do indivíduo que será inferiorizado – a moralidade, o 

seu aspecto físico, o seu aspecto intelectual. Os complexos são constituídos pela repetição de 

experiências afetivas que acabam, pela sua intensidade, a tornar crônicos os seus enquadres 

correspondentes. Desse modo, um indivíduo que passou por repetidas e traumáticas situações 

de bullying, por exemplo, provavelmente tenderá a desenvolver um complexo de inferioridade 

e a enquadrar as suas relações com terceiros a partir de scripts já mapeados e relativos ao 

afeto da vergonha: estratégias de retirada, de compensação, de ataque ao outro e de ataque a 

si mesmo. O sucesso e a repetição dessas respostas tenderão a favorecer o reforço desse 

padrão. Retornando ao exemplo do indivíduo submetido a situações severas de bullying, ele 

poderá responder a elas com respostas clássicas de retirada: um afastamento da presença e 

do olhar dos outros, uma retirada até mesmo física dos ambientes sociais, um senso de 

inadequação e, em casos graves, até mesmo com o suicídio – o que seria uma retirada 

definitiva. A timidez, por exemplo, pode ser vista como um quadro de cronificação dessas 

respostas. É possível que esse indivíduo, portanto, diante de situações novas que guardem 

uma mínima relação de analogia com as representações vinculadas ao seu complexo de 

inferioridade, desenvolva respostas automáticas de retirada e de enquadres automáticos de 

suas relações em frames de humilhador e de humilhado. Essa situação é bem visível em 

eventos traumáticos – um assalto a mão armada, por exemplo – que costumeiramente é capaz 

de fazer com que, durante meses, a vítima, diante de situações futuras que guardem a mínima 

analogia com o evento traumático – um encontro fortuito na rua com um indivíduo com traços 

levemente semelhantes ao do agressor ou a sua presença em um local minimamente análogo 

ao da agressão, faça com que o afeto – nesse caso, o medo – seja disparado e os elementos 

integrantes do novo cenário sejam enquadrados segundo o frame relativo àquele afeto: nesse 

caso, a figura ameaçadora, o objeto ameaçador, e o indivíduo ameaçado. Essa prioridade dos 

afetos no desenvolvimento de enquadres próprios às situações constitui um elemento 

fundamental para a construção de uma teoria do significado e pode oferecer à Linguística 

Cognitiva uma resposta para o motivo de determinados elementos dos espaços de entrada 

serem prioritariamente selecionados para integrar espaços-mescla em detrimento de outros. 

O lado perverso dos complexos é o de que os constantes enquadres das mais variadas 

situações da vida em frames monótonos e sucessivos acabam por reforçar ainda mais esses 

mesmos complexos, dado que as situações acabam por, como numa profecia autorrealizável, a 

se repetir 

 Kiang (2005) chama a atenção para um elemento que pode também ter um efeito 

reforçador das delusões – e que poderia também ser aplicado ao caso dos repetidos frames 
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ativados pelos afetos: o sentimento recompensador de insight que elas parecem engendrar. A 

maximização do número de alinhamentos entre os espaços-mescla pode aumentar esse 

sentimento de insight, desde que o indivíduo os considere apropriados. Fauconnier e Turner 

(2002), como bem salienta Kiang (2005), já haviam chamado atenção para isso: “fortes 

emoções emergentes na mescla podem induzir o sentimento de um insight global porque a 

mescla altamente comprimida permanece ativa e conectada a toda a rede”. As mesclas 

constróem sentidos que, uma vez reforçados por situações sociais, afetivas e, mesmo 

cognitivas, podem se tornar altamente entranhados – entrenched – e enormemente 

resistentes a mudanças. Os diversos sistemas de crenças humanos podem ser vistos sob esse 

enquadre: “o sentido reforçado de insight obtido pela completude da mescla poderia explicar 

o porquê das delusões serem tão resistentes à psicoterapia ou a um desafio racional por parte 

de outros” (KIANG, 2005, p. 19). 

 No caso específico de Babette Staub, a sua delusão “Eu sou Sócrates” denuncia, como 

Jung tão bem esclarece, um “complexo de grandeza pessoal”: 

O complexo de grandeza pessoal constela a maior parte das associações: 
exprime-se fundamentalmente na afetação cujo único objetivo é enfatizar o 
valor da personalidade. De fato isso constitui um meio nornal e bastante 
conhecido da autocomplacência. No entanto, com a auto-estima doentia e 
intensificada da paciente, esta adquire um alto grau de exagero. O afeto 
subjacente, aparentemente impossibilitado de emergir, sofre uma 
sedimentação, tornando-se um maneirismo fortemente contrastante com a 
situação real. Podemos ver o mesmo, aliás, em pessoas normais, 
excessivamente orgulhosas, que cultivam seus ares de grandeza mesmo 
quando a situação real não os justifica. Em geral, as idéias de grandeza 
exageradas correspondem à afetação exagerada e contêm algo de grotesco 
que se deve, por um lado, ao contraste com a realidade e, por outro, à 
expressão afetada e às vezes ininteligível. O princípio desse fenômeno atua 
também em pessoas normais cuja auto-estima contrasta com a inteligência 
e a situação concreta. No caso da paciente, trata-se fundamentalmente de 
um exagero relacionado com um afeto correspondente bastante forte 
(JUNG, 1986f, § 211). 

 
 Como esclarece Jung,  
 

a explicação do estereótipo ‘eu sou Sócrates’ […] consiste no fato de que ela 
era a ‘melhor costureira’ que ‘jamais cortou uma linha’ e ‘jamais deixou um 
pedaço de pano no chão’. Ela é uma ‘artista’, uma ‘professora’ em sua 
profissão. Ela é martirizada, não é reconhecida como proprietária do 
mundo, é reputada como doente, o que significa uma difamação. Ela é 
‘sábia’ e modesta, ela chegou ‘ao máximo’, todas analogias com a vida e o 
fim de Sócrates (JUNG, 1986f, § 217). 

 
 A diferença nos casos de psicose, como salienta Kiang (2005) e como também pode-se 

apreender da fala de Jung (1986f), é que, por algum motivo, ocorre um rompimento com os 

laços dos espaços de entrada das redes de integração conceitual e o indivíduo ‘vive na mescla’. 

Mesmo a interpretação do psicólogo que seja capaz de descobrir os espaços de entrada não 

parece ser capaz de restituir os seus vínculos ao espaço mescla formulado pelo paciente. 

 É interessante notar como Jung, ao relatar as conclusões a que chegara no caso de 

Babette Staub, faz questão de apontar as semelhanças que percebera entre os neologismos 



300 
 

criados pela sua paciente e o processo normal de inovação e de criação de palavras observado 

na linguagem, apontando, em última instância, para a existência do mesmo mecanismo 

também em pacientes psicóticos169: 

Como na linguagem normal, nossa paciente mostra uma grande tendência 
para mudar. Em geral, as inovações na linguagem são os termos técnicos 
que servem para designar com maior concisão idéias mais complexas. Na 
linguagem normal, a formação e aceitação dos termos técnicos ocorrem 
lentamente e o seu emprego depende de certos requisitos de 
inteligibilidade e lógica. Nos doentes, porém, esse processo de inovação e 
aceitação de linguagem se dá com rapidez e intensidade patológicas que 
ultrapassam a compreensão das pessoas de seu meio ambiente. A maneira 
como o termo técnico patológico é construído possui, muitas vezes, 
semelhança com os princípios de modificação da linguagem normal; lembro, 
por exemplo, a modificação do sentido de ‘Languedocq’. Existem muitos 
exemplos semelhantes na história da linguagem. Infelizmente, como não 
sou especialista nesta área não ousarei procurar outras analogias mais. 
Tenho porém a impressão de que um filólogo poderia fazer importantes 
observações sobre as modificações históricas da linguagem normal, 
estudando os pacientes que possuem esse tipo de confusão no discurso 
(JUNG, 1986f, § 303). 

 

9.3 Os estudos mitológicos 

 Como foi visto até aqui, Jung, até aproximadamente o final da década de 10, via o 

símbolo como uma espécie de pensamento obscuro, fruto de uma fraqueza aperceptiva que 

possibilitava que elementos com uma vaga relação de analogia fossem assemelhados e 

identificados e, do mesmo modo, que permitia também um estado de indiferenciação e de 

indistinção entre dois ou mais elementos. Percebe-se claramente, também, como, nesse 

período, uma ideia da existência de dois tipos de pensamento já é formulada por ele, muito 

embora não se encontre nitidamente expressa. 

 O período, contudo, que vai de setembro de 1909 até a publicação da primeira parte 

de sua Psicologia do Inconsciente, no Jahrbuch, em 1911, marcará importantes mudanças em 

sua concepção de símbolo. O elemento de maior importância para essa mudança serão os 

estudos mitológicos realizados por ele justamente após o seu retorno da viagem empreendida 

em conjunto com Freud aos Estados Unidos em 1909170. Essa mudança é bem atestada em 

duas cartas trocadas com o mestre austríaco.  

                                                           
169

 Anos mais tarde, Freud, quando da sua análise do caso Schreber e do Homem dos Ratos, chegará a aventar a 
hipótese de cunhar um termo técnico para o sentido original das fantasias de seus pacientes, antes do seu 
distorcimento pelos conhecidos mecanismos por ele relatados em a interpretação dos sonhos: ‘a linguagem básica’. 
Isso é por ele revelado em uma carta encaminhada a Jung, em 01 de outubro de 1910: “Eu planejo introduzir ‘a 
linguagem básica’ como um sério termo técnico – significando o palavreado original da ideia delusional que a 
consciência do paciente (como no caso do Homem dos Ratos) só experiencia em uma forma distorcida (FREUD; 
JUNG, 1974, 214F). 
170

 Esse momento é muito bem documentado em Memórias, sonhos, reflexões. Jung atribui a sua ideia da existência 
de um Inconsciente Coletivo a um sonho que tivera justamente no navio durante a sua volta para a Europa. É o 
sonho em que ele se encontra em uma casa desconhecida e resolve explorá-la, descendo aos seus andares 
inferiores que vão paulatinamente assumindo aparências cada vez mais antigas. Ele associa a casa à psique (uma 
antiga metáfora conceitual já atestada desde os gregos, base de uma concepção dualista da relação corpo e alma: O 
CORPO É UMA CASA, com variações como O CORPO COMO TEMPLO ou O CORPO COMO UMA PRISÃO, para a alma 
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 Na primeira delas, escrita em 30 de janeiro de 1910, Jung conta a Freud sobre duas 

conferências que proferira duas semanas antes do envio da carta: 

O assunto era o ‘simbolismo’. Eu trabalhei nele e tentei colocar o ‘simbólico’ 
em uma base psicogenética, isto é, mostrar que na fantasia indvidual o 
primum movens, o conflito individual, material ou a forma (o que quer que 
você prefira), é mítico, ou tipicamente mitológico. O material que embasa 
isso é ainda muito escasso (FREUD; JUNG, 1974, 175J). 

 

 A segunda carta parece ser a resposta de Freud a Jung. Freud então afirma:  
 

A sua visão mais aprofundada do simbolismo tem toda a minha simpatia. 
Talvez você se lembre do quão insatisfeito eu estava quando em acordo com 
Bleuler tudo o que você tinha a dizer do simbolismo era de que era um tipo 
de “pensamento obscuro”. É verdade que aquilo que você escreve sobre 
isso agora é apenas uma pista, mas para uma direção para onde eu também 
estou pesquisando, a saber, a regressão arcaica, que eu espero entender por 
meio da mitologia e do desenvolvimento da linguagem (FREUD; JUNG, 1974, 
177F). 

 

 A relação enunciada por Freud entre o símbolo e o desenvolvimento da linguagem 

possivelmente era a de que o símbolo constituiria um estágio inicial do processo de formação 

dos conceitos. É isso, aliás, o que ele expressará em uma carta encaminhada a Jung em 14 de 

março de 1911, um ano depois: 

Você pode fazer alguma coisa com esta fórmula: “o símbolo é um substituto 
inconsciente para um conceito consciente; a formação do símbolo é um 
estágio inicial da formação do conceito, assim como a repressão é um 
precursor do julgamento? (FREUD; JUNG, 1974, 241F). 

 
 A sua resposta virá em uma carta de 19 de março de 1911: 

A definição de símbolo se encaixa se ela é vista a partir do ponto de vista 
puramente intelectual. Mas e se um símbolo é colocado no lugar de um 
conceito claro para reprimi-lo? Considere um exemplo: como resposta à 
questão – Como foi o primeiro homem criado? Um mito índio americano 
diz: do cabo de uma espada e de uma lançadeira. Aqui a formação do 
símbolo parece ter como objetivo algo muito diferente da formação do 
conceito. A formação do símbolo, a mim me parece, é a ponte necessária ao 

                                                                                                                                                                          
que o habita; ver, em especial Crátilo, 400 e Górgias, 493, de Platão e a conhecida expressão Soma Sema – O corpo 
é um túmulo, também do filósofo ateniense), que é conjugada com metáforas em vigor no início do século XIX que, 
com o desenvolvimento da geologia, começam a descrever a psique como algo composto em camadas, como 
esclarece Jaynes (2000, p. 2). Havia um elemento evolutivo ligado a isso: os estratos geológicos revelavam 
diferentes tipos de fósseis, que haviam vivido em períodos distintos da história natural do planeta, encontrando-se 
os fósseis mais antigos em camadas mais profundas. Exemplos clássicos da aplicação dessa metáfora à mente são a 
conhecida comparação da psique humana com as ruínas de Roma, feita por Freud em ‘O mal-estar na civilização’, e 
a descrição estratificada da mente dada por Vygotsky. Para outros exemplos, ver Cole (2003, p. 172-174). O sonho 
de Jung evidencia como, na sua própria interpretação, ele utiliza metáforas conceituais amplamente disseminadas 
na cultura. Sobre o relato do sonho, ver Jung (c.a. 2001, p. 143): “Principalmente um deles me pareceu importante, 
levando-me pela primeira vez à noção do ‘inconsciente coletivo’: por esta razão, constituiu uma espécie de prelúdio 
a meu livro Metamorfoses e Símbolos da Libido.” Ver também Jung (c.a. 2001, p. 34) em que ele relata a experiência 
que tivera também no período anterior à preparação do mesmo livro: “Quando ocupado na preparação do meu 
livro […] li acerca dos cache de pedras da alma perto de Arlesheim e acerca das churingas dos australianos. Descobri 
subitamente que eu fizera uma imagem muito precisa de tais pedras, se bem que nunca tivesse visto antes 
qualquer reprodução delas. […] Com o retorno dessa lembrança fui, pela primeira vez, levado à idéia de que existem 
elementos arcaicos na alma, que não penetraram na alma individual a partir de uma tradição qualquer.” 
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repensar de conceitos longamente familiares a partir dos quais a catexia 
libidinal é parcialmente retirada sendo canalizada para uma série de 
paralelos intelectuais (teorias mitológicas). Esse é precisamente um dos 
problemas com os quais eu estou ocupado agora. Como vc vê, eu abordo o 
problema de um ângulo bastante diferente (FREUD; JUNG, 1974, 243J). 

 

 Tanto Freud como Jung trabalharão em temas mutuamente fertilizadores nesse 

período e divulgarão as suas conclusões iniciais na primeira parte do Jahrbuch publicado em 

agosto de 1911. Ali estarão a primeira parte de Psicologia do Inconsciente: Um estudo das 

Transformações e Simbolismo da Libido. Uma Contribuição para a História da Evolução do 

Pensamento, de Jung, e, de Freud, (1) Formulações sobre os Dois Princípios do Funcionamento 

Mental e (2) Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia – a 

sua análise do conhecido caso Schreber. 

 A primeira menção de Jung a Freud de seus estudos mitológicos aparece em uma carta 

de 02 de dezembro de 1909. Ali, ele já claramente enuncia a influência que a lei biogenética de 

Haeckel171 terá na sua concepção da existência de um inconsciente coletivo e da sua 

                                                           
171

 Haeckel era um biólogo alemão, responsável em grande parte pela popularização das ideias de Charles Darwin 
na Alemanha na segunda metade do século XIX. Na década de 50, do século XIX, ele se dedica amplamente ao 
estudo da embriologia. Nesse período, havia um grande consenso entre evolucionistas europeus de que os 
embriões de animais vertebrados eram muito semelhantes entre si e já, desde a década de 20, teorias como a de 
Étienne Serres e a de Karl Ernst von Baer visavam a propor explicações para a relação dessas semelhanças 
embrionárias entre as espécies. Em 1866, Haeckel publica Morfologia Geral – Generelle Morphologie, onde expõe a 
sua conhecida tese, também chamada de lei biogenética, de que “a ontogenia recapitula a filogenia”: em outras 
palavras, a ideia de que o desenvolvimento de uma espécie mais avançada passa por estágios representados por 
organismos adultos de espécies mais primitivas, ou seja, que cada estágio sucessivo do desenvolvimento da história 
de um indivíduo representaria uma das formas adultas de outras espécies que surgiram ao longo da história 
evolutiva. Haeckel assim define os seus dois termos: “Nós damos o nome de “Filogenia” à ciência que descreve a 
ascensão do homem das camadas mais baixas do mundo animal. A fonte principal a que ela recorre para os seus 
fatos é a “Ontogenia”, ou embriologia, a ciência do desenvolvimento do organismo individual. Esses dois ramos da 
nossa ciência – de um lado a ontogenia ou embriologia, e do outro a filogenia, ou a ciência da evolução da raça – 
estão conectados de forma vital. Não se pode compreender um sem o outro” (HAECKEL, 2008, p. 21). E ele explica o 
seu entendimento da lei de que a ontogenia recapitula a filogenia: “A história do feto é uma recapitulação da 
história da raça” ou, em outras palavras, “a ontogenia é uma recapitulação da filogenia”. Ela pode ser dita de forma 
mais completa deste modo: as séries de formas por meio das quais o organismo individual passa durante o seu 
desenvolvimento do ovo até a completa estrutura corporal é uma breve repetição condensada de uma longa série 
de formas pelas quais os animais ancestrais do referido organismo, ou as formas ancestrais da espécie, passaram 
desde o período mais primevo da vida orgânica até o dia de hoje” (HAECKEL, 2008, p. 22). Não foi necessário muito 
tempo para que o próprio Haeckel passasse a especular acerca da aplicação da lei biogenética à alma humana: 
“Felizmente, o nosso conhecimento embriológico da alma humana é agora tão adequado e está de tal acordo com 
os resultados da anatomia e da fisiologia comparativas, que nós somos, desse modo, capazes de obter um claro 
insight acerca de um dos maiores problemas da filosofia: a filogenia da alma, ou a história ancestral da mente do 
homem. O nosso principal apoio quanto a isso vem do estudo embriológico, ou da ontogenia da alma. Essa 
importante seção da psicologia deve a sua origem especialmente a W. Preyer em suas interessantes obras, tais 
como “A alma da criança”. “A biografia de um bebê”, de Milicent Washburn Shinn, também merece menção” 
(HAECKEL, 2008, p. 32). A lei da biogenética prontamente foi “assumida como um fato estabelecido” (SHAMDASANI, 
2005, p. 187) por muitos psicólogos. O próprio Haeckel, como pode ser visto acima, indica a obra de Preyer que, já 
em 1882, escreve um livro sobre o desenvolvimento dos bebês, baseado em observações que fez do crescimento de 
seu próprio filho. Na obra que é um verdadeiro cânone sobre o assunto, Gould (2003) evidencia a extensão da 
influência da lei biogenética na antropologia, nas teorias do desenvolvimento infantil, na pedagogia e, na psicologia, 
na criminologia e nas teorias racistas. A derrocada da lei de Haeckel, já no final dos anos 20, foi um duro golpe para 
todas elas. Jung continuará, curiosamente, fazendo referência a ela mesmo nos anos 40. Ver Jung (1986e, § 250). 
Mesmo na edição revista de 1952 de Símbolos da Transformação, ele ainda deixará no texto diversos parágrafos 
que encontram subsídio na lei biogenética: “Estas considerações nos sugerem traçar um paralelo entre o 
pensamento mitológico da Antiguidade e o pensamento semelhante das crianças, dos povos primitivos e do sonho. 
Este raciocínio não nos é estranho, pois o conhecemos bem através da anatomia e embriologia comparadas, que 
nos mostram como forma e função do corpo humano se desenvolvem por uma série de transformações 
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formulação, explicitada inicialmente apenas no livro de 1911, de suas duas formas de 

pensamento. Ali ele também lamentará a inépcia da filologia em investigar a origem da 

formação da linguagem, que ele implicitamente, naquele momento, parece atribuir aos 

símbolos: 

Eu sinto cada vez mais que um amplo entendimento da psique (se isso for 
de algum modo possível), só virá por meio da história ou com a ajuda dela, 
do mesmo modo que um entendimento da anatomia e da ontogênese só é 
possível com base na filogênese e na anatomia comparada. Por essa razão, a 
antiguidade parece a mim sob uma nova e significante luz. O que nós agora 
encontramos na psique individual – em uma forma comprimida, atrofiada e 
unilateralmente diferenciada – pode ser visto espalhada em toda a sua 
completude em tempos passados. Feliz é o homem que pode ler esses 
sinais! O problema é o de que a nossa filologia tem sido 
desesperançosamente inepta tanto quanto a nossa psicologia. Uma falhou 
com a outra (FREUD; JUNG, 1974, 165J). 

 

 É a lei de Haeckel que está por trás da ideia de que o domínio da linguagem e o do 

pensar por conceitos corresponderia a um estágio evolutivo posterior ao do símbolo e ao 

pensar fantasioso, como bem expresso na carta que Freud encaminha a Jung vista 

anteriormente. Ela será um elemento chave nessa estranha equação que ligará os sonhos e as 

fantasias, ao universo das psicoses, da primeira infância e da mente do ‘homem primitivo’. 

Essa ideia, bem presente já em Psicologia do Inconsciente, será explorada logo abaixo. 

 

9.4 Dois modos de funcionamento psíquico 

 Jung inicia o seu Psicologia do Inconsciente interrogando-se acerca da origem do 

símbolo: “De onde vem essa capacidade para representação simbólica, da qual, na vida diária 

consciente, não se pode aparentemente descobrir traços?”172 (JUNG, 2010, p. 13) (JUNG, 

1986a, § 11). Ele, então, se interroga se, de fato, na vida corrente, esses traços não podem ser 

identificados. E exemplifica com uma ideia sobre a Guerra Franco-Germânica de 1870, 

mostrando como, ao se pensar nas batalhas da sangrenta guerra, uma ideia se sucede à outra, 

“guiada por um senso de direção” (JUNG, 2010, p. 13), sem que se possa “encontrar nada de 

simbólico nisso” (JUNG, 2010, p. 13)173. 

 Ele, assim, alegará a existência de dois tipos de pensamento: um pensamento dirigido 

e um pensamento não dirigido. 

                                                                                                                                                                          
embrionárias, que correspondem a transformações semelhantes na filogênese. Justifica-se assim a hipótese de que 
também na psicologia a ontogênese corresponde à filogênese. Desta forma, portanto, o pensamento infantil assim 
como o do sonho seriam como que uma repetição de fases mais antigas da evolução” (JUNG, 1986a, § 26). 
172

 Nesta seção, serão citadas as referências tanto na edição original de 1911, quanto na edição revisada de 1952. A 
tradução é nossa e refere-se à edição de 1911. Quando houver referência a apenas uma edição, isso significa que o 
texto só consta da edição citada. 
173

 Esse trecho curiosamente foi suprimido na edição de 1952. Isso possivelmente se deve ao fato de Jung já haver 
alterado a sua concepção de símbolo, passando também a ver um elemento simbólico no exemplo acima. Quanto a 
isso, ver o seu último texto, terminado poucos dias antes de seu falecimento, em que ele discorre longamente 
acerca da linguagem, afirmando que todos os conceitos apresentam uma dimensão inconsciente. Isso será 
analisado ainda neste capítulo. Ver Jung (1997b, § 461 - § 465) 
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O pensamento dirigido, também denominado linguístico, lógico ou com atenção 

dirigida174, será por ele descrito como (a) “um pensamento por palavras” (JUNG, 2010, p. 14) 

(JUNG, 1986a, § 11); (b) dirigido “inteiramente para fora” (JUNG, 2010, p. 14) (JUNG, 1986a, § 

11); (c) adaptado à realidade (JUNG, 2010, p. 14) (JUNG, 1986a, § 11); (d) em que “imitamos a 

sucessão das coisas objetivas, reais, de modo que as imagens em nossa mente se sucedem na 

mesma ordem causal rígida em que os fatos acontecem fora dela” (JUNG, 2010, p. 14) (JUNG, 

1986a, § 11); (e) “trabalhoso” (JUNG, 2010, p. 22) (JUNG, 1986a, § 20), apresentando a 

“particularidade de cansar-nos e, por isso, de ser posto em função só temporariamente” 

(JUNG, 2010, p. 14) (JUNG, 1986a, § 11); (f) destinado à adaptação dos seres humanos ao meio 

ambiente (JUNG, 2010, p. 14) (JUNG, 1986a, § 11); (g) fazedor de uso da linguagem e do 

conceito linguístico: é essa a matéria usada por esse pensamento (JUNG, 2010, p. 14) (JUNG, 

1986a, § 12); (h) que tem como finalidade a comunicação (JUNG, 2010, p. 22) (JUNG, 1986a, § 

20); (i) e “é o instrumento evidente da cultura” (JUNG, 2010, p. 19) (JUNG, 1986a, § 17); (j) 

constituindo uma aquisição, mais ou menos recente, que faltava em épocas mais antigas 

(JUNG, 2010, p. 20) (JUNG, 1986a, § 17); (k) aquele que apresenta uma ideia superior e um 

sentido de direção dela decorrente (JUNG, 2010, p. 21) (JUNG, 1986a, § 18); (l) aquele que 

produz aquisições novas, adaptação, imita a realidade e procura agir sobre ela (JUNG, 2010, p. 

22) (JUNG, 1986a, § 20); (m) é passível de desenvolvimento (JUNG, 2010, p. 22) (JUNG, 1986a, 

§ 21); (n) e tem como suas expressões mais nítidas, a ciência e a técnica (JUNG, 2010, p. 24) 

(JUNG, 1986a, § 22); (o) é inteiramente consciente175 (JUNG, 2010, p. 36) (JUNG, 1986a, § 39); 

e (p) é fruto da mobilidade e da capacidade de deslocamento da energia psíquica (JUNG, 2010, 

p. 20) (JUNG, 1986a, § 17). 

Anos mais tarde, em 1928, ele voltará a especificar o que entende por pensamento 

dirigido. Ele, na ocasião, afirmará: “Os processos aperceptivos podem ser dirigidos ou não 

dirigidos. No primeiro caso falamos de atenção, e no segundo, de fantasias ou sonhos. Os 

processos dirigidos são racionais, os não dirigidos irracionais” (JUNG, 1998a, § 294, grifo 

nosso). Em seu ensaio sobre a energia psíquica, por sua vez, publicado também no mesmo 

ano, ele caracterizará os processos dirigidos como integrantes de sistemas relativamente 

fechados, indicando com isso, provavelmente, o fato de pensar a consciência como um sistema 

dessa ordem, apenas parcialmente aberto a conteúdos do inconsciente e à percepção: 

Sistemas psicológicos relativamente fechados desta espécie são também os 
processos voluntariamente dirigidos, tais como o pensamento dirigido e os 
sentimentos dirigidos. Estas funções se apóiam no princípio da exclusão do 
inapropriado que poderia ocasionar um desvio na direção escolhida. Os 
elementos “pertinentes” são deixados ao processo de mútuo nivelamento e 
protegidos da influência perturbadora de fatores externos. Assim, depois de 
certo tempo, eles atingem seu estado provável cuja estabilidade aparece, 
por ex., no conceito “firme” ou no ponto de vista “entranhado (JUNG, 
1998d, § 50, grifo nosso).  

 

                                                           
174

 Em uma carta datada de 11.02.1959, ele revelará a denominação que utilizava domesticamente para essas duas 
categorias de pensamento: “A diferença entre os dois modos de pensar já me ocorreu há mais tempo e, para meu 
uso doméstico, denominei de bidimensional um deles e de tridimensional o outro” (JUNG, 2003, p. 191). 
175

 Jung faz uma ressalva quanto ao uso do termo consciente neste caso, citando Wundt: é a de que os conteúdos já 
entram prontos e altamente complexos no consciente. Ele, portanto, em outras palavras, estaria dizendo que o 
modo como esses conteúdos são formados é inconsciente. Isso seria possivelmente algo bastante semelhante à 
ideia de Lakoff e Johnson (1999) de que o pensamento é em grande parte inconsciente. 
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No mesmo texto, Jung caracterizará a atitude dirigida pela unilateralidade. Ao falar 

sobre o mecanismo de progressão, afirmará: “[…] só se consegue este resultado por meio de 

uma atitude que, enquanto tal, é necessariamente dirigida e por isto implica uma certa 

unilateralidade […]” (JUNG, 1998d, § 61, grifo nosso).  

Essas são, pois, as principais características atribuídas por Jung ao pensamento 

dirigido. Note-se que, em alguns trechos, ele também menciona o ‘sentimento dirigido’. Aqui 

vale a pena esclarecer que, geralmente, isso é feito em trechos escritos depois das 

formulações de Tipos Psicológicos, em que Jung ali definira o sentimento como uma função 

racional. 

Quanto ao pensamento não dirigido, também denominado ‘sonhar’ e ‘fantasiar’, ele 

dirá que: (a) não requer esforço (JUNG, 1986a, § 19) (JUNG, 2010, p. 21); (b) afasta-se da 

realidade para fantasias do passado e do futuro (JUNG, 1986a, § 19) (JUNG, 2010, p. 21); (c) 

não é um pensamento em forma de linguagem: imagem segue imagem, sensação a sensação 

(JUNG, 1986a, § 19) (JUNG, 2010, p. 21); (d) manifesta uma tendência que cria e coloca todas 

as coisas não como elas são, mas como se desejaria que fossem (JUNG, 1986a, § 19) (JUNG, 

2010, p. 21); (e) seu conteúdo, se alheia da realidade, e só pode ser o passado (JUNG, 1986a, § 

19) (JUNG, 2010, p. 21); (f) a linguagem corrente o chama de ‘sonhar’ (JUNG, 1986a, § 19) 

(JUNG, 2010, p. 21); (g) ele trabalha sem esforço, espontaneamente, com conteúdos 

encontrados prontos (JUNG, 2010, p. 22) (JUNG, 1986a, § 20); (h) é dirigido por motivos 

inconscientes (JUNG, 2010, p. 22) (JUNG, 1986a, § 20); (i) afasta-se da realidade, liberta 

tendências subjetivas e é improdutivo com relação à adaptação (JUNG, 2010, p. 22) (JUNG, 

1986a, § 20); (j) tem como bases formas de pensamento primitivas ou arcaicas (JUNG, 1986a, § 

38); (k) sobrevém assim que cessa o pensamento dirigido (JUNG, 2010, p. 31) (JUNG, 1986a, § 

32); (l) grande parte de seus conteúdos ainda está na área consciente, mas pelo menos outro 

tanto já ocorre no inconsciente (JUNG, 2010, p. 37) (JUNG, 1986a, § 39): as fantasias que 

ocupam diretamente o consciente são os sonhos acordados, as fantasias diurnas e os sonhos, 

“havendo também sistemas de fantasias totalmente inconsciente, num complexo separado, 

que apresentam tendência à constituição de uma personalidade à parte”. 

Em uma carta encaminhada a Freud em 2 de março de 1910, e, portanto, antes da 

publicação de Psicologia do Inconsciente, Jung já comentara a distinção que se encontrará 

mais tarde expressa nessa obra. Ele se referirá à mesma conferência sobre simbolismo que 

fora mencionada anteriormente e dirá: 

A primeira coisa sobre a sua concepção de inconsciente é a de que ela está 
em notável acordo com o que eu disse na minha conferência de janeiro 
sobre simbolismo. Eu expliquei lá que o pensamento ‘lógico’ é um 
pensamento em palavras, que, como o discurso, é direcionado para fora. O 
pensamento fantasioso ou ‘analógico’, tem uma tonalidade emocional, 
pictórica e é sem palavras, não é um discurso, mas uma ruminação 
direcionada para dentro sobre materiais pertencentes ao passado. O 
pensamento lógico é o ‘pensamento verbal’. O pensamento analógico é 
arcaico, inconsciente, não colocado em palavras e dificilmente formulável 
em palavras (FREUD; JUNG, 1974, 181J). 

 

A formulação dessa distinção não é de modo algum uma novidade no universo 

psicológico da época. Simultaneamente, nesse período, uma série de pensadores, psicólogos, 
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filósofos e psiquiatras chegara a formulações semelhantes e Jung fará menção a uma série 

deles: James, Wundt, Nietzsche, Liepmann, Ebbinghaus, Külpe, Wolff, Lotze, Baldwin, 

Hamman, Mauthner, KleinPaul, Paul e Freud. A literatura pós-junguiana ainda não se debruçou 

de forma aprofundada sobre esse tema e, mais ainda, sobre as influências sofridas por Jung 

nessa formulação. Exceções, nesse sentido, são, mais uma vez, Shamdasani (2005), Jones 

(2007) e Vandermeersch (1991). 

Este último faz de forma extremamente sucinta uma comparação entre a 

concomitante e conhecida formulação freudiana da existência de um processo primário e de 

um processo secundário e não chega a abordar uma questão fundamental que será objeto de 

investigação ao longo de todo este capítulo e que será exposta a seguir. Para esclarecê-la, 

optou-se aqui por fazer uma brevíssima comparação entre a formulação freudiana e a 

formulação junguiana. 

 

9.4.1 Freud, Jung e as duas formas de pensamento 

Na segunda-feira de Pentecostes de 1910, Jung proferira uma nova conferência sobre 

simbolismo no encontro de psiquiatras suíços em Herisau (FREUD; JUNG, 1974, 193F). Bleuler 

estava presente e criticara a noção de “pensamento verbal e não verbal”, “sem acrescentar 

nada de positivo” (FREUD; JUNG, 1974, 193F), diz Jung em carta remetida a Freud. Em resposta 

a essa carta e ao próprio envio do manuscrito das conferências proferidas por Jung sobre 

simbolismo, Freud disse: 

Não se surpreenda se você reconhecer algumas de suas próprias afirmações 
em um artigo meu que eu espero revisar nas primeiras semanas de férias, e 
não me acuse de plágio, embora possa haver alguma tentação minha nesse 
sentido. O título será: Os dois princípios da ação mental e educação. Ele foi 
pensado para sair no Jahrbuch. Eu o concebi e o escrevi dois dias antes da 
chegada de seu “Simbolismo”; ele, é claro, é uma formulação de ideias que 
estiveram longamente presentes na minha mente (FREUD; JUNG, 1974, 
199F)

176
. 

 

O artigo de Freud teve o seu conhecido título de Formulações sobre os dois princípios 

do funcionamento mental e foi publicado também em 1911. Freud postulou ali a existência de 

dois princípios que regem o funcionamento psíquico humano: o princípio do prazer e o 

princípio da realidade. A psique humana operava em sua condição original segundo o primeiro 

princípio, sem levar em conta a realidade exterior ao sujeito. Quando desejos não eram 

satisfeitos, ela produzia alucinações e vestígios desse modo arcaico de funcionamento que 

poderiam ser encontrados nos sonhos dos adultos. Contudo, a tentativa de obter gratificação 

por meio desse mecanismo de alucinação não se sustentava e, por isso, o ser humano teve que 

se submeter ao princípio da realidade, vendo-se forçado a se adaptar a ela e a alterá-la para 

obter uma gratificação real. Várias funções da mente surgiram a partir dessa necessidade. Uma 
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 Adams (2004, p. 2) comenta que a carta era um esforço defensivo de Freud para evitar “qualquer criticismo de 
que ele houvesse roubado as ideias de Jung”. Adams (2004, p. 2) ainda prossegue: “De fato, Freud admite a Jung 
que os ‘dois princípios eram virtualmente idênticos aos ‘dois tipos de pensamento’”. As especulações de Adams 
deveriam ser evitadas. Afinal, como visto na seção anterior, ideias semelhantes estavam sendo amplamente 
trabalhadas e desenvolvidas por diversos pensadores à época e o próprio Jung cita uma série deles. 
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delas foi o pensamento que surgiu do fato de a psique ter que considerar não só as suas 

representações, mas também as relações entre elas para lidar com a realidade. É desse modo 

que, do pensamento, originou-se a consciência. Freud definiria o pensamento ali como um ato 

experimental em miniatura.  

Os seres humanos, contudo, não conseguiam fazer com que a sua psique operasse 

apenas segundo o princípio da realidade e, junto com o pensamento, pode ser verificado o 

fantasiar, como um tipo de pensamento que também une representações, mas não se 

submete ao princípio da realidade. Ele seria regido pelo princípio do prazer. Freud ainda 

assinala que a libido e as pulsões do ego seguem caminhos distintos nesse processo. A 

primeira, por ser autoerótica em seu estágio inicial, será dirigida inicialmente apenas pelo 

princípio do prazer, não vendo-se influenciada pelo princípio da realidade, ao contrário do que 

acontece com o ego. A libido só se verá sob a influência do princípio de realidade muito mais 

tarde, depois de um período de latência, quando então o seu objeto é escolhido. A fantasia e a 

libido, por verem-se regidas pelo princípio do prazer, combinam-se, assim, com facilidade, o 

que explicaria a abundância de temas de natureza erótica. Sempre é bom ressaltar, contudo, 

que a formulação da existência de dois processos distintos de funcionamento psíquico, na obra 

freudiana, já encontra suas origens, bem antes do artigo de 1911, podendo ser encontrada no 

capítulo 7 de A interpretação dos sonhos a conhecida formulação da concepção da existência 

de um processo primário e de um processo secundário, nomes esses que, como já esclarecia 

Freud, denotavam a existência de uma “prioridade cronológica” entre eles: “Os processos 

primários acham-se presentes no aparelho anímico desde o princípio, ao passo que somente 

no decorrer da vida é que os processos secundários se desdobram e vêm inibir e sobrepor-se 

aos primários” (FREUD, 1996a, p. 629). 

É clara também na formulação junguiana essa divisão entre um pensamento voltado 

para a adaptação à realidade e um pensamento sem uma finalidade adaptativa ao mundo 

externo. Jung, contudo, não vinculará este último a uma busca por prazer.  

Freud também elegerá a atenção como um elemento fundamental ao processo 

secundário, ressaltando igualmente o fato de ela ser custosa e em ‘quantidade limitada’: “O 

tornar-se consciente está ligado à aplicação de uma certa função psíquica, a da atenção, 

função esta que, segundo parece, só se acha disponível numa quantidade específica, a qual 

pode ter sido desviada da cadeia de pensamentos em questão para alguma outra finalidade” 

(FREUD, 1996a, p. 620). Ele descreverá os processos primários como processos irracionais 

(FREUD, 1996a, p. 631) e os processos secundários como processos racionais (FREUD, 1996a, 

p. 623):  

O trabalho do sonho não é apenas mais descuidado, mais irracional, mais 
esquecido e mais incompleto do que o pensamento de vigília; é 
inteiramente diferente deste em termos qualitativos e, por essa razão, não 
é, em princípio, comparável com ele. Não pensa, não calcula e nem julga de 
nenhum modo; restringe-se a dar às coisas uma nova forma (FREUD, 1996a, 
p. 538). 

 

Do mesmo modo que Jung, ele também acaba influenciado pela lei biogenética de 

Haeckel e postulará a conhecida equação de que a ontogenia recapitula a filogenia. Assim, 

também verá nos conteúdos oníricos um modo de regressão a períodos filogenéticos antigos 
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da história da humanidade. Um parágrafo que foi acrescentado em 1919 pelo próprio Freud ao 

capítulo VII de A interpretação dos sonhos atesta isso: 

Tampouco podemos abandonar o tema da regressão nos sonhos sem 
formular em palavras uma noção que já nos ocorreu repetidamente e que 
ressurgirá com intensidade renovada quando tivermos penetrado mais a 
fundo no estudo das psiconeuroses, a saber; que o sonhar é, em seu 
conjunto, um exemplo de regressão à condição mais primitiva do sonhador, 
uma revivescência de sua infância, das moções pulsionais que a dominaram 
e dos métodos de expressão de que ele dispunha nessa época. Por trás 
dessa infância do indivíduo é-nos prometida uma imagem da infância 
filogenética – uma imagem do desenvolvimento da raça humana, do qual o 
desenvolvimento do indivíduo é, de fato, uma recapitulação abreviada, 
influenciada pelas circunstâncias fortuitas da vida. Podemos calcular quão 
apropriada é a asserção de Nietzsche de que, nos sonhos, “acha-se em ação 
alguma primitiva relíquia da humanidade que agora já mal podemos 
alcançar por via direta”; e podemos esperar que a análise dos sonhos nos 
conduza a um conhecimento da herança arcaica do homem, daquilo que lhe 
é psiquicamente inato. Os sonhos e as neuroses parecem ter preservado 
mais antigüidades anímicas do que imaginaríamos possível, de modo que a 
psicanálise pode reclamar para si um lugar de destaque entre as ciências 
que se interessam pela reconstrução dos mais antigos e obscuros períodos 
dos primórdios da raça humana (FREUD, 1996a, p. 578-579).

177
 

 
 Assim como Jung, Freud verá nos mitos, nas lendas, nas expressões idiomáticas, nos 

provérbios e no folclore, expressões do mesmo simbolismo presente nos sonhos. Em um 

trecho acrescentado em 1909, ele afirmará: 

Esse simbolismo não é peculiar aos sonhos, mas característico da 
representação inconsciente, em particular no povo, e é encontrado no 
folclore e nos mitos populares, nas lendas, nas expressões idiomáticas, na 
sabedoria dos provérbios e nos chistes correntes em grau mais completo do 
que nos sonhos (FREUD, 1996a, p. 383).

178
 

 

 Quanto à relação entre o simbolismo presente nos sonhos e a linguagem, a lei de 

Haeckel será, novamente, um elemento importante na formulação freudiana. Em um 

parágrafo acrescentado em 1914, com uma oração de 1919 e notas de anos que se estendem 

até 1925, ele diz: 

Em diversos casos, o elemento comum entre um símbolo e o que ele 
representa é óbvio; em outros, acha-se oculto, e a escolha do símbolo 
parece enigmática. São precisamente estes últimos casos que devem ser 
capazes de lançar luz sobre o sentido último da relação simbólica, e eles 
indicam que esta é de natureza genética. As coisas que estão hoje 
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 Ver também a Conferência XIII sobre sonhos, intitulada Aspectos arcaicos e infantilismo dos sonhos: “A pré-
história à qual a elaboração onírica nos faz retroceder é de duas espécies – de um lado, à pré-história do indivíduo, 
sua infância; e, de outro lado, até onde cada indivíduo de alguma maneira recapitula, em forma abreviada, todo o 
desenvolvimento da espécie humana, também à pré-história filogenética. Conseguiremos distinguir qual parte dos 
processos mentais latentes deriva do período pré-histórico do indivíduo, e qual a parte proveniente da pré-história 
filogenética? Penso não ser impossível consegui-lo. A mim, por exemplo, parece-me que as conexões simbólicas que 
o indivíduo jamais adquiriu por aprendizado, podem, com razão, exigir serem consideradas como herança 
filogenética (FREUD, 1996c, p. 201). 
178

 Ver também Freud (1996b, p. 699): “O simbolismo onírico se estende muito além do âmbito dos sonhos; não é 
peculiar aos sonhos, mas exerce uma influência dominante similar sobre a representação nos contos de fadas, nos 
mitos e lendas, nos chistes e no folclore”. 
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simbolicamente ligadas provavelmente estiveram unidas em épocas pré-
históricas pela identidade conceitual e linguística. A relação simbólica 
parece ser uma relíquia e um marco de identidade anterior. No tocante a 
isso, podemos observar como, em muitos casos, o emprego de um símbolo 
comum se estende por mais tempo do que o uso de uma língua comum, 
como já foi ressaltado por Schubert. Diversos símbolos são tão antigos 
quanto a própria linguagem, enquanto outros (por exemplo “dirigível”, 
“Zeppelin”) vão sendo continuamente cunhados inclusive em nossos dias 
(FREUD, 1996a, p. 384). 

 
 Portanto, muito do que então era considerado símbolo, constituía parte integrante dos 

conceitos e da linguagem dos homens primitivos. Curiosamente, Freud, para tentar referendar 

a sua interpretação, citará a teoria de Sperber, que em 1912 escrevera um artigo sobre as 

origens sexuais da linguagem, inspirado pelas próprias teorias freudianas, em que defendia 

que todas as palavras primitivas se referiam a elementos sexuais, mas que depois teriam 

perdido seu significado sexual para serem aplicadas a outras coisas e atividades que eram 

comparadas às sexuais. Aqui é importante ressaltar que, ao se referir à ideia de símbolo, Freud 

dará exemplos de elementos de natureza sexual, dado que, para ele, essa é a natureza da 

libido. As interpretações chegarão inevitavelmente sempre aos mesmos elementos.179 

Um último e importantíssimo ponto e que poderá ajudar a esclarecer a distinção feita 

por Jung entre pensamento dirigido e pensamento não dirigido precisa ser abordado. Trata-se 

da presença de diálogos e mesmo de cálculos matemáticos em sonhos: afinal, se o sonho é 

caracterizado como um pensar fantasioso e que opera por imagens, como poderia um 

processo gramatical sofisticado operar dentro do processo primário do sonho? Isso é um 

problema para a formulação junguiana, assim como também o foi para a construção freudiana. 

Uma forma de tentar resolver isso é ver nos sonhos apenas uma forma degradada de 

competência linguística, caracterizando as emissões linguísticas apenas como reproduções do 

que foi ouvido ou falado previamente no estado de vigília e armazenado na memória. Isso 

poderia explicar alguns casos bem simples da presença da linguagem nos sonhos, mas não a 

criatividade linguística e, nem muito menos, o elevado grau de gramaticalidade dos conteúdos 

verbais. Do mesmo modo, não explicaria a formulação de cálculos matemáticos180. 

Freud tenta resolver esse problema com a formulação de sua concepção do sonho 

como uma formação de compromisso entre esses dois processos. Da formação do sonho, 

portanto, participariam tanto o processo primário quanto o processo secundário: “um deles 

produz pensamentos oníricos perfeitamente racionais, com a mesma validade que o 

pensamento normal; já o outro trata esses pensamentos de um modo que é excepcionalmente 

desconcertante e irracional” (FREUD, 1996a, p. 623). 

A questão que deve ser colocada é como Jung abordou esse problema, dado que ele, 

obviamente, não postula nada semelhante a uma “formação de compromisso”. Jung 

aparentemente simplesmente não aborda a questão e, curiosamente, os autores pós-

junguianos também não a enfrentaram, preferindo geralmente saídas fáceis em torno de 
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 Jung passará a usar o termo “alegoria” justamente para se referir a esse tipo de interpretação, que aponta, 
sempre, em última instância, para algo conhecido. 
180

 Para uma análise mais detalhada, ver Heynick (1981). Jung (1989c) curiosamente escreveu um artigo sobre 
sonhos com número, muito embora no artigo não conste nenhum exemplo efetivo de cálculo numérico. 
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generalizações eivadas de equívocos. A formulação de uma proposta de compreensão dessa 

divisão sugerida por Jung tomará todo este capítulo e requererá um esclarecimento sobre o 

seu entendimento acerca de inúmeros elementos, tais como conceito, linguagem, símbolo, 

signo, alegoria, mito, bem como acerca do pensamento do homem primitivo. 

É fundamental, contudo, situar a própria Psicologia do Inconsciente dentro do contexto 

de sua formulação, para que se possa entender a sua provisoriedade e como as respostas para 

as ideias intuídas ali só foram dadas e melhor elaboradas por Jung ao longo de toda a sua vida, 

o que fará com que o exame de suas formulações posteriores seja absolutamente necessário. 

Querer encontrar um pensamento pronto e acabado ali seria um erro. Tanto Freud como Jung 

atestam isso181. 

 Antes de se dar prosseguimento a essa investigação, vale a pena explorar ainda um 

pouco mais as considerações que Jung faz em Psicologia do inconsciente acerca dessas duas 

modalidades do pensamento. Inicialmente, serão expostas suas considerações sobre a 

linguagem nessa obra e depois sobre a relação entre o pensamento não dirigido e a lei de 

Haeckel. 

 

9.4.2 A linguagem em Psicologia do Inconsciente 

Logo após fazer fazer suas primeiras considerações sobre o pensamento dirigido, Jung 

exporá algumas de suas ideias sobre a linguagem, que de forma resumida serão elencadas 

abaixo: 

1) A “linguagem e o conceito lingüístico” são a matéria do pensamento e constituem 

a ponte para o mundo externo, tendo como finalidade a comunicação. O 

pensamento dirigido, portanto, seria um pensamento voltado para os outros 

(JUNG, 2010, p. 14) (JUNG, 1986a, § 12). 

2) A linguagem, em sua origem, constituía um sistema de sons emotivos que exprime 

afetos, como raiva, medo, surpresa etc. Resíduos sonoros onomatopeicos dessas 

expressões encontram-se ainda nos idiomas modernos. Ele cita, então, algumas 
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 Freud, que recebera o manuscrito da conferência proferida por Jung em Herisau, que é a base da primeira parte 
de Psicologia do Inconsciente, dirá: “A despeito de toda a sua beleza, eu penso que, em última instância, falta 
clareza ao ensaio. O sonho não está pertinentemente caracterizado. Isso, de fato, é uma séria objeção. A coisa toda 
não deveria ser realmente intitulada “Simbolismo”, mas “Simbolismo e mitologia”, uma vez que mais luz é lançada 
sobre esse último do que ao primeiro” (FREUD; JUNG, 1974, 199a F). Jung, por sua vez, no prefácio à quarta edição 
da obra, já revista, e datado de setembro de 1950, esclarecerá: “Há muito tempo eu sabia que este livro, escrito há 
trinta e sete anos, necessitava de uma revisão. […] Idade e doença desobrigaram-me finalmente de meus 
compromissos e me proporcionaram o lazer necessário para analisar os erros de minha juventude. Nunca me senti 
feliz com este livro, e muito menos satisfeito com ele: ele foi escrito, por assim dizer, em cima do joelho, em meio à 
agitação e à labuta do exercício da medicina, sem o tempo e os meios disponíveis. Tive de reunir meu material às 
pressas, onde quer que o encontrasse. Não havia possibilidade de deixar minhas idéias amadurecerem. […] Como 
era de esperar, o livro nascido sob tais circunstâncias consistiu de fragmentos maiores e menores, que eu consegui 
reunir só insuficientemente. […] Por sua imperfeição e suas falhas, ele se transformou no programa dos próximos 
decênios de minha vida” (JUNG, 1986a, p. XIII – XIV).  
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palavras que ainda guardariam esses sons, como river – rio; Rhein – Reno, em que 

o ‘R’ marcaria o som do curso do rio. A língua, em sua origem, seria um sistema de 

símbolos e de sinais que refletiria experiências humanas (JUNG, 2010, p. 14-15) 

(JUNG, 1986a, § 12 - §13). 

3) O pensamento dirigido é diferente da mera palavra. A palavra apenas é mera 

expressão do pensamento dirigido. A linguagem deve ser compreendida de forma 

mais ampla do que o simples falar. A linguagem dos surdos-mudos, por exemplo, 

evidenciaria isso (JUNG, 2010, p. 16) (JUNG, 1986a, § 14). 

4) O pensamento dirigido seria um descendente das palavras primitivas que 

originalmente apresentavam um sentido concreto, mas que paulatinamente 

passaram a constituir sinais de conceitos gerais e abstratos em função de uma 

comparação entre as relações entre esses elementos concretos. É assim que o 

pensamento abstrato teria se desenvolvido. Ele, portanto, seria um “produto das 

interações psíquicas e psicofísicas das quais se compõe o desenvolvimento da 

linguagem” (JUNG, 2010, p. 17) (JUNG, 1986a, § 14). Jung deve essas 

considerações à obra de Wundt. 

5) A linguagem, por sua vez, não é sinônimo de pensamento. Haveria uma espécie de 

pensamento hiperlinguístico que, contudo, seria distinto do pensamento lógico 

(JUNG, 2010, p. 17) (JUNG, 1986a, § 15). 

6) Jung subscreve em parte a teoria de James Mark Baldwin quanto à existência de 

uma dimensão social e uma dimensão subjetiva da linguagem. Parte do significado 

indicado pela linguagem é pessoal e parte é social. A criança, ao falar, age por uma 

espécie de tentativa e erro: ela emite sinais que visam à determinação de um 

significado geral e comum e a recepção desses sinais confirmará ou rejeitará a sua 

intenção. Desse modo, ela é paulatinamente aculturada e educada. Mesmo as 

ideias novas, ao serem expressas, empregam a linguagem corrente e, por isso, 

fazem uso de ideias coletivas já incorporadas à linguagem social tradicional. A 

linguagem, portanto, constitui um registro do conhecimento e da cultura de um 

povo. O pensamento, desse modo, seria amplamente condicionado pela 

linguagem (JUNG, 2010, p. 17-19)(JUNG, 1986a, § 15). 

Assim, Jung, de fato, parece equiparar o pensamento dirigido a um pensamento 

linguístico, que visa à adaptação ao mundo externo. Contudo, um pouco mais adiante na sua 

exposição sobre as suas considerações sobre a linguagem, Jung fará uma consideração que 

aparentemente se contraporá a essa forma de interpretar o seu pensamento. Ele dirá: “Na 

infância, o modo arcaico de pensar e sentir se manifesta em palavras, e […] durante toda a 

vida, ao lado do pensamento recém-adquirido, dirigido e adaptado, possuímos um 

pensamento-fantasia que corresponde a estados de espírito ancestrais” (JUNG, 1986a, § 36). 

Com isso, Jung está afirmando que o pensamento-fantasia também encontra a sua expressão 

nas palavras e que, portanto, a diferença entre uma e a outra forma de pensar não se encontra 

exatamente no uso da linguagem, mas na própria forma do pensamento. 
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9.4.3 O pensamento não dirigido e a lei de Haeckel 

Encerradas as suas considerações sobre a linguagem, Jung passa a discorrer sobre o 

pensamento não dirigido. Ele começa se perguntando o que ocorre quando não se pensa de 

modo dirigido e responde que, nesses casos, falta uma ideia superior que conduza o 

pensamento e dê a ele um sentido de direção. Em uma nota de pé de página, ele fará uma 

consideração interessante: indicará que a ausência dessa ideia diretora é a forma como isso se 

manifesta à consciência, ressaltando uma passagem de A interpretação dos sonhos em que 

Freud indica não existir fantasia sem uma ideia diretora, mas que, nesse caso, essa ideia 

diretora seria inconsciente. 

Jung, logo em seguida, comparará as formulações freudianas acerca da existência de 

um pensamento de vigília e de um pensar do sonho, afirmando que Freud considera o 

primeiro um movimento de progressão da libido e, o segundo, fruto de um movimento de 

regressão da libido a formas mais arcaicas: modos de percepção primitivos e infantis. O sonho 

traduziria, segundo Freud, esse material arcaico em linguagem atual. Freud, nos parágrafos 

citados por Jung, menciona apenas material arcaico infantil. Mas essa será a deixa para Jung 

aplicar a lei de Haeckel. Repetir-se-á aqui um trecho já citado anteriomente: 

Estas considerações nos sugerem traçar um paralelo entre o pensamento 
mitológico da Antiguidade e o pensamento semelhante das crianças, dos 
povos primitivos e do sonho. Este raciocínio não nos é estranho, pois o 
conhecemos bem através da anatomia e embriologia comparadas, que nos 
mostram como forma e função do corpo humano se desenvolvem por uma 
série de transformações embrionárias, que correspondem a transformações 
semelhantes na filogênese. Justifica-se assim a hipótese de que também na 
psicologia a ontogênese corresponde à filogênese. Desta forma, portanto, o 
pensamento infantil assim como o do sonho seriam como que uma 
repetição de fases mais antigas da evolução (JUNG, 1986a, § 26). 

 

 Jung, então, recorrerá mais uma vez a um escrito de Freud em que ele sugere que os 

mitos correspondam às formas arcaicas das fantasias. Citará Riklin, que enfatizou a existência 

de um mecanismo semelhante ao dos sonhos nos contos, e Abraham, que também equiparou 

os sonhos aos mitos, para afirmar: “A conclusão de que a época que criou os mitos pensava da 

mesma forma como entre nós ainda hoje o faz o sonho, impõe-se praticamente por si mesma” 

(JUNG, 1986a, § 29). 

 Ele então rechaçará a hipótese de que as tendências mitológicas verificadas nas 

crianças sejam fruto da sua educação, afirmando que o pensamento mítico constitui uma 

espécie de força interior: mesmo que todas as religiões do mundo fossem extintas, ainda assim 

toda a mitologia e a religião recomeçariam na geração seguinte. Segundo ele, apenas alguns 

poucos indivíduos, em um curto espaço de tempo se libertam da mitologia, fato esse que 

nunca ocorre com a grande massa.  

A partir daí, novamente, fazendo uso da lei de Haeckel, ele equiparará a fantasia ao 

pensamento mítico e se questionará sobre a origem delas. Ele afirmará que há fantasias típicas 

e que muitas vezes o homem se compensa por meio delas: o fraco se imagina forte; o pobre, 

milionário; a criança, um adulto etc. As fantasias do homem moderno nada mais seriam do 

que uma repetição das antigas crenças populares. O que para os modernos são fantasias 
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ocultas, no passado constituiam mitos, contos e sistemas de crenças expostos publicamente. O 

que emerge em sonhos e em fantasias outrora constituia um hábito consciente ou uma 

convicção geral. Os fundamentos inconscientes dos sonhos e das fantasias são as formas de 

pensamento primitivas ou arcaicas: 

Grande parte de seus conteúdos ainda está na área consciente, mas pelo 
menos outro tanto já ocorre na penumbra ou totalmente no inconsciente e 
por isso só pode ser desvendado indiretamente. Pelo pensamento-fantasia 
se faz a ligação do pensamento dirigido com as “camadas” mais antigas do 
espírito humano, que há muito se encontram abaixo do limiar do 
consciente. As fantasias que ocupam diretamente o consciente são os 
sonhos acordados, fantasias diurnas, […], os sonhos […] e finalmente 
existem sistemas de fantasias por assim dizer totalmente inconscientes, 
num complexo separado, que apresentam tendência à constituição de uma 
personalidade à parte (JUNG, 1986a, § 39).  

 
 Com isso, é claro que os estudos antropológicos serão elementos essenciais para a 

investigação do mecanismo de funcionamento do pensamento não dirigido. Jung conhecia 

bem a visão de renomados antropólogos da época, como Tylor e Frazer, mas será do 

pensamento do antropólogo francês Lucien Lévy-Brühl que ele importará importantes noções 

para a sua teoria, dentre ela, a de participation mystique e a ideia de um pensamento pré-

lógico, sempre, contudo, como já é de seu estilo, adaptando as ideias de outros autores às 

suas próprias ideias, e não tomando-as completamente em seu sentido original. 

A compreensão da visão mitológica de Jung requer, em alguma medida, um 

conhecimento básico de alguns conceitos, portanto, da obra de Lévy-Brühl. Não é intenção 

deste trabalho pormenorizar todo o pensamento de Jung acerca do mito, mas é fundamental 

que, ao menos, parte de sua visão seja aqui explicitada dado que Jung, em seu texto de 1911, 

ao formular a ideia da existência de duas formas de pensamento, equiparará uma delas – a do 

pensamento não dirigido – ao pensamento mítico. 

 

9.4.4 Jung e Lévy-Brühl 
 
 A eleição de Lévy-Brühl por Jung como o ‘seu antropólogo’ está longe de ser fortuita. 

Lévy-Brühl publica o seu primeiro trabalho – Les fonctions mentales dans les sociétés 

inférieures – em 1910, justamente um ano antes da publicação da primeira parte de Psicologia 

do Inconsciente, e não se pode afirmar se Jung já o lera quando da publicação de seu trabalho. 

É provável que não o tivesse feito ainda, visto que na edição de 1911 não há citações da obra 

do antropólogo francês, havendo, contudo, duas referências a ele na edição revisada de 1952 

(parágrafos 203 e 683). 

 Lévy-Brühl era um ‘antropólogo de poltrona’ que, em uma série de livros publicada a 

partir de 1910 (LÉVY-BRÜHL, 1910, 1938, 2007a, 2007b, 2007c, 2010), até o ano de sua morte, 

em 1939, afirmava que os povos ‘primitivos’ haviam sido mal-compreendidos pelos ocidentais. 

Eles não pensavam como os modernos, mas o faziam de forma completamente diferente: o 

seu pensamento era místico e pré-lógico. 
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 Com o termo místico, Lévy-Brühl intencionava esclarecer que os povos primitivos 

tinham uma experiência do mundo como algo no qual eles se encontravam inseridos e que era 

idêntico a eles mesmos: uma aura de misticismo, de sagrado, permeava todos os fenômenos – 

artefatos, animais, elementos da natureza. Ele assim o descreve: 

Como tudo o que existe tem propriedades místicas, e essas propriedades 
são, pela sua natureza, mais importantes que os atributos dos quais nós 
somos informados por nossos sentidos, a distinção dos seres vivos e dos 
seres inanimados não tem tanto interesse para a mentalidade dos primitivos 
como para a nossa. De fato, essa mentalidade a negligencia muito 
frequentemente. Assim, os rochedos cuja forma ou posição tocam a 
imaginação dos primitivos assumem facilmente uma característica sagrada 
por causa de seu suposto poder místico. Reconhece-se um poder análogo 
aos rios, às nuvens, aos ventos. As regiões do espaço, as direções, (pontos 
cardinais) têm o seu significado místico (LÉVY-BRÜHL, 1910, p. 33). 

 

 Além de místico, o seu pensamento também era pré-lógico. Esse é um termo que Lévy-

Brühl cunhou para se referir ao fato de os povos primitivos em geral serem indiferentes às 

contradições, diferentemente dos modernos a quem elas costumam importar. Trata-se de um 

pensamento que, ainda segundo Lévy-Brühl, implica uma violação da lei da não contradição. 

Desse modo, para essa mentalidade, uma coisa poderia ser algo e, simultaneamente, ser tanto 

ela mesma quanto outra coisa. A obra do antropólogo francês abunda de exemplos nesse 

sentido e Jung, por diversas vezes, inserirá na sua própria obra esses relatos. Veja-se uma das 

descrições do pensamento pré-lógico: 

Dentre as diferenças que separam a mentalidade das sociedades inferiores 
da nossa, há uma que chamou a atenção de um grande número daqueles 
que as observaram nas condições mais favoráveis, ou seja, antes que elas 
fossem modificadas por um contato muito prolongado com os brancos. Eles 
constataram nos primitivos uma aversão decisiva à razão, por aquilo que os 
lógicos chamam de operações discursivas do pensamento (LÉVY-BRÜHL, 
2008a, p. 11). 

 
Por pré-lógico não deve ser compreendido que essa mentalidade constitui 
um tipo de estado anterior, no tempo, à aparição do pensamento lógico. Já 
houve grupos de seres humanos, ou pré-humanos, cujas representações 
coletivas não tivessem obedecido às leis lógicas? Nós o ignoramos: em todos 
os casos, isso é muito pouco provável. Pelo menos, a mentalidade das 
sociedades de tipo inferior, que eu chamo de pré-lógico, na falta de um 
nome melhor, não apresentam essa característica. Ela não é antilógica; ela 
não é, muito menos, alógica. Chamando-a de pré-lógica, eu quero apenas 
dizer que ela não se restringe, antes de tudo, como o nosso pensamento, de 
se abster da contradição. Ela obedece inicialmente à lei da participação. 
Orientada desse modo, ela não se rejubila gratuitamente no contraditório (o 
que a tornaria regularmente absurda para nós), mas ela também não sonha 
em evitá-lo. Ele o é, a ela, frequentemente indiferente (LÉVY-BRÜHL, 1910, 
p. 79). 

 

 O exemplo clássico de pré-logismo é o dos membros da tribo Bororó, que, segundo o 

relato de Lévy-Bruhl, diziam ser araras: “não é um nome que eles dão a si mesmos, não é um 

parentesco que eles proclamam. O que eles querem expressar é uma identidade essencial. 

Que eles sejam ao mesmo tempo os seres humanos que eles são e os pássaros de plumagem 

vermelha” (LÉVY-BRÜHL, 1910, p. 77-78). 
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 O pré-logismo decorre em grande parte do misticismo. É importante marcar que o 

misticismo em si não é algo específico das sociedades primitivas, mas Lévy-Brühl ressalta que o 

pré-logismo sim. Para o antropólogo francês, contudo, esse pensamento primitivo não se deve 

a alguma diferença biológica entre os homens modernos e os homens primitivos, mas 

essencialmente a fatores de ordem cultural e sociológica. As sociedades primitivas apresentam 

“representações coletivas”182 que moldam e alteram as suas percepções. O termo 

“representação coletiva” é retirado da obra de Durkheim e, para Lévy-Bruhl, aponta para um 

conjunto de crenças da coletividade que são assimiladas pelos membros daquele grupo desde 

cedo. Essas representações acabam por moldar não só as concepções de mundo, mas também 

as percepções que o homem primitivo tem dele. 

As representações coletivas dos primitivos diferem assim profundamente 
das nossas ideias ou conceitos: elas nem chegam a ser equivalentes a eles. 
De um lado, […] elas não possuem as características lógicas. De outro, não 
sendo puras representações, no sentido próprio da palavra, elas exprimem, 
ou sobretudo, elas implicam, não apenas que o primitivo tenha realmente 
uma imagem do objeto, e creia que ele é real, mas também que ele espere 
ou que ele reclame algo, que uma ação determinada emane dele ou seja 
exercida sobre ele. Ela é uma influência, uma virtude, uma potência oculta, 
variável segundo os objetos e segundo as circunstâncias, mas sempre real 
para o primitivo, e faz parte integral de sua representação. Para designar em 
uma palavra essa propriedade geral das representações coletivas que têm 
um grande espaço na atividade mental das sociedades inferiores, eu diria 
que essa atividade mental é mística (LÉVY-BRÜHL, 1910, p. 30). 

 
A percepção deles está orientada de outro modo. O que nós chamamos de 
realidade objetiva neles encontra-se unida, misturada e subordinada a 
elementos místicos inapreensíveis que nós qualificamos hoje em dia de 
subjetivos. Em resumo, ela é, nesse sentido, aparentada ao sonho. Ou, se 
assim se preferir, o sonho deles é uma percepção como as outras. É um 
complexo aonde entram os mesmos elementos, que desperta os mesmos 
sentimentos e que motiva do mesmo modo à ação. Assim, o indiano que 
teve um sonho, e que arrisca a sua vida por causa da fé nesse sonho, não 
ignora a diferença entre esse sonho e a percepção semelhante que ele 
pudera ter tido estando acordado. Mas, como a sua percepção no estado de 
vigília e o seu sonho são igualmente místicos, essa diferença não tem 
importância para ele. O que para nós é percepção, é, principalmente para 
ele, comunicação com os espíritos, com as almas, com as forças invisíveis, 
intangíveis, misteriosas, que o cercam de todas as partes, das quais o seu ser 
depende, e que têm um lugar maior na sua consciência do que os elementos 
fixos, tangíveis e visíveis de suas representações (LÉVY-BRÜHL, 1910, p. 56-
57).  

 

 Portanto, para Lévy-Brühl, o pensamento pré-lógico não decorre de uma incapacidade 

biológica para um pensamento lógico, mas, em última instância, decorre da existência de 

representações coletivas que regularmente estimulam a não observação das leis lógicas: “se os 

primitivos não sonham em procurar as ligações causais, se, quando eles percebem ou quando 

se provoca que elas sejam notadas, eles as consideram como de pouca importância, isso é a 

consequência natural do fato bem estabelecido que as representações coletivas deles evocam 

imediatamente a ação de potências místicas” (LÉVY-BRÜHL, 2007a, p. 24-25). 

                                                           
182

 Jung por diversas vezes equipará as representações coletivas de Lévy-Brühl aos arquétipos Ver: Jung (2000g, § 5 
– § 6). Em outras ocasiões os equipará a símbolos culturais. Ver Jung (1997b, § 578). 
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 Jung, como é de seu costume, adaptará elementos da obra de Lévy-Brühl às suas 

próprias ideias. Segal (2007, p. 636)183, em, talvez, um dos melhores artigos escritos sobre a 

influência de Lévy-Brühl na obra junguiana, corretamente apontará os elementos básicos 

dessa releitura: (1) Jung psicologiza o “pensamento primitivo”: se Lévy-Brühl diz que ele se 

deve a fatores sociológicos e culturais, Jung dirá que ele se deve ao fato de os primitivos 

viverem em um estado de inconsciência; (2) “Jung universalizará a mentalidade primitiva”. Se, 

para Lévy-Brühl, o pensamento ‘primitivo’ estava cada vez mais sendo substituído pelo 

pensamento moderno, para Jung, o pensamento “primitivo era o estado psicológico inicial de 

todos os seres humanos”; (3) Enquanto para Lévy-Brühl o pensamento ‘primitivo’ era falso, 

para Jung ele é verdadeiro, não como uma expressão do funcionamento do mundo, “mas 

como uma expressão de como o inconsciente opera”. 

 Esse é essencialmente o ponto que interessa a essa tese. Os conceitos psicologizados 

de participation mystique e de pensamento pré-lógico, de Lévy-Brühl, passarão a ser a marca 

essencial da antiga formulação de pensamento não dirigido de Jung. O inconsciente será a 

instância marcada pela indiferenciação, que admite a contradição, a antinomia e o paradoxo: 

Como todas as diferenças desaparecem no estado inconsciente, nada mais 
lógico que desapareça também a distinção psíquica entre os indivíduos 
particulares. Sempre que ocorre um “abaissement du niveau mental”, 
deparamos com casos de identidade inconsciente ou de “participação 
mystique”, nome dado por Lévy-Bruhl a este estado (JUNG, 1988h, § 817). 

 

A consciência, por sua vez, será marcada pela unilateralidade, pela busca pela 

diferenciação, pela não contradição e pela lógica184. Veja-se: 

[…] a psicologia da consciência provém de um estado original de 
inconsciência e de indiferenciação. A este estado Lévy-Bruhl chama de 
participation mystique. Por conseguinte, a consciência da diferenciação 
constitui uma aquisição tardia da humanidade; provavelmente ela é um 
recorte relativamente pequeno no campo incomensurável da identidade 
original. A diferenciação é a essência, a conditio sine qua non da 
consciência. Todo inconsciente é indiferenciado e tudo quanto ocorre 
inconscientemente parte desta base de indiferenciação (JUNG, 1991e, § 
329). 

 

 A participation mystique será usada para indicar, em última instância, a ideia da 

existência de uma união tensional de opostos e, desse modo, uma união psíquica existente 

entre dois objetos e, mais especificamente, para marcar todos os casos em que o sujeito não 

consiga se distinguir claramente do objeto. Jung irá explicitamente equipará-la à projeção: 

A projeção psicológica ou a participation mystique de LÉVY-BRUHL – que 
teve o grande mérito de sublinhar que ela é uma propriedade 
particularmente característica do homem primitivo – é um fenômeno 
psíquico dos mais comuns, apenas que lhe damos outros nomes e em geral 
não queremos admiti-lo como verdadeiro (JUNG, 1993c, § 131). 

                                                           
183

 Ver também Rowland (2007) e Bishop (2008). 
184

 Aqui nunca é demais lembrar que a lógica clássica é marcada pelo (1) princípio da não contradição: dada uma 
proposição e sua negação, não podem ser ambas verdadeiras. Ou, dito de outra forma, uma coisa, considerada sob 
o mesmo aspecto, não pode ser e não ser ao mesmo tempo; e pelo (2) princípio do terceiro excluído: ou X é y ou X 
não é y e não há terceira possibilidade (ou este homem é Sócrates ou não é Sócrates). 
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 A sua concepção de participation mystique também será fundamental para o 

entendimento das metáforas e para a sua teoria da linguagem. Segundo ele, as metáforas têm 

sua origem em experiências caracterizadas por um estado inicial de participation mystique. Em 

um estágio inicial de indiferenciação, os dois elementos que a compõem encontram-se 

mesclados e indiferenciados. É apenas em um momento posterior que esses dois elementos 

poderão ser diferenciados. Isso poderia ser aplicado tanto do ponto de vista ontogenético 

quanto do ponto de vista filogenético, dado que a mente da criança corresponderia à mente 

do homem primitivo. Jung ilustra claramente o seu entendimento a esse respeito com uma 

experiência que teve quando de sua visita aos índios pueblos: 

Devido à indiferenciação de sua consciência e à total falta de autocrítica que 
a acompanha, o primitivo é mais dado à projeção do que nós. Como tudo 
para ele é absolutamente objetivo, também sua linguagem é drástica. Com 
certo toque de humor, podemos imaginar o que seja uma mulher-leopardo 
ou o que seja a pessoa que comparamos a um ganso, uma vaca, uma 
galinha, uma cobra, um boi, um burro, um camelo etc, formas 
correntemente usadas como epitheta ornantia (epítetos ornamentais), tão 
familiares a nós. Só falta à “alma silvestre” do primitivo esse esquisito sabor 
moralizante com seu veneno. O homem arcaico é muito naturalista; vive 
muito mais sob a impressão do que está acontecendo e é muito menos 
propenso a fazer julgamentos do que nós. Os pueblos me explicaram com a 
maior objetividade possível que eu pertencia ao totem do urso, isto é, que 
eu era um urso, porque não conseguia descer uma escada ficando 
normalmente em pé como as pessoas, mas, pelo contrário, descia de costas, 
usando as quatro patas, como o urso. Se na Europa alguém me chamasse de 
urso, a coisa não seria muito diferente, só um pouco mais nuançada. O 
motivo da “alma silvestre”, que nos parece tão estranha no primitivo, 
tornou-se entre nós figura de linguagem, como tantas outras coisas. Se 
traduzirmos concretamente a metáfora, chegaremos ao ponto de vista 
primitivo. Tomemos, por exemplo, a expressão “tratamento médico” (estar 
nas mãos do médico): na concepção do primitivo isto seria exatamente 
“colocar as mãos sobre”, ou “trabalhar com as mãos”. É exatamente isto 
que o curandeiro faz com seus pacientes. 
Achamos difícil entender a “alma silvestre” porque nos causa perplexidade a 
concepção concreta de uma alma absolutamente separada, vivendo num 
animal selvagem. Quando chamamos alguma pessoa de camelo, não 
queremos dizer que, sob todos os aspectos, seja um quadrúpede deste tipo, 
mas simplesmente que se parece de alguma forma com ele. Separamos uma 
parte de sua personalidade ou psique e é esta parte que personificamos 
como camelo. Também a mulher-leopardo é uma pessoa, só que sua “alma 
silvestre” é um leopardo. Como toda a vida psíquica inconsciente é concreta 
para o primitivo, o apelidado de leopardo possui uma alma de leopardo, ou, 
numa dissociação mais profunda, a alma de leopardo vive sob a forma de 
verdadeiro leopardo na selva. Essa identificação que resulta da projeção cria 
um mundo em que o homem está preso, tanto física quanto psiquicamente. 
[…] Como sabemos, grandes espíritos se defrontaram com o problema de 
saber se é o glorioso sol que ilumina o mundo, ou se o sol é um produto do 
olho humano. O homem arcaico acredita no sol. O homem civilizado 
acredita no olho humano – se não sofrer do mal dos poetas ou não se 
entregar a grandes reflexões. Ele precisa desespiritualizar a natureza para 
poder dominá-la, o que significa retomar todas as projeções arcaicas, pelo 
menos quando procura ser objetivo (JUNG, 1993c, § 132 - § 135). 
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 Os primitivos, segundo Jung, portanto, também não possuiriam termos abstratos. 

Estes seriam conquistas posteriores da mente consciente: “Mas a que tipo de mentalidade 

corresponde a maneira de expressar simbólica ou metafórica? Ela corresponde à mentalidade 

do homem primitivo, cuja linguagem não possui termos abstratos, mas apenas analogias 

naturais e “não-naturais’” (JUNG, 1998a, § 309). Aqui é importante ressaltar que Jung chama 

essa mentalidade de simbólica ou de metafórica aos olhos da mente moderna, pois, aos olhos 

dos próprios ‘primitivos’, como foi visto anteriormente, segundo a interpretação de Jung, suas 

expressões não seriam metafóricas ou simbólicas. 

As metáforas seriam, portanto, fruto de projeções. As crianças não conseguiriam 

exatamente diferenciá-las, dado que as suas mentes correspondem ainda a um estágio mental 

semelhante ao do homem primitivo. Elas, portanto, estariam mais sujeitas aos fenômenos de 

participation mystique, assim como os psicóticos.185 

 Uma possível conclusão do que foi exposto acima é que, talvez, para Jung, a linguagem 

em si não seja um meio determinante para essa separação entre duas formas de pensamento, 

como à primeira vista parece deixar transparecer o seu artigo de 1911. Nos casos acima, viu-se 

como ela própria em uma determinada medida reflete e funciona como mecanismo de 

expressão de qualquer das duas formas de pensamento. Ela é, sim, uma função da consciência, 

pois é junto com ela que se desenvolve, mas pode ser o veículo de expressão dessas duas 

modalidades de pensamento. Isso parece ficar claro em uma passagem186 de A Energia 

Psíquica. Nessa passagem, de grande importância para essa seção, Jung discorre claramente 

sobre a sua visão acerca do mito, diferenciando-a da visão de Frazer e, em alguma medida, 

também da visão de Tylor que, segundo Segal (1999, p. 69), são vistas por Jung de forma 

conflada. Jung alega que os mitos descrevem processos psíquicos e não constituem 

explicações alegóricas para os fenômenos da natureza, ou seja, o seu objeto não são os 

fenômenos da natureza, mas, em última instância, são os fenômenos psíquicos, que são na 

natureza projetados. Os mitos, desse modo, são descrições de processo da mente humana e 

não de processos da natureza (ou, são, também descrições de processos da natureza). Isso, 

por sinal, seria um argumento contra a interpretação de Sweetser em seu artigo sobre 

mitologia apresentado no capítulo 5 desta tese, muito embora, obviamente, não a invalide de 

                                                           
185

 É interessante notar como Johnson, C. (1997) sugere, com a sua teoria da conflação, um processo bem 
semelhante ao descrito por Jung, obviamente aplicado apenas às metáforas primárias. Apenas para relembrar, ele 
preconiza a existência de um estágio anterior à manifestação da metáfora em que haveria uma conflação entre 
domínios e só em um período posterior, de diferenciação, é que as crianças seriam capazes de distinguir esses 
domínios e fazer associações entre eles, muito embora as associações entre esses domínios persistam. 

 
186

 O parágrafo 41 do mesmo texto também é um dos pontos conclusivos de uma longa discussão que se inicia 
desde o começo do artigo, acerca do ponto de vista causal-mecanicista e do ponto de vista finalista energético. Jung 
argumenta, talvez de forma simplista, que os dois pontos de vista constituem unilateralidades da consciência e que 
costumam refletir atitudes específicas da psique de cada indivíduo. O primeiro ponto de vista é adotado por 
atitudes extrovertidas e o segundo por introvertidas. Mas, como expõe, frequentemente na linguagem esses dois 
pontos de vista se mesclam no mesmo indivíduo, com explicações que ora adotam um ponto de vista causal e ora 
adotam um ponto de vista finalista. Isso, contudo, seria uma contradição, pois um ponto de vista excluiria o outro. 
Jung resolve então erigir um postulado antinômico, alegando, em última instância, que, no inconsciente, os dois 
pontos de vista podem conviver e, se há expressões de ambos na consciência, é porque ambos coexistem no 
inconsciente. Ele chega mesmo a alegar que a melhor expressão da verdade é justamente aquela que mescla, por 
meio da linguagem, ambos os pontos de vista. Nesse caso, portanto, poder-se-ia interpretar também que a 
linguagem funcionaria como um veículo para a expressão dessa antinomia. 
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modo algum e represente apenas um ponto de vista acerca da finalidade e da natureza do 

mito.  

Ao fim do parágrafo, Jung falará das fantasias de alguns pacientes dizendo que, se elas 

fossem expressas em palavras, se assemelhariam a mitos: 

Já se levantaram muitas objeções contra esta concepção do mito, ou seja, a 
de que ele simboliza fatos psicológicos. Como se sabe, temos dificuldade de 
abrir mão da idéia de que o mito é, de certo modo, uma alegoria explicativa 
de processos astronômicos, meteorológicos e vegetativos. Dificilmente há 
quem negue a coexistência de tensões explicativas, porque temos provas 
convincentes de que o mito possui também um sentido explicativo, embora 
isto não seja a resposta à pergunta por que o mito explica as coisas de 
maneira assim alegorizante. Essencial é que se compreenda de onde é que o 
mito extrai este material explicativo. Além disto, convém não esquecer que 
a necessidade de explicação causal por parte do homem primitivo não é tão 
grande como a nossa. Ele ainda está, por assim dizer, bem pouco 
interessado em explicar as coisas, e mais em fabular. Podemos constatar 
quase diariamente, entre nossos pacientes, de que modo surgem as 
fantasias míticas; elas não são inventadas, mas se apresentam como 
imagens ou cadeias de idéias que irrompem do inconsciente, e se fossem 
contadas, teriam, não poucas vezes, o caráter conexo de episódios com 
valor igual ao das representações míticas. É desta forma que surgem os 
mitos, e daí é que as fantasias provindas também do inconsciente possuem 
tantos pontos em comum com os mitos primitivos. Como o mito outra coisa 
não é do que uma projeção do inconsciente (e nunca uma invenção 
consciente), não somente se compreende que nos deparamos por toda 
parte com semelhantes mitos, como também que o mito representa 
fenômenos psíquicos característicos (JUNG, 1998d, § 71). 

 

   Um outro trecho, dessa vez, de Aspectos gerais da Psicologia do sonho, também 

parece corroborar essa interpretação. No trecho que se segue, Jung, ao interpretar um sonho, 

faz uma distinção entre pensamento onírico e pensamento abstrato. Ele afirma: 

[…] o pensamento onírico é uma forma filogenética anterior de nosso 
pensamento. […] Como devemos estar lembrados, este sonho introduz a 
cena da maçã como modelo típico da culpabilidade erótica. O pensamento 
abstrato teria dito: “Faço mal em agir desse modo”. É no entanto, 
característico que o sonho quase nunca se exprima nesta forma abstrata e 
lógica, mas sempre por meio de parábolas ou de linguagem simbólica. Esta é 
também uma característica das línguas primitivas, cujos rodeios floridos nos 
surpreendem sempre. Se pensarmos nos momentos das antigas literaturas, 
nas parábolas e comparações da Bíblia, por exemplo, verificamos que o que 
se exprimia por meio de abstrações era então apresentado por meio de 
comparações e semelhanças. Mesmo um filósofo como Platão não 
desdenhou expressar certas idéias fundamentais por esse meio. Nosso 
organismo consera os traços de sua evolução filogenética. O mesmo se dá 
com o espírito humano. Por isso, nada há de espantar quanto à 
possibilidade de que a linguagem figurada dos sonhos seja um vestígio 
arcaico de nosso pensamento (JUNG, 1998g, § 474 - § 475). 

 

 No trecho acima, Jung, portanto, explicitamente contrapõe o que ele chama de 

pensamento abstrato e lógico a uma outra modalidade de pensamento, de natureza 

claramente metafórica. Como se vê, ambos podem e são expressos por meio da linguagem, 

mas, aparentemente, seriam constituidos por processos distintos, correspondendo o 
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pensamento lógico um elemento último de um longo processo de evolução filo e ontogenética 

do ser humano. 

 Em certos trechos, contudo, Jung parece se contradizer quanto a isso. Um exemplo 

parece estar em A estrutura da alma. Ali ele relata uma situação em que um indivíduo chega 

mesmo a escrever a solução de um difícil problema contábil depois de adormecer. Jung não 

deixa claro se ele o faz ainda em um estado de inconsciência ou se trata-se de mera intuição 

que o indivíduo teve após acordar e refletir sobre algum sonho que tivera. Eis o trecho: 

Para mim não há a menor dúvida de que todas as atividades que se efetuam 
na consciência podem processar-se também no inconsciente. Há inúmeros 
exemplos em que um problema intelectual sem solução no estado de vigília 
foi resolvido durante um sonho. Conheço um contabilista, por ex., que 
durante vários dias tentou, em vão, esclarecer uma falência fraudulenta. 
Certo dia trabalhou até meia-noite, sem encontrar a solução, e em seguida 
foi dormir. Às três horas da madrugada, sua mulher o viu levantar-se e 
dirigir-se ao seu gabinete de trabalho. Ela o seguiu e o viu tomando notas 
afanosamente em sua mesa de trabalho. Mais ou menos após um quarto de 
hora ele voltou ao leito. Na manhã seguinte ele não se lembrava de nada. 
Pôs-se de novo a trabalhar e descobriu uma série de notas, escritas de 
próprio punho, que esclareciam total e definitivamente todo o emaranhado 
do caso (JUNG, 1998a, § 299).  

 
 Na sua tentativa de explicar o acima relatado (que, talvez, pudesse ser esclarecido por 

meio da teoria dos complexos, dado que eles gozam de uma autonomia – nesse caso, vale 

lembrar o caso emblemático de Hélène Preiswerk, que alegava ser uma médium, por meio do 

qual espíritos se comunicavam, e que foi objeto da tese de doutorado de Jung), Jung alegará 

que os sonhos constituem conteúdos da consciência. Veja-se: 

Os processos dirigidos são racionais, os não dirigidos irracionais. Entre estes 
últimos se inclui o sonho como a sétima categoria dos conteúdos da 
consciência. Sob certos aspectos, os sonhos se assemelham às fantasias 
conscientes, pelo fato de terem caráter irracional, não dirigido. Mas os 
sonhos se distinguem das fantasias na medida em que suas causas, seu 
curso e seu objetivo são obscuros, à primeira vista, para a nossa 
compreensão. Mas eu lhes atribuo a dignidade de categoria de conteúdo da 
consciência, porque são a resultante mais importante e mais evidente de 
processos psíquicos inconscientes que ainda estão penetrando no campo da 
consciência (JUNG, 1998a, § 294). 

 

 O que Jung provavelmente está querendo dizer é que aquele sonho que é lembrado 

pelas pessoas constitui já um produto que, embora tenha tido a sua origem no inconsciente, 

teve carga energética suficiente para adentrar à consciência e, portanto, pode agora então ser 

denominado de ‘conteúdo da consciência’. Ele não é explícito quanto ao fato de se algum 

processo dirigido atua quando o sonho adentra a consciência. Mas essa é uma forma 

alternativa (embora muito semelhante à solução da formação de compromisso freudiana) de 

tentar explicar a presença de conteúdos tradicionalmente atribuídos por ele à consciência no 

sonho. 

Finalmente, em uma curta parte de Símbolos da transformação, com um parágrafo 

acrescentado justamente na revisão da edição de 1952, em que Jung explicitamente menciona 

Lévy-Brühl, há um outro importante trecho acerca do processo de evolução da linguagem. 
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Jung ali cita as experiências de Sabina Spielrein como psicanalista com uma paciente 

esquizofrênica. O que é discutido ali é a hipótese de que, na esquizofrenia, a realidade é 

abandonada e substituída pela fantasia. Nesse processo, descrito como regressivo, as fantasias 

que acometem a mente dos esquizofrênicos são ali caracterizadas como arcaicas/coletivas, 

diferentemente do que ocorreria com os neuróticos, cujas fantasias teriam uma procedência 

mais individual. Os exemplos retirados de pacientes da Dra. Spielrein, que uma década mais 

tarde publicará o seu conhecido artigo sobre o desenvolvimento da linguagem, evidenciariam 

definições arcaicas de palavras modernas. Jung diz: “Assim, por exemplo, sua paciente citou a 

analogia mitológica do álcool, da bebida da embriaguez, como ‘efusão de sêmen’ (quer dizer, 

como soma). […] A paciente substitui terra por mãe, e água por mãe” (JUNG, 1986a, § 200). 

Jung dirá: 

De fato, os doentes substituem as fantasias pela realidade, fantasias essas 
semelhantes às idéias do passado que a seu tempo tiveram função de 
realidade. […] as antigas superstições eram símbolos que tentavam 
expressar adequadamente o desconhecido no mundo (e na alma). A 
com”preensão” (Auf”fassung”) possibilita uma “captação” (“Griff”) das 
realidades, quer dizer, uma com-“cepção” (= com-captação [“Begriff”]) 
delas, expressando uma tomada de posse. A concepção corresponde 
funcionalmente à força mágica do nome, que se apodera do objeto. Com 
isto se torna inofensivo e é incorporado ao sitema psíquico […] (JUNG, 
1986a, § 201). 

 

 Jung está, nesse parágrafo e no trecho que segue abaixo, explicando exatamente o 

surgimento das metáforas por meio das relações de analogia. Ele está mostrando como o 

processo de compreensão da realidade faz uso da analogia, que acaba sendo expressa em um 

nome. Esse nome representa a ‘captação’ dessa realidade, o apoderar-se do objeto. É esse 

nome, que guarda relação com a analogia feita e necessária para a captação do objeto, que é 

responsável pelo que ele chamará de “força mágica do nome” – que é capaz de incitar uma 

espécie de hipostasiação da analogia (ou a crença na metáfora). Isso será visto melhor logo a 

seguir. Antes, porém, dar-se-á prosseguimento à explicação de Jung. Ele dirá: 

[…] através desse caminho da formação de analogias pouco a pouco se 
modificou o cabedal de idéias e nomes. Com isto ocorreu uma ampliação da 
visão do mundo. Conteúdos particularmente acentuados (“complexos com 
conotação afetiva”) refletiram-se em numerosas analogias e produziram 
sinônimos cujos objetos entraram assim para dentro do mágico campo de 
ação da psique. Surgiram com isso estas íntimas relações de analogia que 
Lévy-Brühl chamou apropriadamente de “participation mystique”. É 
evidente que a esta tendência de encontrar analogias, que parte de 
conteúdos com conotação afetiva, cabe uma importância enorme para o 
desenvolvimento espiritual do homem. Temos de dar razão a STEINTHAL 
quando afirma que à palavrinha “assim como” deve ser atribuída uma 
importância enorme para o desenvolvimento do pensamento. Pode-se 
imaginar facilmente que a transmissão da libido para analogias levou a 
humanidade primitiva a uma série dos mais importantes descobrimentos 
(JUNG, 1986a, § 203). 

 
 Jung está, portanto, esclarecendo alguns elementos importantíssimos. O primeiro 

deles, mais uma vez, diz respeito ao papel dos conteúdos afetivos na formação dessas 

analogias. Seriam eles inicialmente no mínimo responsáveis pelo despertar da atenção para os 
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fenômenos que serão objeto da construção analógica. Viu-se, anteriormente, como, por 

exemplo, para Bleuler, os afetos eram, em última instância, os responsáveis pelo desvio ou 

pela concentração da atenção. É bem verdade que não é só isso que Spielrein e Jung estão 

atribuindo ao complexo. Ao menos Spielrein está apontando para o fato de que a dissolução e, 

portanto, a transformação de um complexo requer a elaboração de um símbolo. Nas palavras 

de Spielrein, “Essa tendência de dissolução (transformação) de todo complexo é a força 

propulsora da poesia, da pintura, de toda forma de arte” (JUNG, 1986a, § 203). Portanto, o 

que Spielrein está tentando dizer é que o próprio mecanismo de dissolução dos complexos, 

que ocorre por meio da criação de símbolos análogos à libido, seria responsável pela criação 

de novos conceitos, novas metáforas acerca daqueles conteúdos afetivamente acentuados187. 

As analogias construídas como mecanismos para a transformação da energia seriam as raízes 

de futuras metáforas, ideias e conceitos188. Pode-se ver já nesses parágrafos as raízes do que 

Jung mais tarde denominará ‘função transcendente’. 

 

9.4.5 O poder mágico das palavras 

 As palavras exercem um poder mágico sobre os homens. Mas o que é o mágico? 

“Mágico […] é tudo aquilo em que estão em jogo influências inconscientes” (JUNG, 1998h, § 

725). Há vários tipos de magia associados às palavras. Jung enuncia alguns deles ao longo de 

sua obra. Abaixo serão explorados alguns exemplos. 

 O primeiro e, talvez, um dos mais nefastos deles corresponde ao aprisionamento da 

alma por um poderoso complexo. Jung nos parágrafos 629 a 635 de Espírito e vida mostra com 

perfeição como uma metáfora é capaz de subjugar um indivíduo. Jung inicia a sua exposição 

esclarecendo como uma determinada atitude pode ser imposta “à consciência, tanto a partir 

de fora, quanto a partir de dentro, como um afeto e, por conseguinte, pode ser expressa em 

figuras de linguagem” (JUNG, 1998b, § 631). Ele prossegue:  

a maioria das atitudes, por assim dizer, se baseia consciente ou 
inconscientemente em sentenças que têm frequentemente o caráter de um 
provérbio. Em certas atitudes identificamos imediatamente a sentença 
subjacente, e chegamos mesmo a descobrir a sua fonte. Muitas vezes, a 
atitude se caracteriza apenas por uma única palavra, que geralmente 
expressa um ideal. Acontece não poucas vezes que a quintessência de uma 
atitude não é uma sentença nem um ideal, mas uma personalidade que se 
reverencia e se imita (JUNG, 1998b, § 631). 

 

                                                           
187

 Nesse sentido, alguns dos principais conceitos junguianos seriam justamente fruto da operação da função 
transcendente no próprio Jung durante os seus anos de crise. 
188

 Um exemplo disso é dado pelo próprio Jung e refere-se à ideia do arado, associada por ele a um símbolo fálico 
resultante da concepção da terra a partir da metáfora da mulher e da agricultura como um ato sexual de 
fecundação dessa mulher, como no clássico exemplo da tribo dos Watschandis. Jung chega mesmo a apresentar 
uma representação pictórica em um antigo vaso grego que evidencia o caráter fálico do arado (JUNG, 1998b, § 214). 
A transformação da libido, portanto, operada por meio da metáfora, que possibilita a canalização energética para 
uma atividade laborativa – no caso, a agricultura – em vez do seu emprego em uma atividade sexual, acaba 
possibilitando o surgimento de um novo conceito e de um novo produto criativo: o arado. Jung investiga a 
etimologia do termo:” Ἀροῠν quer dizer arar e tem além disso o significado poético de engravidar” (JUNG, 1998b, § 
214, nota de rodapé 21). 
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 Jung está aqui falando de provérbios (que Lakoff trata como metáforas conceituais 

também189) ou mesmo de metáforas que apontem para algum tipo de idealização na vida do 

indivíduo. Ele cita o exemplo do provérbio “Possuí como se não possuísseis”, relatando como 

ele é o resultado de “muitas experiências e esforços individuais, a soma de percepções e de 

conclusões, condensado em poucas palavras expressivas” (JUNG, 1998b, § 633). Pode-se 

pensar em um outro exemplo. Sugerir-se-á aqui uma metáfora conceitual expressa por Jung na 

sua conferência intitulada O problema amoroso do estudante. Ali, ele mesmo afirma: “Todo 

amor verdadeiro e profundo é um sacrifício” (JUNG, 1993n, § 231). Ou, seja, ele trabalha com a 

metáfora conceitual O AMOR é UM SACRIFÍCIO. 

 Retornando a Espírito e Vida, ele ali dirá: 

Se uma idéia mestra deste gênero consegue uma dominação absoluta, nós 
dizemos que a vida vivida sob sua guia é uma vida regida pelo espírito ou 
vida espiritual. E quanto mais absoluta e mais compulsiva é a influência da 
idéia-mestra, tanto mais ela possui a natureza de um complexo autônomo 
que se contrapõe à consciência do eu como um fato irresistível (JUNG, 
1998b, § 633). 

 

 Bem, pode-se imaginar o que a experiência da metáfora “O AMOR é UM SACRIFÍCIO” 

pode trazer para uma pessoa: possivelmente uma enorme dose de sofrimento estoico. 

 Jung então prossegue afirmando que essas palavras não apresentam um poder 

absoluto e que elas dependem da existência de um “afeto pronto a se apoderar da forma 

apresentada” para que elas possam surtir efeito. É somente por meio dos sentimentos que a 

ideia pode vir a se tornar um complexo dominante, do mesmo modo que também é por meio 

deles que ela passa a atuar na vida de cada indivíduo. 

 Em um pequeno trecho de Aspectos gerais da psicologia dos sonhos, Jung descreve 

detalhadamente como se dá esse poder das palavras. Ali, ele se refere a um poder que um 

objeto pode ter para um individuo por meio do mecanismo de projeção. O mesmo pode ser 

estendido sem maiores problemas para as metáforas, se se pensar que se estaria, nesse caso, 

projetando imagens correspondentes aos elementos do domínio fonte para o domínio alvo: 

A autonomia da imagem não é reconhecida pela consciência, mas se projeta 
inconscientemente no objeto, isto é, contamina-se com a autonomia do 
objeto. Isto, naturalmente, confere ao objeto uma realidade esmagadora 
com relação ao sujeito, ou seja, lhe confere um valor exagerado. Este valor 
decorre da projeção ou da identificação a priori da imago com o objeto, 
tendo como resultado o fato de que o o objeto exterior se torna ao mesmo 
tempo um objeto interior. Eis aí como, por via inconsciente, o objeto 
exterior pode exercer uma influência psíquica direta sobre o sujeito, visto 
que em virtude da sua identidade com a imago, de certo modo interfere 
diretamente no mecanismo psíquico do sujeito. Com isto, o objeto pode 
adquirir um poder “mágico” sobre o sujeito (JUNG, 1998g, § 521). 

 

Curiosamente, Jung atribuirá esse poder mágico das palavras à mente ainda primitiva 

que existe nos seres humanos: “somente a mente primitiva acredita no ‘nome verdadeiro’ […] 

para a mente primitiva, o nome torna presente a coisa” (JUNG, 1998h, § 735). Jung está aqui 

                                                           
189

 Eles não foram explorados no capítulo 5 desta tese, mas encontram-se analisados em Lakoff (2006). 
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referindo-se essencialmente a um fenômeno contra o qual ele repetidamente alertara: a 

hipostasiação, que nada mais é do que constituir uma metáfora conceitual: tratar o nome 

como objeto. Jung vai um pouco mais além, alertando para como essa atitude gera um certo 

sentimento de segurança e, ao mesmo tempo, como ela o aliena do objeto. Por outro lado, ela 

oferece também uma oportunidade para que determinadas características possam 

plenamente se manifestar nele, o que nunca ocorreria se ele não houvesse sido “capturado 

por um conceito” (JUNG, 1998c, § 356). 

 

9.4.6 Duas formas de pensamento – a reformulação de Tipos Psicológicos 

 Jung aparentemente reformula a sua distinção entre pensamento dirigido e 

pensamento não dirigido com a publicação, em 1921, de Tipos Psicológicos. Essa reformulação 

encontra-se diretamente expressa no verbete “pensamento” de sua seção de definições. Ali, 

ele conceitualiza pensamento como “aquela função psicológica que, de acordo com suas 

próprias leis, faz a conexão (conceitual) de conteúdos da representação a ele fornecidos” 

(JUNG, 1991a, § 873). 

 Ele, então, propõe uma divisão do pensamento em dois tipos: um pensamento ativo e 

um pensamento passivo: 

O pensamento ativo é um agir da vontade, o passivo é um acontecer. No 
primeiro caso, subordino os conteúdos da representação a um ato 
voluntário de julgamento, no segundo, há uma disposição de conexões 
conceituais e formam-se julgamentos que, às vezes, se contrapõem à minha 
intenção e não correspondem à minha orientação finalista, de modo a 
carecerem do sentimento de direção, ainda que posteriormente eu consiga, 
por um ato ativo de apercepção, chegar ao reconhecimento de sua 
orientabilidade. O pensamento ativo corresponderia, então, a meu conceito 
de pensamento dirigido. O pensamento passivo foi insuficientemente 
classificado como “fantasiar” em meu trabalho acima citado. Hoje o 

chamaria de pensamento intuitivo (JUNG, 1991a, § 873). 
 

 O trecho é claríssimo quanto à sua nova proposta de classificação. Quanto ao chamado 

pensamento dirigido, não parece haver qualquer diferença com relação à formulação anterior. 

Jung o caracteriza como aquela faculdade voluntária que faz um julgamento a partir de 

representações a ele fornecidas. Trata-se, portanto, de atividade essencialmente associada à 

consciência, visto que Jung salienta tratar-se de um “agir da vontade”. Alguns parágrafos 

adiante, ele complementará a sua exposição acerca do pensamento dirigido, esclarecendo: 

Denomino intelecto a faculdade do pensamento dirigido e intuição 
intelectual a faculdade do pensamento passivo ou não-dirigido. E mais, 
denomino função racional o pensamento dirigido, o intelecto, pois ordena 
em conceitos os conteúdos das representações, segundo a pressuposição da 
norma racional de que tenho consciência. Por sua vez, o pensamento não-
dirigido, a intuição intelectual, é para mim função irracional, porque julga e 
ordena os conteúdos das representações segundo normas para mim 
inconscientes, e, por isso, não aceitáveis como racionais. Às vezes posso 
aceitar posteriormente que também o ato intuitivo de julgamento 
corresponda à razão, mesmo que tenha emanado de um caminho que me 
parece irracional (JUNG, 1991a, § 875). 
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 Jung, portanto, decididamente parece seguir a lógica da psicologia das faculdades no 

trecho acima. Não se trata, é claro, como ele já esclarecera anteriormente, de discorrer sobre 

a existência de um órgão ou de uma faculdade cerebral responsável pelo que ele denomina 

“pensamento dirigido”, mas de descrever um elemento da esfera dos fenômenos, que ele 

denominará intelecto, ou a faculdade do pensamento dirigido. Ele ainda esclarece, em 

parágrafo anterior, que não considera uma simples associação livre de ideias um pensamento, 

visto que, para ele, para que algo seja considerado um pensamento, é necessário que 

representações sejam conjugadas “através de um conceito, quando existe, pois, um ato de 

julgamento, quer seja ele fruto de nossa intenção quer não” (JUNG, 1991a, § 874). 

 Na formulação citada em destaque anteriormente, o pensamento dirigido de forma 

explícita é caracterizado como uma função racional. Aqui chega-se a um ponto que também 

merece destaque. Trata-se da definição de razão fornecida por Jung também em suas 

definições. Ele assim a definirá: 

Considero a razão uma atitude que tem por princípio conformar o 
pensamento, o sentimento e a ação com os valores objetivos. Estes valores 
são estabelecidos pela média das experiências de fatos psicológicos que 
podem ser externos ou internos. Estas experiências não poderiam 
representar “valores” objetivos se não fossem “valorizadas” como tais pelo 
sujeito, o que já é um ato da razão. A atitude racional que nos permite 
declarar valores objetivos como válidos em geral não é obra do sujeito 
singular, mas da história humana. A maioria dos valores objetivos – e 
também a própria razão – são, desde tempos imemoriais, complexos sólidos 
de representações em cuja organização trabalhara incontáveis milênios com 
a mesma necessidade com que a natureza do organismo vivo reage às 
condições médias e sempre retomadas do meio ambiente, opondo-lhes 
complexos correspondentes de funções como, por exemplo, o olho 
perfeitamente adaptado à natureza da luz. Poderíamos falar, assim, de uma 
razão universal, preexistente e metafísica se a reação do organismo vivo 
correspondente à média dos efeitos externos não fosse condição 
indispensável de sua existência. A razão humana nada mais é, pois, do que a 
expressão da adaptabilidade à média das ocorrências que se sedimentou 
aos poucos em complexos firmemente organizados de representações que 
constituem os valores objetivos. As leis da razão são as que designam e 
regulam a atitude média, “correta” e adaptada. Racional é tudo que 
concorda com essas leis e irracional, ao contrário, é tudo que não concorda 
(JUNG, 1991a, § 884 - § 885).  

 
 Jung está, nos parágrafos acima, não só contestando a existência de uma razão 

metafísica e a priori, mas defendendo a sua corporificação e, mais do que isso, sustentando 

que ela é uma decorrência do processo de adaptação do homem ao mundo, assumindo, assim, 

um caráter visivelmente pragmático e instrumental. Ela é, assim, claramente alçada à condição 

de um valor coletivo. 

 Quanto ao pensamento não dirigido, como foi visto acima, Jung o equiparará ao que 

ele denomina “pensamento intuitivo” ou “intuição intelectual”. A denominação por ele usada 

provavelmente já atesta a sua dificuldade em precisar com exatidão aquilo a que ele pretende 

denominar, visto que parece referir-se a um híbrido de pensamento e intuição. O uso, ainda 

por cima, do adjetivo “intelectual” ainda é capaz de causar mais confusão, visto que o 
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intelecto, como já dito, é considerado faculdade do pensamento dirigido. Essa aparente 

confusão só tende a aumentar ao se analisar o verbete fantasia, visto que ele parece também 

distingui-la de seu pensamento não dirigido. 

 Esse verdadeiro quebra-cabeças talvez possa ser montado da seguinte forma: Jung 

caracteriza o pensamento não dirigido como um pensamento que organiza de forma não 

dirigida e, portanto, não voluntária, os conceitos, de acordo com normas inconscientes. Esse é 

o motivo de ele considerá-lo irracional, visto que, como foi dito acima, a razão é considerada 

por ele um elemento acessível à consciência e parte integrante do pensamento dirigido. 

Quando ele diz que a razão é um elemento acessível à consciência, ele se refere à possibilidade 

de se acompanhar passo a passo a construção de um determinado raciocínio e elucidar a sua 

lógica. No caso do pensamento não dirigido, esse processo, pelo menos inicialmente, não seria 

possível. O produto desse pensamento é apresentado pronto e acabado à mente sem que 

possam ser inferidos o passo-a-passo da sua elaboração. Jung ainda abre a possibilidade, 

contudo, de que os elementos associativos que compõem esse processo possam ser 

posteriormente investigados por um processo dirigido e elucidados, encontrando-se, aí, desse 

modo, uma determinada racionalidade. É por isso que, no verbete “irracional”, de suas 

definições, ele dirá “Emprego este conceito não no sentido de anti-racional, mas extra-

racional, isto é, o que não se pode fundamentar com a razão” (JUNG, 1991a, § 867). E, no 

mesmo verbete, ele discorrerá rapidamente sobre o pensamento intuitivo: “O pensamento e o 

sentimento que se orientam por percepções fortuitas e, portanto, são irracionais, podem ser 

intuitivos ou sensuais” (JUNG, 1991a, § 867). Nesse trecho, novamente é diferenciado o 

pensamento dirigido do pensamento não dirigido. O primeiro exclui intencionalmente o  

fortuito, não permite a consideração do objeto real como um todo, mas 
sempre apenas uma parte previamente selecionada para o exame racional. 
Neste sentido, o pensamento como função dirigida é racional, o mesmo 
acontecendo com o sentimento. Mas se estas funções não se ativerem a 
uma escolha racional determinada de objetos ou de qualidades e relações 
dos objetos, mas ao que é percebido fortuitamente – o que nunca falta ao 
objeto real – ficam privadas de direção e perdem algo de seu caráter 
racional, porque assumem o fortuito. Tornam-se, assim, parcialmente 
irracionais (JUNG, 1991a, § 867). 

 

 Desse modo, o pensamento não dirigido passa a ser sinônimo da intuição intelectual, 

visto que é por meio dessa função que  

qualquer conteúdo se apresenta como um todo acabado sem que saibamos 
explicar ou descobrir como este conteúdo chegou a existir. […] seus 
conteúdos têm caráter de ‘dados’, em oposição ao caráter de ‘derivado’, 
‘produzido’ dos conteúdos do sentimento e do pensamento. […] A intuição é 
função irracional, ainda que muitas intuições possam, depois ser 
decompostas em seus componentes e hamonizada sua origem com as leis 
da razão (JUNG, 1991a, § 865 - § 866). 

 

 Uma rápida investigação da concepção que Jung tem de intuição se mostra, portanto 

necessária, pelo menos nos aspectos específicos que são de interesse deste trabalho. Ainda na 

sua seção de definições, no verbete intuição, Jung revela que ela pode aparecer sob diversas 

formas: “o específico da intuição é que ela não é sensação dos sentidos, nem sentimento e 

nem conclusão intelectual, ainda que possa aparecer também sob estas formas” (JUNG, 1991a, 
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§ 865). Daí justifica-se o adjetivo “intelectual” atribuído a ele à intuição, quando ela é sinônima 

de pensamento não dirigido. A intuição intelectual constituiria, desse modo, uma das formas 

por meio da qual a função intuição atua e se expressa. 

 O caráter de anterioridade do pensamento não dirigido, exposto já em Psicologia do 

Inconsciente, ou seja, o fato de ele ser um precursor do pensamento dirigido tanto do ponto 

de vista filogenético quanto do ponto de vista ontogenético, devido à aplicação por Jung da lei 

de Haeckel à esfera psíquica, também será mantido em Tipos Psicológicos. Isso será feito 

mediante a caracterização da intuição como uma função característica e típica da psicologia 

infantil e dos povos primitivos: 

A intuição é característica da psicologia infantil e primitiva […] fornece à 
criança e ao primitivo a percepção das imagens mitológicas, precursoras das 
idéias […] é a terra-mãe a partir da qual se desenvolvem o pensamento e o 
sentimento como funções racionais (JUNG, 1991a, § 866). 

 
 Jung, portanto, retomará aqui a ideia expressa por Freud na sua carta de 14 de março 

de 1911, de que o símbolo contituiria uma estágio anterior à formação do conceito e de que os 

conceitos seriam deles derivados, ideia que, como já foi visto também neste capítulo, será 

depois retomada pela Dra. Spielrein, ao menos, em suas discussões sobre o assunto nesse 

período. 

 Desse modo, Jung, de forma típica, tecerá uma relação de oposição, mas também de 

complementaridade entre os seus dois chamados modos de pensamento: o pensamento 

dirigido, marcado pelas características (1) da diferenciação – oriunda de processos de distinção 

e de abstração; (2) da unilateralidade; (3) da permanência, expressa na constância dos 

sentidos expressos pelos conceitos empregados na instância coletiva; (4) e da racionalidade, se 

contraporá e será complementado pelo pensamento não dirigido, marcado, por sua vez, pelas 

características da (1) indiferenciação, expressa, como visto anteriomente, pela ideia de 

participation mystique; (2) pelo convívio de opostos, expresso tanto pela ideia de pre-

logicidade, quanto pela ideia do paradoxo; (3) pela mutabilidade e pela transformabilidade, 

marcadas pelo papel formador dos símbolos desempenhado pela função transcendente; e pela 

(4) irracionalidade, relacionada à concepção não de uma oposição direta à razão, mas à ideia 

de um desconhecimento dos seus processos formadores. Dentro ainda dessa oposição, o 

primeiro será marcado pelo uso do conceito – associado por Jung, à época da publicação da 

primeira edição de Tipos Psicológicos à ideia de signo; e, o segundo, será marcado pelo 

símbolo. A essas características opostas, uma quinta pode ainda ser elencada e é assinalada 

por Pieri (2002, p. 272): o adiamento dos processos dirigidos – necessário para que uma 

avaliação acerca de um objeto possa ser feita pelo sujeito, o que se contrapõe à inadiabilidade 

dos processos não dirigidos, marcados por um componente instintual. Vale a pena ainda 

lembrar que, como já visto anteriormente, Jung, quando da redação de A Energia Psíquica, vê 

os processos dirigidos como integrantes de sistemas relativamente fechados: é justamente 

esse fechamento relativo190 – típico da consciência – que é responsável por algumas das 

características acima elencadas: a permanência e a unilateralidade pelo menos. É 

provavelmente ancorada na ideia de existência de um sistema relativamente fechado – a 
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 Ver Jung (1998d, § 50). 
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consciência – inserido dentro de um outro sistema relativamente fechado – a psique – que 

Jones (2007) caracterizará ambos os processos como autônomos e distintos. Essa formulação 

de Jung, dará à sua teoria um certo aspecto modularista, posição contestada pela Linguística 

Cognitiva. 

O argumento de Jones (2007, p. 34) encontra-se amplamente baseado na divisão entre 

as duas formas de pensamento estabelecida no texto de 1911, divisão essa que a autora pós-

junguiana insere dentro do contexto de uma discussão ocorrida à época e travada por diversos 

psicólogos e psiquiatras sobre a natureza e a relação dessas duas modalidades ou, 

dependendo do posicionamento de cada autor, polaridades do pensamento. Jones (2007) 

situa na divisão entre esses dois tipos de pensamento a base para a também divisão junguiana 

entre símbolo e signo. Os signos seriam, para Jung, uma função do pensamento dirigido e os 

símbolos, por sua vez, seriam, como já assinalado acima, gerados espontanamente pelo 

pensamento não dirigido ou associativo. A autora pós-junguiana perspicazmente atribui a raíz 

dessa dicotomia precisamente à “distinção de Kant entre a intuição versus sensibilidade (ou 

concepção versus percepção)” que, como foi mostrado no capítulo quatro deste trabalho, tem, 

como seu fundamento essencial, uma separação ontológica entre corpo e alma. A discussão 

travada na época por profissionais da psicologia e da psiquiatria é caracterizada por Jones 

como um “intenso debate pouco conhecido na psicologia atual” (JONES, 2007, p. 34). Esse 

debate incluiu figuras bastante conhecidas da psicologia do século XX, dentre elas, Piaget, 

Vygotsky, Jung, Bleuler e Freud. Na origem dessa formulação havia uma discussão quanto às 

origens evolutivas da linguagem e do pensamento. Bleuler e Vygotsky sustentavam que o 

discurso e o pensamento tinham origens evolutivas distintas. Vygotsky veria, assim a relação 

entre o pensamento e a palavra, como um processo, não constituindo o pensamento algo 

expresso apenas em palavras, embora ele pudesse vir à existência por meio delas. É nesse 

período, como salienta Jones (2007, p. 34), que psicólogos, como Piaget e Vygotsky, preferiram 

não “reproduzir a dicotomia exposta pelos médicos que, de seu lado, pareciam ávidos para 

estabelecer descontinuidades entre o pensamento realista e o delusional” (JONES, 2007, p. 

34). 

 De fato, a dicotomia entre essas duas espécies de pensamento na obra junguiana 

parece inegável. Contudo, há também uma certa possibilidade de alegação de gradualidade e 

de continuidade que subjaz a essa formulação: a primeira na ideia de que é a variação do grau 

de energia que é responsável por um maior sentido e por um maior ordenamento dos 

processos oriundos do inconsciente. No trecho que se segue, de A Função Transcendente, Jung 

relatará o processo de progressiva aquisição de clareza e de sentido do sonho, classificado 

agora como uma ‘fantasia’ nas definições de Tipos Psicológicos: 

Como o sonho se origina no sono, ele contém todas as características do 
abaissement du niveau mental (Janet), ou seja, da baixa tensão energética: 
descontinuidade lógica, caráter fragmentário, formações de analogias, 
associações superficiais de natureza verbal, sonora ou visual, 
contaminações, irracionalidade de expressão, confusão, etc. Com o 
aumento da tensão energética, os sonhos adquirem um caráter mais 
ordenado, tornam-se dramaticamente compostos, revelam uma conexão 
clara de sentido, e cresce o valor de suas associações (JUNG, 1998m, § 152). 
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 O trecho acima é significativo porque claramente apresenta não só um elemento de 

gradualidade entre os dois tipos de processo, como também revela, talvez, a dificuldade, já 

abordada anteriormente neste capítulo, que tem Jung de explicar a presença de diálogos 

estruturados nessas produções. Ele, no trecho acima, claramente se refere a associações 

superficiais de natureza verbal como marcas do processo não dirigido no sonho e assinala um 

aumento do caráter ordenado e da clareza de sentido na produção onírica com o crescimento 

da tensão energética. Em outras palavras, ele parece manter aqui a posição que associa a 

existência de diálogos dotados de sentido nos sonhos aos processos conscientes. Um outro 

aspecto relevante do texto acima é o fato de ele ter sido revisado e publicado por Jung, como 

é bem conhecido, apenas em 1958, apesar de ele ter sido composto originalmente em 1916. 

Miller (2004) compara as duas versões e é possível ver que não há alterações de sentido 

substanciais no parágrafo acima, da versão de 1916 para a versão de 1958, o que, 

possivelmente, revela que o pensamento de Jung acerca dos elementos acima assinalados 

permaneceram estáveis durante boa parte de sua vida. 

A segunda alegação de gradualidade e de continuidade que subjaz aos dois tipos de 

pensamento é expressa pela ideia, já exposta anteriormente, de que, na base da criação dos 

conceitos estaria o símbolo. Essa ideia fica ainda mais clara justamente no último texto 

elaborado por Jung – Símbolos e interpretação dos sonhos – que contém uma grande parte sua 

dedicada à explicitação da visão de Jung acerca do símbolo, do signo, da alegoria e da 

linguagem. Ela será analisada ao final da seção seguinte. 

 Antes disso, é importante que um último elemento seja analisado: o conceito que 

‘fantasia’ passa a assumir na obra junguiana com a publicação de Tipos Psicológicos. Viu-se 

anteriormente que, no texto de 1911, o fantasiar e o sonhar constituiam sinônimos do pensar 

não dirigido e claramente se opunham ao pensamento dirigido, posição que, como já 

exaustivamente analisada nos capítulos 5 e 6 desta tese, definitivamente não é compartilhada 

pelas formulações de Fauconnier e Turner, bem como pelas de Lakoff e Johnson. Contudo, 

com a equiparação desse conceito à intuição intelectual, resta saber em que medida a fantasia 

ainda pode também constituir algo que possa ser denominado pensamento não dirigido, bem 

como a natureza da sua relação com as novas conceitualizações formuladas por Jung em Tipos 

Psicológicos, analisadas aqui até então. 

 A resposta a essa questão, ao menos, na época da publicação de Tipos Psicológicos, 

pode ser encontrada no verbete fantasia, da seção de definições da mesma obra. Ali Jung fará 

uma série de distinções que convém que sejam analisadas e esclarecidas. A primeira de suas 

distinções é elaborada logo nas primeiras linhas do verbete: “por fantasia entendo duas coisas 

distintas: o fantasma e a atividade imaginativa. Pelo contexto dá para perceber em qual 

sentido emprego a expressão fantasia em meus trabalhos” (JUNG, 1991a, § 799). Jung, no 

trecho citado, enumera um uso mais genérico que faz do termo fantasia, para designar a 

atividade imaginativa em geral, uso esse que, segundo Adams (2004, p. 2-3), é imensamente 

predominante na obra junguiana. Sobre esse sentido, ele afirmará: “a imaginação é a atividade 

reprodutora ou criativa do espírito em geral, sem ser uma faculdade especial, pois se reflete 

em todas as formas básicas da vida psíquica: pensar, sentir, sensualizar e intuir” (JUNG, 1991a, 

§ 811). Jung, portanto, com essa definição, em que salienta o aspecto criativo e o aspecto 

reprodutivo, conjuga as duas tradições acerca da imaginação vistas no capítulo 4 desta tese. 
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Além disso, mostra que ela se reflete em todas as funções psicológicas, não constituindo uma 

atividade especial. Com isso, ele parece dizer que todas as funções psicológicas apresentam 

processos não só que dependem da imaginação, mas que também a constituem (caso 

contrário, poder-se-ia alegar que ela constitui uma faculdade própria). Com essa posição, ele 

se aproxima, portanto, das formulações lakoffianas. Quanto ao outro significado apresentado 

pelo termo, trata-se de um sentido mais restrito, que diz respeito a um dos produtos da 

atividade imaginativa: ou seja, aos produtos psíquicos constituídos por representações 

desvinculadas da percepção da realidade (ou seja, a uma atividade não reprodutiva da 

imaginação)191. 

 Jung, dando continuidade à explicação do seu entendimento acerca da fantasia, fará 

uma outra distinção: fantasias conscientes e fantasias inconscientes:  

na medida em que a energia psíquica pode estar sujeita a uma direção 
voluntária, também a fantasia pode ser produzida consciente e 
voluntariamente, seja como todo ou, ao menos, em parte. No primeiro caso, 
nada mais é do que combinação de elementos conscientes. Mas este caso é 
uma experiência artificial e de valor apenas teórico. Na realidade da 
experiência psicológica do dia-a-dia, a fantasia é acionada por uma atitude 
intuitiva de expectativa ou é uma irrupção de conteúdos inconscientes na 
consciência (JUNG, 1991a, § 799). 

 

 Ele parece, no trecho acima, salientar que há sempre elementos inconscientes que, de 

algum modo, dirigem mesmo aqueles processos que, à primeira vista, parecem ter uma 

direção consciente: ele cita explicitamente como a expectativa (Erwartung) e, portanto, pode-

se pensar que ele se refira a uma certa necessidade de antecipação do futuro, é responsável 

pelo acionamento da fantasia e, do mesmo modo, como esse processo também é acionado 

pela irrupção de conteúdos inconscientes na consciência, ou seja, dito de outra forma, pela 

ação de complexos e de conteúdos afetivamente carregados. O trecho, portanto, salienta, em 

última instância, que a dimensão emocional, quer seja no formato de uma expectativa ou de 

um complexo de tonalidade afetiva, não está de forma alguma separada das fantasias ditas 

conscientes. 

 Jung, então, prossegue traçando mais uma distinção: dessa vez, entre fantasia ativa e 

fantasia passiva. Ele assim as diferencia: quanto à primeira, ele dirá: (1) ser “causada pela 

intuição, isto é, por uma atitude orientada para a percepção de conteúdos inconscientes”; (2) 

não dever a sua existência apenas a um processo inconsciente, mas também à disposição da 

consciência de assumir indícios de relações inconscientes e, por meio da associação de 

elementos paralelos, apresentá-los sob uma forma visual; (3) não se tratar de um estado da 

alma dissociado; (4) pertencer às atitudes espirituais mais elevadas do homem, pois nela 

confluem o inconsciente e a consciência em uma atitude unificadora; (4) poder ser a expressão 

de uma individualidade que chegou a uma unidade (mediante a união de elementos da 

consciência ao inconsciente). Quanto à segunda, ele afirmará: (1) aparecer sem a atividade 

intuitiva; (2) só ocorrer em um estado de dissociação relativa da psique, dado que o seu 

surgimento pressupõe que uma determinada quantidade de energia foi subtraída do controle 
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 Essa definição dá margem para se pensar o papel da fantasia na produção de conceitos que não se encontram 
diretamente vinculados à realidade fenomênica, como visto no capítulo 4: a ideia de Deus, por exemplo, ou a de um 
minotauro. 
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da consciência, passando a investir em conteúdos inconscientes; (3) ter a sua origem provável 

em processos inconscientes e opostos à consciência; (4) ter um caráter frequentemente 

doentio ou anormal; (5) não ser a expressão de uma individualidade que chegou a uma 

unidade, pois pressupõe uma dissociação e, portanto, um confronto entre a consciência e o 

inconsciente, representando, portanto, o ponto de vista do inconsciente; (6) poder ser 

exemplificada pela atividade onírica. 

 A chamada fantasia ativa passou a ser conhecida no meio junguiano popularmente 

pela denominação “imaginação ativa”. A esse processo, detalhadamente descrito em A Função 

Transcendente, Jung associa a formação de um dos sentidos que confere ao termo símbolo em 

sua obra, que surgiria mediante a ação de uma atitude de avaliação estética e de compreensão 

da consciência sobre o material produzido pelo inconsciente. Não parece equivocado, 

conjugando a definição de fantasia ativa à reformulação da noção de pensamento não dirigido 

explicitada por Jung no verbete pensamento, comparar e aproximar as duas noções. Ambas 

são geradas pela intuição e decorrem de processos não dirigidos pela consciência. A primeira, 

contudo, apresenta uma segunda fase, como explicitado em A Função Transcendente, em que 

o direcionamento do processo é dado pela consciência. Além disso, na primeira fase do 

processo de imaginação ativa, a intuição parece atuar não apenas na sua dimensão intelectual, 

mas também em suas outras dimensões. 

 A reformulação proposta em Tipos Psicológicos não permanecerá, contudo, um cânone 

para Jung. Ele continuamente proporá variações nessa classificação. Ele parece sim, em Tipos 

Psicológicos, ter, de vez, deixado de classificar os sonhos e as fantasias como um pensamento, 

como fizera em 1911. Mas continuará classificando esses processos como processos não 

dirigidos, como já citado anteriormente em uma passagem de A estrutura da alma (JUNG, 

1998a, § 294). 

 
9.5 Símbolo, alegoria e signo 

Como já foi visto neste capítulo, Jung insinua uma distinção entre signo, símbolo e 

alegoria já em 1906, no seu artigo sobre a psicologia da dementia praecox. Ele, contudo, 

tratará de forma ampla dessa questão, revendo a distinção que fizera anteriormente, em um 

dos mais longos verbetes de suas definições em Tipos Psicológicos, dedicado à definição de 

símbolo. Ele inicia o seu verbete distinguindo símbolo de signo – significado simbólico, de 

significado semiótico – afirmando, do primeiro, que ele “pressupõe sempre que a expressão 

escolhida seja a melhor designação ou fórmula possível de um fato relativamente 

desconhecido, cuja existência é conhecida ou postulada” (JUNG, 1991a, § 903). 

Ele traçará, então, a distinção entre os três elementos, afirmando que  

Toda concepção que explica a expressão simbólica como analogia ou 
designação abreviada de algo conhecido é semiótica. Uma concepção que 
explica a expressão simbólica como a melhor formulação possível, de algo 
relativamente desconhecido, não podendo, por isso mesmo, ser mais clara 
ou característica, é simbólica. Uma concepção que explica a expressão 
simbólica como paráfrase ou transformação proposital de algo conhecido é 
alegórica (JUNG, 1991a, § 904). 
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Uma das condições essenciais, portanto, para que algo possa ser considerado símbolo, 

na perspectiva junguiana, é que ele constitua a melhor expressão possível de algo 

desconhecido. Desse modo, toda interpretação que reduzir um símbolo a um sentido, ou seja, 

que extrair de um símbolo a expressão que melhor formula o seu sentido, nada mais fará do 

que reduzi-lo a um mero sinal, em outras palavras, neste caso, Jung dirá que o símbolo estará 

morto ou esvaziado de significado. 

Desse modo, como preconiza Jung, uma teoria científica pode ser um símbolo, na 

medida em que descreve antecipadamente algo desconhecido e os fenômenos psicológicos 

também o são, na medida em que apontam para “algo mais e algo diferente que escape ao 

conhecimento atual” (JUNG, 1991a, § 906). 

Além dessas proposições, Jung ainda sugere o seguinte: 

a) o caráter simbólico de algo não depende do seu conteúdo em si, mas sobretudo, 

da atitude da consciência que observa. Para tanto, é necessário que um indivíduo 

considere um determinado fato não apenas como tal, mas como expressão de algo 

desconhecido. Desse modo, é da interação entre a consciência e o inconsciente 

que surge o símbolo, ou, melhor dizendo, atitude simbólica. 

b) Há elementos que, por sua própria natureza, já possuem uma grande propensão a 

evocar nos seres humanos uma concepção simbólica: uma figura exótica, por 

exemplo, como um olho no meio de um triângulo e que possa ser encontrada 

inúmeras vezes em um cenário. 

c) Símbolos coletivos costumam ser simples e conterem o que é comum a um vasto 

grupo humano para poder então sobre ele atuar. Dificilmente podem ser algo 

muito diferenciado e inefável pois, só a minoria seria capaz, nesse caso, de 

entendê-los. Constituem a melhor expressão possível do que ainda é desconhecido 

para uma determinada época e grupo humano. 

d) Símbolos individuais são formados de forma semelhante aos símbolos coletivos e 

apresentam uma importância funcional para o indivíduo do mesmo modo que os 

símbolos coletivos apresentam para os grupos humanos. 

e) O símbolo compõe-se de dados racionais e irracionais e seu significado afeta tanto 

o pensamento quanto o sentimento, bem como as demais funções da consciência. 

 

9.5.1 A oposição entre símbolo e alegoria 

 A oposição radical entre símbolo e alegoria não é fruto da formulação junguiana e, 

nem muito menos, existiu desde o primórdio do surgimento de ambos os conceitos, mas foi 

filosoficamente forjada durante os primórdios do surgimento do movimento romântico na 

Europa. As razões do surgimento dessa oposição, bem como o paulatino processo de 

denegrimento da alegoria em prol da libação do símbolo, já foram extensamente estudados, 

destacando-se, em especial, os comentários de Gadamer (2006), de Benjamin (2009), de 

Todorov (1984) e, mais recentemente, a investigação de Halmi (2007), o que permite que a 

análise acerca desse processo seja aqui sucinta. 
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 Gadamer (2006, p. 62) salienta que o sentido de ambos os termos era o mesmo há 

pouco mais de 200 anos atrás, ocorrendo como sinônimos na obra de Winckelmann. Em 

comum, ambos, apesar de polissêmicos, referem-se a algo cujo significado não consiste na sua 

aparência externa – no caso de uma imagem ou de um objeto – ou no seu som, mas em algo 

que se encontra para além deles. Em ambos os casos, portanto, um elemento encontra-se no 

lugar de outro. Essa relação de significado, em que o não-sensível se revela por meio do 

sensível, manifesta-se tanto no campo literário, quanto no das artes plásticas, quanto no 

campo religioso. 

 É Gadamer (2006, p. 63) ainda que esclarece que, em sua origem, ambos os termos 

designavam naturalmente elementos distintos, sendo o termo ‘alegoria’ utilizado 

principalmente na esfera do lógos, para se referir a uma figura retórica ou hermenêutica ou à 

ideia de uma linguagem figurada, ao passo que o termo ‘símbolo’, embora atualmente seja 

extremamente polissêmico, denotava objetos físicos como um tíquete, um souvenir ou uma 

marca. Paulatinamente, o sentido do termo alegoria foi estendido da esfera linguística para a 

esfera não linguística e o sentido do termo símbolo adotou o percurso inverso, de modo que, 

segundo Gadamer (2006, p. 63), no século III a. C. já pode ser encontrado, em escritos do 

estoico Crisipo, um sentido do termo símbolo que se aproxima do sentido retórico-linguístico 

de ‘alegoria’. Essa aproximação entre os dois termos foi facilitada ainda pelo fato de ambos 

terem a sua principal aplicação na esfera religiosa: a alegoria apresenta-se a partir da 

necessidade de se eliminar matérias que pudessem ter um conteúdo ofensivo em textos 

religiosos, bem como de reconhecer verdades que fossem neles válidas. E o símbolo, por se 

encontrar aposto a uma esfera sensível, pode ser utillizado para o reconhecimento de 

integrantes de grupos religiosos, sendo também, já nos primórdios do cristianismo, como 

esclarece Gadamer (2006, p. 63), teorizado, pelo pseudo-Dioniso, como um meio de se 

alcançar o conhecimento de Deus, inefável, por meio do sensível. 

 No final do século 18, uma oposição entre símbolo e alegoria começa a surgir na 

Europa, e é o termo símbolo que acabará por ter um papel bem mais amplo do que o termo 

‘alegoria’. Segundo ainda Gadamer (2006, p. 63-70), isso se deveu ao fato de originalmente o 

termo símbolo se aplicar já a uma gama muito maior de elementos do que o termo alegoria, 

que em sua origem, como visto anteriomente, referia-se apenas a entidades linguísticas. 

Durante o início da era romântica na Europa, foram questões filosóficas e religiosas que 

estiveram por trás da distinção radical entre símbolo e alegoria. O símbolo passou a ser 

caracterizado como um elemento orgânico e imaginativo, constituído por uma unidade 

absoluta de forma e de significado e uma infinita propriedade de sugeri-lo, ao passo que a 

alegoria passou a ser caracterizada como um elemento que envolve uma relação externa entre 

forma e significado, de modo que o significado poderia ser facilmente abstraído e definido, 

com o que perdia-se o poder de sugestibilidade. Essa relação é expressa em uma conhecida 

passagem de Goethe: 

A alegoria transforma o objeto da percepção em um conceito, o conceito 
em uma imagem, mas de tal modo que o conceito continua a ser 
circunscrito e a estar completamente disponível e é expresso dentro da 
imagem. 
O simbolismo transforma um objeto da percepção em uma ideia, a ideia em 
uma imagem, e faz isso de tal modo que a ideia permanece infinitamente 



334 
 

operativa e inalcançável, de modo que mesmo que colocada em palavras em 
todas as línguas, ela ainda permanece inexprimível (GOETHE, 1998, p. 141). 

 
 Halmi (2007) assim a resumirá: 
 

Por um lado, supunha-se que o símbolo era o ponto de contato entre o 
contingente e o absoluto, o finito e o infinito, o sensual e o supersensual, o 
temporal e o eterno, o individual e o universal. Por outro lado, supunha-se 
que ele se referia a nada além de si mesmo, de modo que a imagem e a 
ideia estavam inerente e inseparavelmente conectadas nele. Em resumo, 
supunha-se que ele era ao mesmo tempo infinitamente dotado de 
significado e incapaz de ser reduzido a qualquer significado particular 
(HALMI, 2007, p. 2). 

 

 O símbolo passou a incorporar a ideia, portanto, de um elemento que é capaz de unir 

uma infinidade de significados. Nesse sentido, Gadamer (2006, p. 66) citará Goethe, afirmando 

que “Tudo o que ocorre é um símbolo, e, ao representar-se completamente a si mesmo, ele 

aponta uma direção a tudo mais”. Desse modo, ele seria, um conceito apropriado para 

representar uma ideia quase-religiosa de que, por meio dele, o Infinito se revelava no Finito. 

Para que isso fosse possível, era essencial que tudo pudesse ser um símbolo. A alegoria, por 

sua vez, por ser arbitrária e falta-lhe qualquer caráter de sugestibilidade, não poderia 

apresentar qualquer vínculo com o Infinito (CRISP, 2005, p. 329). 

 É Crisp (2005, p. 335-336) quem também comenta as razões do denegrimento 

histórico da alegoria em detrimento da nova ideia de símbolo surgida no romantismo. O 

emprego da alegoria, embora não exclusivo, era típico da literatura religiosa e seu declínio 

coincide com a decadência da ortodoxia cristã na Europa. O ataque de Goethe à alegoria, era, 

desse modo, um ataque às formas ortodoxas de interpretação dos textos religiosos e às 

autoridades intelectuais e ideológicas da Igreja que, até o início da era moderna, constituiam a 

sede, por excelência da inteligentsia europeia. Com a ascensão do secularismo, e de sua 

intelectualidade secular, a rejeição da alegoria constituía uma forma de rejeição ao simbolismo 

religioso tradicional e de sua interpretação ortodoxa dos textos religiosos, cujas raízes de suas 

tradições simbólicas haviam já sido perdidas em decorrência do próprio processo de 

secularização. A ideia de símbolo então forjada permitia uma livre flutuação de significados e 

uma liberação das interpretações ortodoxas, constituindo não só um ataque às autoridades 

religiosas constituídas, mas também uma possibilidade para a inteligentsia emergente de se 

constituir como uma espécie de clérigo, secular, informal. O símbolo, desse modo, seria uma 

forma de livre expressão e manifestação do Infinito inexprimível em um mundo em constante 

variação e mudança de suas formas de expressão artísticas e culturais. 

 Crisp (2005) sustentará que a oposição radical traçada entre alegoria e símbolo pelo 

pensamento romântico, e mesmo em versões pós-estruturalistas seguintes, é a de que a 

relação entre o significado e a sua expressão é arbitrária na alegoria, ao passo que no símbolo, 

ela é profundamente motivada. De fato, é isso o que, em última instância é expresso e 

ressaltado com a consideração de que o símbolo “´é a melhor designação ou fórmula possível 

de um fato relativamente desconhecido, cuja existência é conhecida ou postulada” (JUNG, 

1991a, § 903, grifos nossos). Como já foi extensamente visto, contudo, nos capítulos 

anteriores, uma grande parte das metáforas conceituais – em especial, das metáforas 
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primárias – não é de modo algum arbitrária. Um exemplo já estudado é o da metáfora AFETO É 

QUENTE. Viu-se como há uma eperiência humana típica e recorrente que se encontra por t´ras 

do processo de formação dessa metáfora. Portanto, se a alegoria constitui uma forma de 

metáfora, é bem possível que a oposição entre símbolo e alegoria seja equivocada. É isso 

também o que acredita Crisp (2001, 2005), que, em uma série de artigos contesta, à luz da 

teoria da metáfora conceitual, a oposição entre símbolo e alegoria forjada durante o 

romantismo. Isso não implica dizer, obviamente, que não haja diferenças entre esses dois 

construtos, mas, significa essencialmente dizer que não se trata de dois processos 

completamente distintos, mas que ambos têm a sua origem nos mesmos processos 

metafóricos gerais: em outras palavras, não há uma diferença essencial entre os dois 

elementos quanto à sua motivação:  

O símbolo é, de fato, como a alegoria, altamente motivado e 
infinitamente sugestivo, mas isso se deve não a uma união quase-mística 
do Infinito com o finito, mas à natureza da metáfora conceitual do qual o 
símbolo e a alegoria são ambos expressão em larga escala (CRISP, 2005, 
p. 336). 

 

 Examinando de forma um pouco mais detalhada a forma como Jung concebe a 

alegoria, algumas de suas características podem ser facilmente identificadas. É interessante 

notar que boa parte da sua caracterização é feita como se houvesse características intrínsecas 

à criação alegórica e não, como ele parece assumir em um momento posterior, que o caráter 

simbólico de um elemento depende essencialmente da atitude daquele que com ele se depara 

e não com aquele que o cria. As características são as seguintes: 

1) Intelectualidade: É produto da atividade intelectual e, portanto, um processo dirigido; 

2) Intencionalidade: É marcada pela intencionalidade daquele que a cria; 

3) Convencionalidade e sistematicidade: Faz uso de significados já partilhados pela 

coletividade e trabalha com um processo de ampliação dos mesmos. Constitui, 

portanto, uma paráfrase: um processo de ressignificação de conteúdos que já são 

conscientes, com o intuito de torná-los mais claros; 

Um texto alegórico, contudo, é capaz de despertar uma atitude simbólica em seu 

leitor, enquanto ele não descobrir o significado preciso estabelecido pelo seu autor ou não 

precisar qualquer significado para as alegorias ali previstas. Jung, portanto, parece distinguir a 

alegoria de símbolo essencialmente quanto às características envolvidas na sua criação. Desse 

modo, pode-se dizer que a distinção fundamental traçada por ele entre o símbolo e a alegoria 

é a de que o primeiro exprimiria elementos psíquicos complementares aos da consciência e, 

portanto, ainda não conhecidos por ela. 

Ocorre que, pelo que foi exposto até o momento, mesmo grande parte do processo 

criativo chamado alegórico é amplamente inconsciente, ao menos, do ponto de vista da 

Linguística Cognitiva. Aqui uma outra importante discussão se coloca. Jung parece tratar dos 

símbolos, em certa medida, de uma forma não corporificada, diferentemente da abordagem 

proposta pela Linguística Cognitiva. Segundo a sua definição tanto de alegoria, quanto de 

signo, a atribuição de um significado preciso a um símbolo, ou seja, a sua determinação pelo 

sujeito implica a morte desse símbolo. 
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Como já foi amplamente exposto neste trabalho, para a Linguística Cognitiva um 

processo semelhante tem pouco efeito com relação ao comprometimento da eficácia do 

símbolo. Pode-se conhecer vários mapas metafóricos, como A VIDA É UMA VIAGEM ou O 

AMOR É UMA VIAGEM e nem por isso tais mapas deixam de ser vividos pelos indivíduos. Do 

mesmo modo, o simples conhecimento desss metáforas conceituais e mesmo de produtos 

resultantes de processos de mesclagem conceitual não implica a “extinção” desses mapas e 

desses produtos. Eles continuam atuando e sendo vividos e a sua “força” será tanto maior 

quanto mais entranhados – entrenched – tais mapas e produtos encontrarem-se. Para Jung, 

portanto, a eficácia do símbolo é operada, aparentemente, essencialmente pelo fato de ele ser 

inconsciente, entendendo-se por isso, o fato de ele não ser conhecido pelo indivíduo. Para a 

Linguística Cognitiva, a eficácia dos mapas metafóricos, metonímicos e dos produtos oriundos 

dos processos de mesclagem conceitual se dá essencialmente pelo fato de eles serem 

neuralmente instanciados e encontrarem-se entranhados, não fazendo muita diferença o fato 

de esses mapas serem conhecidos ou não. 

A diferença proposta, assim, entre símbolo e signo por Jung, pelo menos quanto a esse  

ponto, aparentemente seria completamente sem sentido para os linguistas cognitivos. O 

próprio Jung, contudo, parece ter, ao final da vida, assumido uma postura menos acentuada 

quanto a essas diferenças e preferido acentuar uma polaridade do coletivo versus o individual. 

Isso será visto a seguir. 

 
9.5.2 Símbolo e signo em Símbolos e interpretação dos sonhos 
 
 Símbolos e interpretação dos sonhos é o último artigo escrito por Jung, terminado 

pouco antes de sua morte. Trata-se de um material elaborado especialmente por ele para 

constituir um dos capítulos de O homem e seus símbolos, obra destinada à divulgação da 

Psicologia Analítica para o grande público. A preocupação pedagógica ali é, portanto, evidente. 

O texto tem uma importância especial porque permite ao leitor ter acesso ao pensamento de 

Jung acerca do símbolo e da linguagem no final de sua vida e é interessante que ele tenha se 

dedicado a desenvolver esse tema até antes de morrer, introduzindo esclarecimentos 

importantes quanto à sua visão acerca do assunto que não constavam do verbete símbolo em 

Tipos Psicológicos.  

  Jung inicia o seu artigo esclarecendo o seu entendimento acerca da distinção entre 

signo e símbolo. Ele diz: 

Por meio da linguagem a pessoa procura denominar as coisas de tal forma 
que suas palavras expressem aquilo que deseja comunicar. Mas às vezes 
emprega conceitos ou signos que não são descritíveis em sentido estrito e 
que só podem ser entendidos meidante pressuposições: basta lembrar as 
tantas siglas como ONU, OTAN, OCEE que inundam nossos jornais, ou as 
logomarcas e os nomes de remédios. Ainda que deflua deles o que 
significam, eles só têm sentido preciso para quem os conhece. Essas 
denominações não são símbolos, são mais precisamente signos. Chamamos 
de símbolo um conceito, uma figura ou um nome que nos podem ser 
conhecidos em si, mas cujo conteúdo, emprego ou serventia são específicos 
ou estranhos, indicando um sentido oculto, obscuro e desconhecido. 
Tomemos, por exemplo, a figura da acha dupla que aparece muitas vezes 
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nos monumentos cretenses. Conhecemos o objeto mas desconhecemos seu 
sentido específico. Um hindu, ao voltar de uma visita à Inglaterra, contou a 
seus amigos que os ingleses adoravam animais. Ele realmente havia 
encontrado figuras de águias, leões e bois em suas igrejas, mas não sabia 
que estes animais eram símbolos dos evangelistas. […] Outros exemplos são 
o círculo e a cruz, objetos conhecidos por todos, mas que em certas 
circunstâncias podem constituir símbolos e significar algo que dá ensejo a 
especulações conflitantes (JUNG, 1997b, § 416). 

Jung volta à sua distinção entre signo e símbolo logo na abertura do seu artigo, mas é 

interessante notar, inicialmente, como ele apresenta uma noção de significado linguístico 

muito semelhante à noção de conhecimento enciclopédico da Linguística Cognitiva, ao 

ressaltar que muitos exemplos (se não, todos!) são compreendidos a partir da experiência e da 

visão de mundo que cada indivíduo tem: do seu conhecimento enciclopédico. No parágrafo 

acima, mais uma vez, ele tece a distinção entre símbolo e signo a partir da ideia de que o 

símbolo aponta para algo desconhecido. É interessante observar que os exemplos que ele 

tomou para designar como signos no trecho acima são de entidades bastante específicas.  

Nos parágrafos seguintes, Jung parece retomar uma concepção de símbolo kantiana, 

ao afirmar que muitos conceitos não são capazes de uma completa compreensão racional 

pelos seres humanos, casos em que símbolos são utilizados para ilustrá-los. Ele aqui 

certamente está falando dos conceitos abstratos e exemplifica com a ideia de divindade. Veja-

se: 

Um conceito ou uma figura são simbólicos quando significam mais do que 
indicam ou expressam. Eles têm um aspecto abrangente “inconsciente” que 
nunca se deixa exaurir ou definir com exatidão. A causa dessa peculiaridade 
deve ser buscada no fato de no estudo do símbolo o espírito ser levado, em 
última análise, a representações de natureza transcendental e diante das 
quais deve capitular a nossa compreensão. O círculo, por exemplo, pode 
levar à representação de um Sol “divino”, onde a compreensão racional se 
mostra incompetente, pois não estamos em condições de definir ou 
demonstrar um ser divino. Somos apenas humanos e nossa faculdade 
intelectual é, portanto, limitada. Podemos, evidentemente, chamar alguma 
coisa de “divina”, mas isto é só um nome, um modo de falar, talvez uma 
confissão de fé, mas nunca uma prova. 
Como existem muitas coisas que estão além da compreensão humana, 
usamos freqüentes vezes – consciente ou inconscientemente – conceitos e 
figuras simbólicos quando a elas nos referimos (sem considerar a linguagem 
eclesial que está cheia disso); não só usamos símbolos, mas também os 
produzimos espontaneamente em nossos sonhos (JUNG, 1997b, § 417 - § 
418). 

 

 Em seguida, ele finalmente prepara um argumento que só exporá de forma mais 

completa nas seções 461 a 463, afirmando na seção 419 que em toda experiência existe “um 

número indefinido de fatores desconhecidos” (JUNG, 1997b, § 419) e que, portanto, “toda 

ação consciente ou todo acontecimento vivido conscientemente tem duplo aspecto, isto é, um 

consciente e um inconsciente, assim como toda percepção sensória tem um aspecto 

subliminar” (JUNG, 1997b, § 420). Em outras palavras, Jung afirma que toda experiência 

humana apresenta um vasto leque de fatores inconscientes. 
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 Ele retomará, como dito acima, esse argumento logo no início do capítulo 3 de seu 

artigo, intitulado A linguagem dos sonhos. Ali, ele novamente afirmará que “todos os 

conteúdos da consciência já foram subliminares ou podem tornar-se outra vez subliminares, 

constituindo assim uma parte da esfera psíquica que chamamos de inconsciente” (JUNG, 

1997b, § 461). A partir desse postulado, ele argumentará que também os conceitos, mesmo os 

mais lógicos e determinados, apresentam uma ampla dimensão subliminar e inconsciente: 

Se empregarmos, por exemplo, uma palavra ou conceito que em outro 
contexto têm significado bem diferente mas do qual não temos consciência 
no momento, isto pode provocar um mal-entendido mais ou menos cômico 
e até mesmo fatal. Inclusive um conceito filosófico ou matemático, definido 
com o maior cuidado e do qual estamos certos de que não contenha nada 
além do que nele colocamos é, apesar disso, mais do que supomos: é no 
mínimo um acontecimento psíquico cuja natureza é difícil de reconhecer. 

Também não temos consciência do fato de que conceitos gerais como 
Estado, constituição, dinheiro, trabalho, saúde, sociedade, etc. significam 
em geral mais do que supostamente designam. Gerais eles são apenas em 
nossa suposição, enquanto na realidade prática apresentam todo tipo de 
nuances e matizes. Não penso aqui na deturpação intencional desses 
conceitos na linguagem comunista, mas no fato de que, mesmo sendo 
entendidos no seu sentido próprio, eles se diferenciam facilmente de pessoa 
para pessoa. A razão dessa diferença é que uma idéia geral é assumida num 
contexto individual e por isso é entendida e empregada numa variação 
levemente individual. Enquanto os conceitos são idênticos a simples 
palavras, a variação é quase imperceptível e não desempenha praticamente 
papel nenhum. Mas quando se exige uma definição precisa ou uma 
explicação esmerada, é possível descobrir eventualmente as variações 
surpreendentes, não só na concepção puramente intelectual do conceito, 
mas sobretudo em seu tom emocional e em seu emprego. Essas variações 
são geralmente subliminares, permanecendo por isso incógnitas. 
 Ainda que possamos rejeitá-las como finuras supérfluas, mostram ao 
menos que até os conteúdos mais banais da consciência estão cercados de 
uma aura de dúvida e incerteza, o que nos autoriza a supor que todos eles 
trazem consigo um certo grau de subliminaridade. Mesmo que este aspecto 
não tenha importância prática, não se deve perdê-lo de vista quando se 
trata da análise de sonhos (JUNG, 1997b, § 461 - § 463).  

 

 Jung, no trecho acima, está de forma definitiva expandindo o seu conceito de símbolo 

para revelar que, em última instância, todos os conceitos apresentam uma dimensão 

subliminar e que, portanto, todos eles são simbólicos. Há uma infinidade de variações no uso 

dos conceitos, não só em virtude de fatores pragmáticos, mas também em virtude de fatores 

psicológicos geralmente desconhecidos. Além disso, há toda a experiência que os indivíduos 

têm com aquele conceito, o que faz com que o seu significado seja bem distinto do significado 

atribuído por outras pessoas. E toda essa gama de experiências atrelada a este conceito é 

definitivamente impossível de ser conscientemente apreendida pelo indivíduo. Em última 

instância, está se falando aqui, nesse último caso, de fatores essencialmente de natureza 

individual. É importante notar como Jung aparentemente recorre novamente à inspiração 

kantiana e cita como exemplo mais claro desses conceitos, conceitos abstratos. Mas, o que foi 

dito acima, aplica-se, é claro a toda ordem de conceito. Trata-se, em grande parte, de uma 

dimensão do significado que frequentemente se viu alijada da esfera da semântica, como 
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alerta Johnson (2008) e como foi salientado na seção 3.2.5 deste trabalho, e que 

frequentemente recebeu a alcunha de significado extralinguístico.  

 Um pequeno exemplo pode explicitar a que Jung exatamente se refere. Ele é retirado 

de uma conhecida passagem da obra de Kundera – A insustentável leveza do ser. Na seção do 

livro sugestivamente intitulada As palavras incompreendidas, o narrador descreve como um 

determinado objeto – um chapéu-coco – despertava processos de construção de sentido 

completamente diferentes em duas personagens: 

Sabina ficou só. Mais uma vez postou-se em frente ao espelho. Continuava 
em trajes menores. Recolocou o chapéu-coco e olhou-se demoradamente. 
Espantava-se de que, depois de tanto tempo, ainda estivesse perseguida 
pelo mesmo instante perdido. 
Quando Tomas, muitos anos atrás, viera à casa dela, ficara seduzido pelo 
chapéu-coco. Colocara-o e ficara se olhando no grande espelho que estava 
então apoiado contra a parede do estúdio de Sabina em Praga. Ele queria 
ver que rosto teria se fosse prefeito de uma pequena cidade do século 
passado. Depois, quando Sabina começou a se despir lentamente, ele lhe 
pôs na cabeça o chapéu-coco. Estavam de pé diante do espelho. Era sempre 
naquele lugar que se despiam e ficavam se olhando. Ela estava com roupas 
de baixo e um chapéu-coco na cabeça. Depois, compreendeu de repente 
que esse quadro excitava a ambos. 
Como era possível? Ainda há pouco o chapéu-coco que tinha na cabeça 
parecia uma brincadeira. Do cômico ao excitante haveria somente um passo 
de distância? 
Sim. Olhando-se no espelho, só viu a princípio uma situação burlesca; mas, 
em seguida, o cômico foi suplantado pela excitação: o chapéu-coco não era 
mais uma piada, significava a violência, a violência feita a Sabina, à sua 
dignidade de mulher. Ela se via com as pernas nuas, uma cinta estreita que 
deixava ver o triângulo do sexo. As roupas de baixo acentuavam o encanto 
de sua feminilidade, e o chapéu masculino de feltro duro a negava, violava, 
ridicularizava. Tomas estava ao lado dela, completamente vestido, o que 
acentuava que a cena que os dois descobriam no espelho não tinha na 
verdade nada de engraçado (aí então ele estaria também em trajes menores 
e com um chapéu-coco), mas tinha mais a ver com uma humilhação. Em vez 
de recusar essa humilhação, Sabina resolveu brincar com ela, provocante e 
orgulhosa, com ose estivesse se deixando violar de bom grado 
publicamente, e , por fim, não podendo esperar mais, derrubou Tomas no 
chão. O chapéu-coco rolou para baixo da mesa; seus corpos se embolavam 
no tapete ao pé do espelho. 
Retornemos mais uma vez ao chapéu-coco. 
Em primeiro lugar era uma vaga lembrança deixada por um antepassado 
esquecido que fora prefeito de uma pequena cidade da Boêmia do século 
passado. 
Em segundo lugar, o chapéu havia pertencido ao pai de Sabina. Depois do 
enterro, o irmão dela tinha se apropriado de todos os pertences de seus 
pais, e ela, por orgulho, e obstinada em não disputar seus direitos, declarou, 
em tom sarcástico, que ficaria com o chapéu-coco, única coisa que herdara 
do pai. 
Em terceiro lugar, ele era o acessório de seus jogos eróticos com Tomas. 
Em quarto lugar, era o símbolo de sua originalidade que ela 
deliberadamente cultivava. Não tinha sido possível levar grande coisa 
quando emigrara e, para poder carregar esse objeto incômodo, abrira mão 
de outras coisas mais úteis. 
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Em quinto lugar, no estrangeiro, o chapéu-coco se transformara num objeto 
sentimental. Quando foi encontrar-se com Tomas em Zurique, ela o havia 
levado e colocara na cabeça ao abrir para ele a porta do quarto do hotel. 
Aconteceu então uma coisa inesperada. O chapéu-coco não era nem 
engraçado nem excitante, era um vestígio do passado. Ambos ficaram 
emocionados. Fizeram amor como nunca: não havia lugar para os jogos 
obscenos, pois o encontro deles não era o prolongamento de jogos eróticos 
em que imaginavam de cada vez algum novo vício, mas sim uma 
recapitulação do tempo, um canto à memória do passado deles, a 
recapitulação sentimental de uma história nada sentimental, que se perdia 
na noite dos tempos. 
O chapéu-coco tornara-se o tema da partitura musical que era a vida de 
Sabina. Esse tema voltava ainda e sempre assumindo cada vez um 
significado diferente; todos esses significados passavam pelo chapéu-coco, 
com a água passa pelo leito de um rio. E era, posso assim dizer, como o leito 
do rio de Heráclito: “Não nos banhamos duas vezes nas águas do mesmo 
rio!” O chapéu-coco era o leito de um rio e Sabina nele via, a cada vez, um 
novo rio correndo, um rio semântico: o mesmo objeto suscitava a cada vez 
um outro significado, mas esse significado repercutia (como num eco, num 
cortejo de ecos) todos os significados anteriores. O que estava sendo vivido 
ressoava com uma harmonia cada vez mais rica. Em Zurique, no quarto do 
hotel, eles tinham se emocionado diante do chapéu-coco e tinham-se 
amado chorando, porque aquele objeto negro não era somente uma 
lembrança de seus jogos amorosos, era também uma recordação do pai de 
Sabina e do avô, que vivera numa época sem automóveis e sem aviões. 
Podemos compreender melhor o abismo que separava Sabina e Franz: ele a 
escutava falar de sua vida avidamente e ela o ouvia com a mesma avidez. 
Compreendiam exatamente o sentido lógico das palavras que 
pronunciavam, mas sem ouvir o murmúrio do rio semântico que corria entre 
essas palavras. 
Por isso, quando Sabina colocou diante dele o chapéu-coco na cabeça, Franz 
sentiu-se constrangido como se estivesem falando com ele numa língua 
desconhecida. Não achava este gesto obsceno, nem tampouco sentimental 
– era somente um gesto incompreensível que o desconcertava pela ausência 
de significado. 
Enquanto as pessoas são ainda mais ou menos jovens e a partitura de suas 
vidas está somente nos primeiros compassos, elas podem fazer juntas a 
composição e trocar os temas (como Tomas e Sabina haviam trocado o tema 
do chapéu-coco), mas quando se encontram numa idade mais madura, suas 
partituras musicais estão mais ou menos terminadas, e cada palavra, cada 
objeto, significa algo de diferente na partitura do outro (KUNDERA, 1986, p. 
92-94). 
 

 Claramente, essa dimensão do significado se exemplifica também nos diferentes 

enquadres e nas distintas metáforas que são utilizadas por cada indivíduo para pensar um 

determinado conceito de caráter abstrato, mesmo quando essas metáforas são 

convencionalmente já estabelecidas na cultura – indivíduos podem pensar o AMOR como um 

SACRIFÍCIO e outros como um INVESTIMENTO, e, claramente, viver essas metáforas. Os 

exemplos de Kundera acima podem ser ilustrados pela teoria dos espaços mentais. Poder-se-ia 

pensar que o chapéu-coco para Sabina é o resultado de uma mescla de inúmeros espaços 

mentais que contêm a gama de significados individuais acima exposta. 
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9.6 Resumo e considerações 

 Ao longo deste capítulo, foram examinados os conceitos de pensamento, fantasia, 

símbolo, signo, alegoria, razão e linguagem na Psicologia Analítica e os mesmos foram 

reavaliados à luz das concepções da Linguística Cognitiva apresentadas nesta tese. 

 Dentre os pontos analisados, merecem ser destacados os seguintes: 

a) Razão: Jung, ao menos em Tipos Psicológicos, concebe a razão como derivada de um 

processo de adaptação do ser humano ao mundo. Como tal, ela é considerada um 

valor da coletividade e amplamente associada ao pensamento dirigido. Jung salienta, 

portanto, que não existe uma razão metafísica e a priori, o que se encontra em 

perfeita correspondência com as formulações lakoffianas. Além disso, ele igualmente 

ressalta a dimensão corporificada da razão, na medida em que ela é fruto das 

experiências adaptativas dos seres humanos no mundo. Vale a pena aqui ressaltar, 

contudo, as considerações feitas no capítulo 7 desta tese, que salientaram que, em 

uma de suas últimas formulações teóricas acerca da psique (ver nota de rodapé 140), 

Jung postula a existência de um princípio\elemento que transcenderia a dimensão 

corporal, ao qual ele denomina ‘espírito’. A natureza desse elemento merece uma 

investigação adicional: se a postulação junguiana disser respeito apenas à dimensão 

fenomenológica, ou seja, se ela descrever apenas uma determinada experiência 

descorporificada da psique, ela não se encontraria em contraposição com as 

formulações lakoffianas. Caso ela assuma uma dimensão metafísica – postura que, 

como visto no mesmo capítulo – foi combatida costumeiramente pelo próprio Jung, 

ela, sim, se encontraria em frontal discrepância com os postulados da Linguística 

Cognitiva. É importante ressaltar que a constante vigilância de Jung quanto a 

postulações de natureza metafísica em sua teorização não o impediram, contudo, 

apenas a título de hipótese, de formular considerações dessa ordem. 

b) Pensamento dirigido e pensamento não dirigido: As formulações lakoffianas não 

contemplam uma distinção entre dois tipos de pensamento, tal como caracterizada 

por Jung. Como foi extensamente analisado nos capítulos 02 a 07 desta tese, o 

pensamento e a razão são amplamente metafóricos e inconscientes e a imaginação 

desempenha um papel fundamental na construção de ambos e na sua expressão mais 

cotidiana e banal. Essa formulação encontra-se em ampla contraposição à divisão 

entre as duas modalidades acima estabelecidas por Jung na sua formulação de 1911. 

c) Símbolo, signo e alegoria: Ao longo do capítulo, paulatinamente foi explicitada a 

transformação do conceito de símbolo, de signo e de alegoria, elaborada por Jung, nos 

períodos até a publicação de Tipos Psicológicos, em 1921, bem como quando da 

elaboração de seu último texto, Símbolos e interpretação dos sonhos, terminado 

pouco antes de sua morte, em 1961. Até o ano de 1907, ano em que Jung publica A 

Psicologia da Dementia Praecox, ele ainda verá no símbolo uma espécie de 

pensamento obscuro, fruto de relações equivocadas de analogia ocorridas em 

decorrência de estados psíquicos marcados por um estado de atenção reduzida. Os 

estudos mitológicos empreendidos pelo psiquiatra suíço de forma mais sistemática a 

partir de 1909, bem como a sua adesão à lei biogenética, desempenharam um 

importante papel na elaboração da sua formulação acerca da existência de dois tipos 
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de pensamento, bem como na associação do símbolo ao pensamento não dirigido e do 

signo e da alegoria ao pensamento dirigido. A lei de Haeckel possibilitou a Jung situar 

de um ponto de vista tanto filogenético quanto ontogenético o primeiro tipo de 

pensamento e, portanto, o símbolo, em uma dimensão primitiva e anterior ao 

surgimento do pensamento dirigido. Do mesmo modo, possibilitou a ele relacionar a 

origem do signo e dos conceitos nos processos não dirigidos e na sua interação com os 

processos dirigidos. É possível que essa última ideia tenha sido originalmente sugerida 

a ele por Freud, em uma correspondência de 14 de março de 1911. 

d) A ampliação da noção de símbolo: Ao final de sua vida, Jung claramente amplia a sua 

noção de símbolo, sugerindo, em última instância, que todos os conceitos guardam 

uma dimensão subliminar, desconhecida, que gera efeitos, mesmo que diminutos, no 

comportamento e nas concepções de mundo e de si de cada indivíduo. Esse elemento 

desconhecido é constituído por toda a gama de experiências que cada indivíduo teve 

com aquele conceito, bem como pelos afetos a ele relacionados, além dos elementos 

de caráter pragmático, frequentemente inconscientes. Jung conferirá, assim, a todos 

os conceitos um caráter simbólico, tal como o termo havia sido originalmente por ele 

definido já em Tipos Psicológicos, pois apontará para uma dimensão desconhecida do 

significado. Jung, em última instância, está abordando, desse modo, o que 

determinados linguistas com teorias descorporificadas da mente denominaram 

“significado extralinguístico”. 

e) A distinção entre símbolo e alegoria: a diferenciação entre símbolo e alegoria, tal como 

em linhas gerais alinhavada por Jung, tem a sua origem nas distinções entre esses dois 

elementos elaboradas durante o romantismo, que foram ensejadas por questões 

histórico-religiosas da época. A distinção, pelo menos no que diz respeito ao caráter de 

arbitrariedade da alegoria, em contraposição ao fato de os símbolos serem motivados, 

não se sustenta, visto que ambos são constituídos, em última instância a partir de 

metáforas conceituais que, em sua grande maioria, não são de forma alguma 

arbitrárias, mas perfeitamente motivadas. Do mesmo modo, boa parte do processo de 

construção de alegorias é amplamente inconsciente, ao contrário do que preconizara 

Jung, visto que o pensamento é em sua maior parte inconsciente. 

f) A morte do símbolo: As metáforas conceituais são instanciadas neuralmente e, por 

isso, mesmo o conhecimento dessas metáforas não as impede de continuarem a ser 

vividas pelos indivíduos. Jung relacionava a morte do símbolo – construído 

essencialmente com base na noção do desconhecido – ao conhecimento dos 

elementos que o compõem ou, melhor dizendo, à atribuição de um significado preciso 

a ele. Essa noção implica uma concepção, em certa medida, descorporificada do 

símbolo, ao menos segundo a Linguística Cognitiva, visto que, como exposto acima, a 

atribuição de um significado preciso a ele não altera os seus efeitos. As consequências 

clínicas de tal concepção, obviamente, são fundamentais. 

g) Metáfora conceitual e signo: As metáforas conceituais não podem ser equiparadas à 

noção de signo junguiano, tal como preconizara Dobson (2008). Muitas das metáforas 

conceituais são coletivamente compartilhadas, mas inúmeras outras não o são e, 

como visto no capítulo 5 deste trabalho, exigem uma investigação individual e 

particular para o seu desvendamento. Mesmo aquelas que são convencionais não 

deixam de ser vividas pelos indivíduos ao se tomar conhecimento delas. Elas 
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constituem, ainda, os elementos básicos que atuam na formação dos símbolos e nas 

alegorias. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Para Jung, a psicologia era um empreendimento enciclopédico” (SHAMDASANI, 2005, 

p. 18). Shamdasani (2005) salienta como, para Jung, a psicologia era, em essência, a disciplina 

que unificaria todas as demais ciências e como isso exigiria, evidentemente, erudição e 

capacidade de diálogo, marcas distintivas da própria personalidade de Jung. O século XIX e o 

século XX em especial assistiram a um contínuo processo de fragmentação e de especialização 

dos saberes que fez da necessidade de diálogo entre esses vários nichos uma urgência. Jung 

sabia que, para o seu projeto, ele precisaria não só dos trabalhos dos “psicólogos médicos, mas 

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

folclore, etnólogos, filósofos, teólogos, pedagogos e biólogos” (JUNG, 2002, p. 45) e, nesse 

sentido, empreendeu várias ações, que vão desde o projeto de um periódico – 

Weltanschauung –, destinado justamente a esse diálogo entre as ciências, além da promoção 

das Conferências Eranos, com a mesma finalidade. Para ele, essas iniciativas constituiam um 

“antídoto à tendência de atomização das especialidades, o que em última análise é um 

empecilho para o desenvolvimento espiritual” (JUNG, 2002, p. 122).  

Este trabalho tem uma natureza claramente multidisciplinar, envolvendo 

conhecimentos de áreas como a Psicologia Junguiana, a Linguística Cognitiva, a filosofia e a 

epistemologia, a história da psicologia e as neurociências. Os desafios na construção de pontes 

e diálogos entre todas essas áreas são inúmeros e, de certo modo, retomam uma tradição de 

pesquisa interdisciplinar, de diálogo e de integração de saberes que, sem sombra de dúvida, 

constituiu uma marca da vida e da obra de Carl Gustav Jung e que, em grande parte, fora 

abandonada por muitos círculos pós-junguianos que, como salientado na introdução desse 

trabalho, passaram a adotar posturas isolacionistas e defensivas nesse sentido. 

 O objetivo geral desta tese foi o de apontar os campos de interseção entre a Psicologia 

Junguiana e a Linguística Cognitiva, de forma a possibilitar uma visão abrangente e clara dos 

pontos de convergência, de complementaridade e de divergência entre ambas as teorias 

dentro de uma perspectiva da construção de uma teoria do significado. 

 Ao longo das análises que foram aqui desenvolvidas, procurou-se: 

a) evidenciar e comparar os pressupostos ontológicos e epistemológicos de ambos os 

campos teóricos, examinando as possibilidades de uma aproximação das ontologias e 

epistemologias do Realismo Corporificado de Lakoff e Johnson (1999) e da 

Weltanschauung junguiana, esclarecendo o uso dos termos inconsciente na Psicologia 

Analítica e Inconsciente Cognitivo de Lakoff e Johnson (1999); 

b) explorar as relações entre arquétipos e esquemas imagéticos, procedendo-se a uma 

análise crítica da adequação da proposta de Knox (2005) de equiparação do conceito 

junguiano de arquétipo ao conceito de esquema imagético; 

c) reavaliar o conceito de signo, de alegoria e de símbolo na Psicologia Analítica à luz das 

Teorias da Metáfora Conceitual, da Metonímia Conceitual e da Mesclagem Conceitual, 

contestando a afirmação de Dobson (2008) que equipara a metáfora conceitual ao 

signo junguiano; 

d) reavaliar os conceitos de razão, fantasia e linguagem na Psicologia Analítica à luz da 

Semântica Cognitiva; 
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e) evidenciar o emprego das Teorias da Metáfora Conceitual, da Metonímia Conceitual e 

da Mesclagem Conceitual na clínica, na análise de sonhos, na análise de rituais, de 

mitos e de fantasias; 

f) evidenciar que os mesmos mecanismos responsáveis pela produção dos símbolos 

estão presentes e em operação na linguagem cotidiana e que a razão e a linguagem 

são um produto deles; 

g) evidenciar o papel das experiências corporais no processo de formação dos símbolos; 

h) apontar a Linguística Cognitiva como uma disciplina com um dos possíveis 

instrumentais para a análise dos principais construtos junguianos; 

i) oferecer novas possibilidades teóricas de interpretação simbólica e apontar a 

necessidade que a teoria junguiana tem de rever a sua teoria do significado; 

j) resgatar o papel da palavra no trabalho terapêutico junguiano, evidenciando a sua 

dimensão imagística, bem como o papel do pensamento como elemento essencial na 

construção do significado. 

As investigações realizadas nesta tese permitiram que se chegasse às seguintes 

conclusões: 

1 – Quanto à comparação dos pressupostos ontológicos e epistemológicos da Psicologia 

Junguiana e da Linguística Cognitiva e a possibilidade de aproximação do Realismo 

Corporificado à Weltanschauung junguiana: 

Ao longo desta tese, procurou-se demonstrar como a proposta ontológica e 

epistemológica de Jung intitulada a Realidade da Psique foi em grande medida influenciada 

pelo próprio processo de constituição da psicologia como um campo do saber autônomo e 

independente de outras áreas do saber às quais se encontrava vinculado anteriormente, em 

especial, a biologia/as ciências médicas e a filosofia. A busca dessa autonomia implicou não só 

a eleição da dimensão fenomenológica como área de investigação da Psicologia Analítica, 

como determinou, no processo de resguardo das fronteiras da área de investigação 

psicológica, tanto uma constante negação do status metafísico de seus construtos, que 

passaram então a assumir um caráter de modelo heurístico para a interpretação dos 

fenômenos psicológicos, como uma desvinculação, de fato, desses construtos da dimensão 

corporal, que permaneceram vinculados ao corpo, segundo a denúncia de alguns pós-

junguianos, apenas pela dimensão retórica, com a finalidade de que encontrassem, de algum 

modo, uma vinculação com as ciências biológicas e garantissem um status de cientificidade 

para a psicologia, e não fossem, assim, classificados como meras quimeras da imaginação. A 

pretensão de Jung de formular construtos dotados de eficácia, mais do que apenas modelos 

heurísticos, exigia, contudo, uma investigação da ancoragem material desses construtos no 

corpo humano, o que, dada a incipiência dos estudos neurocientíficos à época e a postura 

cética, mas também cautelosa, de Jung com relação a especulações quanto à natureza da 

relação entre o corpo e a alma, acabou por não ser efetuado. 

 Procurou-se igualmente evidenciar como a proposta junguiana de construção de uma 

tipologia das experiências humanas a partir de um método de natureza fenomenológica não se 

contrapunha à investigação do papel das experiências corporais no processo de formação dos 

símbolos, tendo-se aventado a possibilidade de que a utilização por Jung de diversas 
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metáforas cartesianas que opunham a dimensão corporal à dimensão anímica e consideravam 

o corpo essencialmente na sua dimensão material – ou seja, em termos essencialmente de sua 

fisiologia – pode ter desempenhado um papel não negligenciável no fato de Jung não haver se 

aprofundado nessa investigação. Além disso, tanto a crítica junguiana à perspectiva freudiana, 

vista como redutora do processo psíquico à dimensão corporal, como o próprio foco de Jung 

na prática clínica, podem ser pensados como fatores que contribuiram para que a investigação 

do papel das experiências corporais no processo de formação simbólica assumisse uma 

dimensão secundária em sua teorização. 

Ao longo deste trabalho, evidenciou-se igualmente que Jung possuía uma teoria acerca 

do surgimento da linguagem e que ela se encontrava diretamente ligada ao seu entendimento 

acerca da natureza do inconsciente, tendo sido aplicada, inclusive, na seleção dos termos que 

utilizaria em suas formulações teóricas. Para ele, as metáforas e os conceitos abstratos tinham 

a sua matriz originária em experiências arquetípicas, passíveis de investigação por meio da 

filologia, da etnografia e da antropologia. O seu entendimento acerca do papel das metáforas 

na própria constituição das experiências era ambíguo: de um lado, ele afirmava que elas 

influenciavam a experiência por meio do que ele denominou de ‘o poder mágico das palavras’. 

De outro lado, ele defendia a possibilidade de existência de experiências básicas 

independentes da forma como elas são conceitualizadas, o que evidencia não só a sua 

concepção não corporificada do processo de formação metafórico, como uma perspectiva 

acerca da percepção humana desvinculada do processo de formação dos conceitos. A sua 

teoria tipológica, amplamente influenciada pelas metáforas da psicologia das faculdades, pode 

ter desempenhado um papel importante nesse sentido, ou, meramente, ser mais uma 

evidência do modo como ele concebia esses processos de forma distinta. 

Ao final de sua vida, em grande parte em decorrência de sua aproximação com 

Wolfgang Pauli, a sua teoria sobre os arquétipos assume uma perspectiva mais corporificada, 

expressa mediante a formulação do conceito de arquétipo psicoide, pela localização dos 

arquétipos em uma dimensão intermediária entre a matéria e o espírito e pela concepção da 

existência de um nível de arquetipicidade das experiências menos complexo e anterior àquele 

das descrições fenomenológicas comumente por ele já exemplificadas e que se manifestaria 

em uma dimensão tanto material quanto espiritual. Os números foram vistos, então, por ele, 

como expressões desses arquétipos mais simples. 

Argumentou-se pela não cientificidade da Psicologia Junguiana e pelo seu 

enquadramento como uma espécie de sabedoria prática, como já o fizera Barreto (2008), bem 

como pela impossibilidade de se encontrar uma correspondência entre aqueles construtos 

junguianos elaborados de acordo com essa perspectiva – como é o caso da ideia de processo 

de individuação e função transcendente – e qualquer conceito da Linguística Cognitiva, sendo 

possível, contudo, a análise das metáforas que sustentam tais construções da Psicologia 

Analítica. A investigação, contudo, da existência de elementos universais que desempenhariam 

um papel primordial na construção do significado pode ser uma esfera de comparação, visto 

que tal formulação, em si, não guarda nenhum elemento de ordem essencialmente filosófica. 

 As linhas gerais da ontologia e da epistemologia do Realismo Corporificado e da 

Realidade da Psique, bem como as suas concepções de liberdade foram comparadas e os 
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resultados obtidos, evidenciados nos quadros comparativos apresentados ao final do capítulo 

7 desta tese, mostraram uma grande semelhança entre as postulações ontológicas e 

epistemológicas das duas linhas teóricas, permanecendo, contudo, Jung extremamente 

ambíguo quanto à ancoragem definitiva dos processos psíquicos na dimensão corporal, pelos 

motivos acima já expostos. 

2 – Quanto à proposta de Knox (2005) de equiparação do conceito de arquétipo ao conceito de 

esquema imagético, foram evidenciados os seguintes problemas: 

a) A ausência de um estudo semântico criterioso que analise de forma meticulosa o 

sentido do termo arquétipo ao longo da obra junguiana; 

b) A falta de uma análise diacrônica da evolução do termo arquétipo e dos motivos 

que subsidiaram essa mudança; 

c) O fato de Knox (2005) haver embasado a sua análise nas considerações de autores 

pós-junguianos e de não haver apresentado evidências extensas de que sua 

análise foi pautada diretamente na fonte junguiana; 

d) A afirmação da existência de um modelo metafísico para o arquétipo, quando Jung 

sucessivamente, ao longo de toda a sua obra, sustentou não fazer metafísica; 

e) A sua proposta de equivalência do arquétipo-em-si, algo que por sua natureza é 

completamente inefável, a entidades biológicas como os genes ou outras oriundas 

de outros modelos teóricos, como os esquemas imagéticos; 

f) A mesclagem de construtos teóricos distintos e de diversas linhas sem qualquer 

avaliação prévia de seus pressupostos ontológicos e epistemológicos, como se tais 

construtos não fizessem parte de uma teoria que os subsidiasse; 

g) O equívoco de Knox (2005) de afirmar que os esquemas imagéticos não são inatos, 

quando os próprios Johnson e Lakoff (2002) defendem a superação da dicotomia 

inatoXaprendido e afirmam que se trata de estruturas inatas e aprendidas; 

h) A eleição knoxiana de um elemento apenas – o inatismo dos arquétipos – como 

característica essencial desse construto e como critério selecionador de 

equivalência junto a construtos de outras linhas teóricas, em detrimento de outros 

fatores que caracterizam o arquétipo, como a sua numinosidade, elemento esse 

que falta aos esquemas imagéticos; 

i) O prejuízo, do ponto de vista pragmático, que a sua proposta traria, tal como 

formulada e se assim fosse adotada, para a clínica, dado que o termo arquétipo já 

é amplamente utilizado com sentidos amplamente diversos daquele por ela 

sugerido. Para tanto, foi sugerida nesta tese a ideia da existência de níveis 

distintos de arquetipicidade, questão essa já evidenciada pelo próprio Jung, bem 

como por Durand (2002) e por Stewart (1987), assim como a adoção da ideia de 

esquema para marcar essa distinção de níveis; 

j) A alta improbabilidade de que um trauma possa, de algum modo, afetar a 

constituição de um esquema imagético, dado que, de acordo com a própria teoria, 

os esquemas são marcados pela sua frequente ativação, o que provavelmente 

minimizaria qualquer efeito traumático sobre eles ocorrido em alguma esfera da 

experiência humana; 

k) A não consideração por parte de Knox (2005) da grande polissemia do conceito de 

esquema imagético, o que, na prática, implicaria que a sua tentativa de minimizar 
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a polissemia do termo arquétipo pela identificação do conceito junguiano a um 

conceito da Linguística Cognitiva fracassaria nesse aspecto; 

l) A necessidade de uma maior especificidade do conceito de esquema imagético, 

condição essa identificada por Grady (2005), o que torna muito amplo o leque de 

situações enormemente distintas em que um mesmo esquema pode ser aplicado; 

m) A insuficiência do conceito de esquema imagético em dar conta do processo de 

constituição das metáforas primárias, consideradas construtos básicos para a 

elaboração da metáfora conceitual. 

3 – Quanto à relação da metáfora conceitual e dos conceitos da Psicologia Analítica de 

símbolo, de signo e de alegoria: 

a) A ampliação do conceito de símbolo: Explicitou-se neste trabalho a paulatina 

transformação do conceito de símbolo, de signo e de alegoria na obra junguiana desde 

o início de sua concepção até o seu último texto, Símbolos e interpretação dos sonhos, 

terminado pouco antes da morte de Jung, em 1961. Até o ano de 1907, ano em que 

publica A Psicologia da Dementia Praecox, Jung vê o símbolo como uma espécie de 

pensamento obscuro, oriundo de relações equivocadas de analogia que decorrem de 

estados de atenção reduzida. Após essa data, seus estudos mitológicos, bem como a 

sua adesão parcial à lei de Haeckel constituirão um ponto de apoio teórico para a sua 

sustentação da existência de dois tipos de pensamento e da vinculação do símbolo ao 

pensamento não dirigido e do signo e da alegoria ao pensamento dirigido. A lei 

biogenética desempenhará um papel importante também no ordenamento 

cronológico dos dois tipos de pensamento, tanto de um ponto de vista ontogenético 

quanto de um ponto de vista filogenético, permitindo que Jung, possivelmente 

influenciado por uma consideração de Freud, situe o processo de formação dos 

símbolos na origem da formação dos conceitos. A noção de símbolo, expressa em 

Tipos Psicológicos, será, ao final de sua vida, claramente ampliada por Jung, que 

sugerirá que todos os conceitos apresentam uma dimensão subliminar, em grande 

parte amplamente desconhecida e formada a partir das experiências pessoais de cada 

indivíduo com aquele conceito. Aí encontram-se incluídas as experiências afetivas, 

aspectos pragmáticos e distintos enquadres utilizados na construção do conceito que, 

em grande parte, correspondem ao que algumas teorias acerca do significado 

denominaram significado ‘extralinguístico’. A concepção de significado preconizada 

por Jung nesse seu derradeiro artigo aproxima-se bastante da noção de conhecimento 

enciclopédico formulada por linguistas cognitivos, bem como das recentes 

formulações de Johnson (2007) que questionam a separação entre significado 

linguístico e significado extralinguístico, ou de outras divisões propostas quanto ao 

significado, como significado cognitivo e significado emotivo, que, em última instância, 

refletem uma noção descorporificada da razão e da mente humana: o significado 

cognitivo corresponderia à uma dimensão racional, universal e objetiva do significado 

e o emotivo corresponderia a algo subjetivo, privado e não cognitivo – o primeiro a 

uma mente que tem acesso a uma razão universal e, o segundo, a um corpo, que não é 

visto como responsável por qualquer aspecto realmente importante na construção do 

significado.  
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b) A compreensão simbólica: Foram apontadas as raízes românticas da distinção entre 

símbolo e alegoria preconizada em Tipos Psicológicos, bem como salientado como uma 

das principais características distintivas entre esses dois elementos – a ideia de que os 

símbolos são motivados e de que as alegorias são arbitrárias – é questionada com 

fundamento na Teoria da Metáfora Conceitual, que preconizaria que tanto o símbolo 

quanto a alegoria seriam inerentemente motivados, uma vez que ambos são 

construídos a partir de metáforas conceituais que não são, em sua maioria, arbitrárias, 

mais profundamente motivadas. Do mesmo modo, o estabelecimento da distinção 

entre esses dois elementos a partir da ideia de que as alegorias seriam um produto da 

consciência e os símbolos um produto do inconsciente também é altamente 

questionável, visto que grande parte do pensamento, como evidenciado pelas teorias 

dos semanticistas cognitivos, é altamente inconsciente. Jung estabelece em Tipos 

Psicológicos a noção de que um símbolo pode ser morto se, de algum modo, um 

significado preciso for a ele atribuído, de modo que, para o sujeito que se defronta 

com esse elemento, o fator de desconhecimento vinculado ao símbolo deixe então de 

existir. Essa noção refletiria, do ponto de vista da Linguística Cognitiva, uma visão 

descorporificada do símbolo, dado que, segundo a tese da corporificação, o 

conhecimento dos mapas metafóricos não impede que as metáforas conceituais, que 

se encontram na base do processo de formação simbólica, deixem de ser vividas pelos 

indivíduos. As metáforas conceituais, portanto, mesmo que tenham os seus mapas 

metafóricos conhecidos, continuam sendo vividas e, desse modo, não poderiam ser 

equiparadas à noção de signo junguiano, tal como estipulara Dobson (2008). Embora 

muitas dessas metáforas sejam socialmente compartilhadas, inúmeras outras não o 

são e têm os seus mapas metafóricos desconhecidos, o que exige, para o seu 

desvendamento, um processo individual de investigação, como aquele que 

frequentemente ocorre no trabalho clínico. As metáforas conceituais, as metonímias 

conceituais e as mesclagens conceituais estão na base do processo de formação dos 

símbolos, das alegorias e dos conceitos abstratos. 

4 – Quanto aos conceitos de razão, de fantasia e de pensamento dirigido e não dirigido na 

Psicologia Analítica: 

a) Razão e fantasia: A concepção de Jung de razão é dúbia no que diz respeito à sua 

corporeidade. Se, em Tipos Psicológicos, Jung expressamente afirma o seu caráter 

corporificado, negando a existência de uma razão metafísica e a priori e preconizando 

que a razão seja derivada de um processo de adaptação do ser humano ao mundo, 

posição bastante semelhante à de Lakoff e Johnson (1999), em uma de suas últimas 

reformulações da sua teoria psíquica, exposta em carta encaminhada a Wolfgang 

Pauli, Jung postulará a existência de um princípio, ao qual denominará ‘espírito’, que 

tem total transcedência à dimensão corporal e será, em parte, responsável pelos 

processos racionais no homem. Se esse elemento postulado por Jung referir-se apenas 

a uma descrição fenomenológica, ou seja, a uma certa experiência descorporificada 

que, talvez, universalmente se tenha da mente e que é responsável justamente pelas 

teorias populares e descorporificadas da mente e da razão, ela poderia ser vista 

apenas como uma descrição de uma experiência e não se encontraria necessariamente 

em contraposição às formulações lakoffianas. Se, contudo, Jung ali estiver atribuindo 
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ali um sentido ao termo espírito que vá além da mera descrição de uma experiência 

descorporificada, e mesmo concedendo ao termo um sentido metafísico – postura 

costumeiramente combatida e evitada por ele –, então estaria em total discrepância 

com os postulados da Linguística Cognitiva. 

b) Tipos de pensamento: As formulações lakoffianas não contemplam uma distinção 

entre dois tipos de pensamento, tal como caracterizada por Jung em 1911. Como foi 

extensamente analisado nos capítulos 02 a 07 desta tese, o pensamento e a razão são 

amplamente metafóricos e inconscientes e a imaginação desempenha um papel 

fundamental na construção de ambos e na sua expressão mais cotidiana e banal. Essa 

formulação encontra-se em ampla contraposição à divisão entre as duas modalidades 

acima estabelecidas por Jung na sua formulação de 1911. 

c) A função transcendente e o processo de criação de novos conceitos: Viu-se também 

como, a partir de uma hipótese formulada pela Dra. Sabina Spielrein de que a 

dissolução de complexos se daria mediante um processo de criação de símbolos 

análogos à libido, que seria, em última instância, responsável pela criação de novas 

metáforas e de novos conceitos, Jung encontra a base para a sua formulação posterior 

do conceito de função transcendente.  

Além das análises que possibilitaram que se chegasse às conclusões acima expostas, 

foram também, ao longo desse trabalho, evidenciados os usos de alguns dos principais 

construtos que integram o corpo teórico da Semântica Cognitiva, enfatizando-se em especial 

áreas tradicionalmente privilegiadas por teóricos e analistas junguianos, tais como a análise de 

sonhos, os estudos mitológicos, a investigação de contos de fada, a elaboração de rituais e de 

fenômenos como projeção, fantasia e transferência, demonstrando-se, assim, não só a 

possibilidade de sua utilização para a investigação prática clínica, como também para a análise 

teórica dos principais construtos junguianos, que, por se referirem ao fenômeno psíquico – por 

natureza, abstrato –, apresentam uma natureza essencialmente metafórica. 

Procurou-se também mostrar a importância dos afetos para a construção de uma 

teoria do significado, elemento já ressaltado em escrito recente de Johnson (2007). Há já 

diversos estudos e livros escritos por linguistas cognitivos acerca do tema dos afetos, mas 

quase todos voltados para a investigação das metáforas empregadas para se pensá-los e 

conceitualizá-los. Na Teoria da Mesclagem Conceitual, em especial, a emoção aparece 

frequentemente como uma reação à forma como o mundo é conceitualizado. Alterando a 

forma como ele é conceitualizado, ou a perspectiva ou mesmo o contexto de uma situação, o 

significado é alterado e, consequentemente, as reações afetivas também podem ser alteradas. 

As emoções aparecem, portanto, na teoria, quase sempre como “a reboque” do processo de 

construção do significado. 

Hipotetizou-se, neste trabalho, com base na teoria junguiana dos complexos, que os 

afetos possam ser responsáveis não só pela seleção de determinados enquadres, como 

também pelo enrijecimento dos mesmos. A teoria junguiana dos complexos poderia, desse 

modo, oferecer uma contribuição importante para uma construção de uma teoria do 

significado que, de fato, contemplasse a dimensão afetiva de uma forma mais ativa e não 

apenas reativa.  
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Em suma, procurou-se nesta tese delimitar alguns pontos potenciais de diálogo entre a 

Linguística Cognitiva e a Psicologia Junguiana. A Linguística Cognitiva pode contribuir para a 

Psicologia Analítica com um instrumental conceitual que possibilita uma análise detalhada do 

processo de formação simbólica, evidenciando os aspectos corporais que se encontram na 

base de sua constituição, revelando elementos estruturais da imaginação humana e a 

presença constante da fantasia, bem como as reações afetivas a ela. Oferece um framework 

precioso para a reflexão acerca da atividade simbólica, da linguagem, do processo de 

construção do significado, da criatividade e da atividade imaginativa, bem como para a análise 

dos principais construtos junguianos. 

 É uma teoria em constante reelaboração, marcada, assim como ocorre com a 

Psicologia Analítica, por uma vocação interdisciplinar, e por um compromisso com a sua 

atualização permanente com os conhecimentos mais recentes desenvolvidos pelas pesquisas 

neurocientíficas e cognitivas. Naturalmente muitas críticas podem ser feitas e já foram feitas à 

teoria e apenas uma pequena fração delas foi exposta neste trabalho, embora haja um grande 

potencial esclarecedor. Do mesmo modo, apenas uma ínfima fração da teoria foi exposta 

nesta tese, em virtude, naturalmente dos limites que um trabalho dessa natureza impõe. 

Toda relação de natureza dialógica tem como um de seus mais importantes frutos a 

geração de um maior conhecimento e de um maior esclarecimento acerca de cada um dos 

elementos que são colocados em diálogo. Espera-se que esta tese possa ter contribuído para 

um maior esclarecimento das noções de símbolo, de signo, de alegoria, de pensamento, de 

fantasia, de razão e de linguagem na Psicologia Analítica, bem como de seus pressupostos 

ontológicos e epistemológicos, e tenha oferecido subsídios para futuros desenvolvimentos 

teóricos acerca das bases corporificadas do símbolo. Espera-se também que as considerações 

aqui feitas possam ter aplicação direta não só na prática clínica, mas, principalmente, no 

processo de formação de analistas. 
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