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A literatura sobre saúde e espiritualidade é crescente e são vários os estudos e 
compreensões sobre o fenômeno. O uso do termo espiritualidade não era co-
mum nas origens dessa área de pesquisas, interessada também nas experiên-
cias anômalas e religiosas. Diversas experiências desse tipo e questionamentos 
sobre elas permearam a vida e impactaram diretamente a obra de C. G. Jung. 
Assim, por meio de uma revisão narrativa na literatura junguiana, este artigo 
busca (1) explicitar a relevância histórica dos estudos relacionados à religião 
para a construção do pensamento junguiano, (2) apresentar noções e concei-
tos junguianos fundamentais para a compreensão dos significados de religião, 
espiritualidade e saúde (3) e discutir as possíveis implicações da religião e da 
espiritualidade para a saúde mental. 
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Nos últimos anos, é crescente a quantidade de publicações que abrangem as 
relações positivas e negativas entre religião e espiritualidade com a saúde física e 
mental (KOENIG, 2009; KOENIG, 2012; MOREIRA-ALMEIDA et al., 2014; ASHOU-
RI et al., 2016; VITTORINO et al., 2018). No Brasil, os aspectos mais pesquisados 
nessa interface são uso de álcool e drogas, qualidade de vida, sexualidade, HIV, 
transtornos mentais, ayahuasca, câncer, avaliação da religiosidade e espirituali-
dade e coping religioso e espiritual (DAMIANO et al., 2016).

As definições de religião e espiritualidade usadas na literatura são variadas 
e controversas (CATRÉ et al., 2016). Dentre essa variedade de compreensões, de 
acordo com Zangari e Machado (2018, p.15), a religião pode ser entendida como 
instituição, um sistema “com discursos e práticas que falam sobre uma realidade 
transcendente, ou seja, que vai além do mundo físico”. Ainda, segundo os mes-
mos autores, “a espiritualidade é relacionada ao sentido que percebemos ou que 
damos à vida”, podendo ser ligada ao transcendente ou não (2018, p.15). Assim, 
existem espiritualidades religiosas e espiritualidades não religiosas. 

Embora a maior parte das pesquisas atuais em saúde e espiritualidade sejam 
da área médica – especificamente da psiquiatria, abordando principalmente a 
saúde mental –, as origens desse campo de pesquisa remontam aos primórdios 
da psicologia como ciência (ALMEIDA & LOTUFO NETO, 2004; ALVARADO et al., 
2007; MARALDI, MACHADO & ZANGARI, 2010; MARALDI, 2011; MOREIRA-AL-
MEIDA, 2013; SOMMER, 2014). No final do século XIX e início do XX, era co-
mum, na ciência psicológica, o estudo de fenômenos religiosos e das experiências 
anômalos (CARDEÑA, LYNN & KRIPPNER, 2013), que forneceram subsídios para 
a construção de conceitos psicológicos como inconsciente, dissociação e estados 
alterados de consciência (ELLENBERGER, 1970; MARALDI, 2011). 

O termo experiências anômalas designa uma classe de experiências incomuns 
que embora possam ser frequentes na população geral, se desviam das expli-
cações científicas usuais e do paradigma científico vigente (CARDEÑA, LYNN 
& KRIPPNER, 2013). Experiências anômalas são, por exemplo, experiências de 
quase morte, experiências de psicocinesia e percepção extrassensorial, experiên-
cias místicas, estados alterados de consciência, curas inexplicáveis, experiências 
de abdução por alienígenas e outras. Essa terminologia é atual e não era usual 
nos tempos de Carl Gustav Jung, muito embora os fenômenos ocorriam e já 
eram abarcados pela chamada psychical research (pesquisa psíquica). Jung es-
teve envolvido com a temática da religião ao longo de sua vida e participou da 
investigação de fenômenos anômalos, notadamente as experiências mediúnicas 
(SHAMDASANI, 2015) e de sincronicidade, termo cunhado por ele para definir a 
ocorrência de um fenômeno físico significativamente relacionado à um estado 
psíquico, sem que houvesse conexão causal (MAIN, 1997).

A palavra espiritualidade -  contemporânea e não usual na época de Jung 
- não é muito expressiva na obra junguiana, podendo nela ser designada por 
religião e religiosidade (DORST, 2015). Byington (2008, p.7) corrobora essa afir-
mação ao esclarecer que a compreensão de espiritualidade na psicologia jun-
guiana ocorre por meio da perspectiva arquetípica, que “considera os eventos 
existenciais baseados numa vivencia simbólica que os relaciona com o processo 
de individuação”, relacionado e regido pelo “Arquétipo Central, chamado de Deus 
nas religiões”. Nessa perspectiva, a espiritualidade é relacionada intimamente ao 
processo de individuação, essencial para compreendermos a noção de saúde na 
perspectiva da psicologia analítica. Nela, identifica-se a religiosidade como um 
fenômeno psíquico inerente a todos os indivíduos, diferenciando do que se en-
tende por religião instituída ou organizada. Apesar disto, Jung estudou a simbo-
logia presente nas religiões e as definiu como manifestações de conteúdos ar-
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quetípicos, ou seja, aspectos psicológicos universais que preexistem à consciência 
e são conteúdos do inconsciente coletivo presente em todas as pessoas.

Sendo assim, buscamos (1) explicitar a relevância histórica dos estudos rela-
cionados à religião para a construção do pensamento junguiano, (2) apresentar 
noções e conceitos junguianos fundamentais para a compreensão dos signifi-
cados de religião, espiritualidade e saúde (3) e discutir as possíveis implicações 
da religião e da espiritualidade para a saúde mental. Para isso, realizamos uma 
revisão narrativa, com ênfase na literatura junguiana, apresentada nos tópicos 
elencados a seguir.

HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA
Os cientistas Alfred Russel Wallace, William Crookes, Oliver Lodge, Heinrich 

Hertz, Camille Flammarion e Marie Curie, e os pioneiros da psicologia como Char-
les Richet, Pierre Janet, Frederic W. H. Myers, William James e Théodore Flournoy 
e Carl Gustav Jung, notadamente, formam um grupo de intelectuais da transição 
do século XIX para o XX que direcionaram o pensamento psicológico não apenas 
para o reconhecimento de seu estatuto de cientificidade, mas que também se 
debruçaram sobre temas cuja investigação envolvia religião, telepatia, mediuni-
dade, experiências místicas e outros temas ligados às experiências anômalas. O 
estudo desses assuntos preocupava autores como Wilhelm Wundt, G. Sanley Hall, 
Edward B. Titchener (SOMMER, 2014) e Freud (EVRARD et al., 2017), que visavam 
o distanciamento da psicologia de temas limítrofes, sob a alegação de que esses 
ameaçariam e confundiriam a validade e legitimidade recém-adquiridas pelo co-
nhecimento psicológico, que mal havia nascido. Apesar da postura mais arredia 
destes últimos, cientistas como os enunciados anteriormente se ocuparam com a 
pesquisa de fenômenos religiosos e anômalos. 

Dentre estes destacaremos Jung. O tema da religião permeou a obra, o de-
senvolvimento psicológico e a vida de Jung, ao longo da qual ocorreram im-
portantes transformações e reelaborações de suas posições quanto a esse tema, 
sendo praticamente impossível separar a construção de sua psicologia de suas 
experiências de vida (MIRANDA, 2019). Assim, há muitas experiências pessoais, 
fases e influências na vida de Jung em relação a seu pensamento sobre a religião 
que merecem aprofundamento cuidadoso, mas, considerando o escopo deste 
trabalho, trataremos a seguir, suscintamente, de apenas alguns desses momentos 
e influências que são relevantes epistemologicamente e que sinalizam o amadu-
recimento de seu pensamento. 

Filho de pastor protestante da Igreja Reformada Suíça e de mãe protestante, 
com interesses em fenômenos mediúnicos, Jung viveu uma infância na via crucis 
entre sua experiência religiosa pessoal e a instituição religiosa tradicional, o que 
fez com que frequentemente questionasse se haveria fé e experiência religiosa 
viva de seu pai (MAIN, 2006), considerando-o ser um homem que perdeu a fé. 
Somados a esses questionamentos, outras duas experiências na infância de Jung 
são também consideradas germinais do pensamento junguiano sobre a religião. 
Elas tratam do problema do mal em Deus: o sonho do falo devorador de homens 
(por volta dos 3 ou 4 anos) e a visão de Deus defecando sobre a catedral de Ba-
siléia (aos 12 anos) (JUNG, 1961, 1962, 1963/ 2012a). 

Ao final de seu curso de medicina, na Universidade da Basileia, Jung proferiu 
cinco conferências na Sociedade Estudantil Zofíngia, de 1896 a 1899, revelando 
seu grande interesse pelo tema da religião, do espiritualismo então emergente e 
das relações entre ciência e religião (JUNG, 1983). Em 1902, publica sua tese de 
doutorado, intitulada Sobre a Psicologia e Patologia dos Fenômenos Chamados 
Ocultos (JUNG, 2013a), na qual estudou os fenômenos mediúnicos vivenciados 
por sua prima materna Hélène Preiswerk (ou S.W.). O objetivo de Jung era com-
preender a mediunidade de sua prima pautando-se em teorias e conceitos psi-
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cológicos daquele momento e seguindo princípios psicológicos para o estudo 
de fenômenos alegadamente transcendentes, conforme o princípio da exclusão 
metodológica do transcendente, de Théodore Flournoy (1900).  Em sua célebre 
obra chamada Da Índia ao Planeta Marte, Flournoy (1900) estudou a médium 
Hélène Smith, fornecendo as bases para o estudo de Jung sobre a mediunidade 
de sua prima. 

Após o rompimento com Freud, em 1913, Jung se aproxima de William James 
e Flournoy, considerados autores de referência na psicologia da religião. Embora 
pouco conhecidos na psicologia geral e até mesmo no meio junguiano, esses dois 
autores tiveram grande influência no pensamento de Jung (JUNG, 1961, 1962, 
1963/ 2012a; JUNG, 2019; MAIN, 2006; MIRANDA, 2016).

De relevância tanto intelectual quanto pessoal para Jung, Flournoy o apoiou 
em seu rompimento com a psicanálise. Fortemente inclinado ao estudo psico-
lógico dos fenômenos psi, mediúnicos e outros a eles correlacionados, podemos 
afirmar que Flournoy erigira, juntamente com James e Frederic W. H. Myers, a 
chamada psicologia subliminal, que se ocupava de temas como o inconsciente 
(ou subconsciente), os sonhos, a dissociação, a fantasia e a religião (MARALDI 
et al., 2016; MIRANDA, 2016). A obra de Flournoy também influenciou as no-
ções junguianas de teleologia da psique e inconsciente criativo, o que fez com 
que Jung considerasse que estados de transe e fantasias psíquicas eram dotados 
de potencial criativo e germinais do desenvolvimento psicológico futuro (JUNG, 
1961, 1962, 1963/ 2012a; MARALDI, 2011). 

Além de Jung e Flournoy, outros eminentes fundadores da psicologia mo-
derna que se interessaram pelos fenômenos anômalos e experiências religiosas 
foram Frederic Myers, Pierre Janet e William James. Myers foi um dos fundado-
res da Society for Psychical Research (SPR) em Londres e, James, da American 
Society for Psychical Research (ASPR) nos Estados Unidos, duas importantes or-
ganizações para o estudo sistemático e metodológico de fenômenos anômalos 
e religiosos. Janet, forte influenciador no pensamento junguiano, assim como o 
próprio Jung e outros eminentes cientistas da época (SOMMER, 2014), também 
fizeram parte da SPR e da ASPR. Naquele momento, a psicologia não se abdicava 
de buscar estudar, com base em teorias e conceitos psicológicos, as alegadas 
experiências religiosas e seus experienciadores. 

James, que era psicólogo e professor da Universidade de Harvard, mante-
ve-se em diálogo com Myers e Flournoy, tendo seu pragmatismo alicerçado no 
empirismo, perspectiva epistemológica frequentemente ignorada pelos críticos 
da psicologia analítica. Jung passou a enfatizar a experiência pessoal em relação 
ao sagrado e ao transcendente a partir do contato com a obra As variedades da 
experiência religiosa: um estudo sobre a natureza humana, de James (1901-
1902/2017), na qual ele enfatizava a experiência religiosa enquanto vivência 
emocional e individual – princípio caro a Jung, uma vez que uma das grandes 
motivações de seu trabalho era dar sentido a suas próprias vivências pessoais 
(MIRANDA, 2018; MELO & RESENDE, 2019). Outro estudo relevante de James 
foi dedicado os fenômenos mediúnicos por meio do estudo da médium Eusapia 
Palladino (SOMMER, 2012).

Myers, classicista e poeta britânico, por sua vez, investigou a médium Leonora 
Piper e interessou-se profundamente pelas experiências hoje estudadas também 
pela chamada psicologia anomalística (ZANGARI & MACHADO, 2011). Ele mos-
trou-se inclinado a adotar uma postura em prol da legitimidade da ocorrên-
cia ontológica das experiências anômalas, chegando a ultrapassar, por vezes, a 
fronteira entre a ciência e a metafísica, de modo a realizar algumas afirmações 
ontológicas acerca delas. Apesar da inspiração kantiana de Jung, certos aspectos 
do modelo teórico subliminal constituído por Myers para explicá-las parecem 
tê-lo influenciado, ou pelo menos fornecido insights que mais tarde puderam 
ganhar contornos melhor definidos, como é o caso do conceito de inconsciente, 

de consciência subliminal (self secundário) e da visão não-patológica de aluci-
nações (MIRANDA, 2016). Ainda que tenha sido citado nos trabalhos iniciais de 
Jung, é possível que a contribuição de Myers à obra de Jung não tenha recebido 
os créditos devidos, como aponta Shamdasani (2003/2005).

Já o neurologista francês Pierre Janet dedicou-se sobretudo à investigação 
dos casos de histeria, mal que era associado à mediunidade, tendo em vista que 
a dissociabilidade da consciência parecia, para ele, um profícuo paradigma ex-
plicativo para os estados sonambúlicos, de transe e hipnóticos recém explorados, 
bem como para outros tipos de automatismos. Janet percebera que tanto os pa-
cientes histéricos, quando hipnotizados, quanto os médiuns em transe profundo, 
mostravam-se altamente sugestionáveis, o que lançou luz sobre o problema dos 
casos de personalidades múltiplas e dos supostos espíritos que se apossavam 
dos médiuns. Jung estudou com Janet e inspirou-se nele no que se refere às 
seguintes noções: inconsciente; rebaixamento do nível mental; distinção entre 
parte superior e inferior (relação entre espírito e instinto); função do real (função 
sensação); e ideias fixas subconscientes (complexos de tonalidade ideoafetiva) 
(MIRANDA, 2016).

Entre os teóricos fundamentais para a visão de Jung acerca da religião, cabe 
ainda mencionar o teólogo luterano e estudioso das religiões comparadas Rudolf 
Otto, que, assim como Flournoy, estudara o teólogo Schleiermacher, indireta-
mente importante também para a hermenêutica junguiana. Além de, assim como 
Jung, considerar o cristianismo uma religião superior às demais, o estudioso ale-
mão cunhou, em sua obra O Sagrado (2007), o termo numinoso, fulcral para 
a psicologia analítica, e que se refere à componente não racional da vivência 
religiosa – responsável pelo efeito profundamente mobilizador sobre o sujeito 
que a experimenta, possível de ser traduzida apenas parcialmente, por analo-
gias poéticas e figurativas, sem esgotar seu significado (MIRANDA, 2018). Mais à 
frente exploraremos o conceito de numinoso. 

Esses autores frequentemente são subestimados por comentadores desavisa-
dos de obra de Jung, que, por outro lado, superestimam o efeito de seu contato 
com Freud (CLARKE, 1993). A cuidadosa consideração das relações de Jung com 
esses autores, interessados no estudo da religião, nos proporciona uma com-
preensão mais adequada da obra, do pensamento junguiano e de suas transfor-
mações.  

Ao longo do desenvolvimento de seu conceito acerca do que seja a dimen-
são religiosa, no contato com esses autores, Jung se debruça sobre o problema 
religioso por um viés eminentemente psicológico. Após as fases psiquiátrica e 
psicanalítica ele elucida o potencial construtivo da religião, se devidamente con-
siderada, e destrutiva caso ignorada enquanto necessidade interior, para, final-
mente, na maturidade de seu pensamento, fazê-la interagir com a alquimia e o 
cristianismo, adentrando no seu simbolismo próprio e explicitando a unilaterali-
dade conceitual destes sistemas que dá origem à questão do mal e do feminino 
(MAIN, 2006; MIRANDA, 2019).

Outro marco, paralelo ao contato com os autores supramencionados, foi a 
elaboração do Livro Vermelho. De forma privada, ao passo que Jung escrevia e 
amadurecia seu pensamento psicológico sobre a religião, expressava neste livro 
suas experiências pessoais de cunho religioso, suas visões e revelações internas 
(HOMANS, 1995, apud. MIRANDA, 2019). O desenvolvimento desse material se 
iniciou em 1913 após o rompimento com Freud e se encerrou em 1929, cons-
tituindo “uma narrativa espiritual, centrada em encontros e diálogos com uma 
série de figuras subliminais, que levaram ao renascimento de uma nova imagem 
de Deus em sua alma, uma nova visão de mundo, sob a forma de uma cosmologia 
psicológica e teológica” (MIRANDA, 2019, p.13). 
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NOÇÕES E CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO
PENSAMENTO JUNGUIANO SOBRE A RELIGIÃO

Paiva (et al., 2009) considera que a Psicologia da Religião se ocupa do estudo 
do comportamento religioso, isto é, de crenças e comportamentos, de aceitação 
ou de negação, relacionados a um objeto transcendente, como Deus na cultura 
ocidental. Esse objeto transcendente pode receber diversas denominação a de-
pender da cultura de referência. Na psicologia analítica é por meio da relação 
com o Arquétipo Central, ou o Self, e dos símbolos emergentes na psique que 
estudamos a espiritualidade e o comportamento religioso. Nesta sessão, portan-
to, exploraremos alguns conceitos fundamentais para o estudo e entendimento 
do pensamento de em Jung sobre religião e espiritualidade: religião, numinoso, 
Deus e função religiosa na psique.

Tanto a visão de Jung em relação à sua psicologia da religião quanto sua teo-
ria psicológica, como um todo, emergem das tensões entre a experiência viva e as 
tradições, ou da busca de Jung em solucionar a tensão entre a religião tradicional 
e a modernidade secular (HOMANS 1979/1995; MAIN, 2004; apud MAIN, 2006). 
Jung nutria críticas aos modelos religiosos ocidentais, em especial ao cristianis-
mo e seu aspecto dogmático e rígido (JUNG 1971/2012b; JUNG, 2013b). Jung foi 
fortemente influenciado por Rudolf Otto e seu conceito de numinoso quando se 
refere às experiências com o Sagrado ou transcendente, mais abaixo apresenta-
remos melhor este autor.

Assim, em 1937, nas Terry Lectures, Jung entende a religião primeiramente, 
como “uma acurada e conscienciosa observação daquilo que Rudolf Otto acer-
tadamente chamou de ‘numinoso’, isto é, a existências de um efeito dinâmico 
não causada por um ato arbitrário” (JUNG, 1971/2012b, par.6). Mais a frente, 
Jung expande a compreensão de Otto, encarando a religião como “uma atitude 
do espírito humano, [...] uma consideração e observação cuidadosas de certos 
fatores dinâmicos concebidos como ‘potências’: espíritos, demônios, deuses, leis, 
ideais, ideias, ou qualquer outra denominação dada pelo homem a tais fatores” 
(JUNG, 1971/2012b, par.8). Portanto, a religião remete à experiência individual 
com esses fatores dinâmicos dotados de numinosidade, independente da fé, da 
crença, dos aspectos formais e institucionais da religião.

Às «formas codificadas e dogmatizadas de experiências religiosas 
originárias», Jung (1971/2012b, par.10), chama de confissões de fé. Por meio 
delas, dos rituais, das tradições e repetições, seria possível, intencionalmente pro-
duzir o efeito do numinoso, a experiência religiosa individual dotada de vivaci-
dade, o que consequentemente permitiria a modificação especial da consciência 
(JUNG, 1971/2012b).

O termo numinoso foi Introduzido pelo teólogo alemão e historiador da reli-
gião Rudolf Otto. Jung se utilizou do termo para designar a qualidade emocional 
particular das experiências arquetípicas e ele se tornou um dos termos mais 
usados na escrita junguiana, mesmo quando a dimensão religiosa não está sendo 
diretamente abordada. Posteriormente, em sua obra, foi um conceito utilizado 
para descrever qualitativamente a dimensão arquetípica (PIERI, 2002).

Para Otto (2007), o conceito refere-se ao aspecto não racional do Sagrado. Ele 
descreve isso como o mysterium tremendum et fascinans (mistério aterrorizante 
e fascinante). Implica uma apreensão emocional de Deus (ou da ideia de Deus) 
como totalmente outro, impressionante, avassalador, urgente e fascinante. Para 
Jung, o termo carrega a maioria dessas conotações, mas também há três impor-
tantes diferenças: (1) Deus não poderia ser simplesmente um outro sagrado, já 
que compartilharia também das “intimidades mais profundas e mais próximas 
da alma”, (2) para Otto, a resposta apropriada ao numinoso seria uma total sub-
missão ao Sagrado. Já Jung defende a necessidade de uma conjunção entre con-
sciência e inconsciente numinoso, na qual um não se sobrepõe ao outro, mas 
trabalham em harmonia, e (3) terminológica e conceitualmente, em sua obra, Foto: c Mark Bonica

<flic.kr/p/84BQGD>



104 - Hermes 24 Hermes 24 - 105 

Jung compara o numinoso ao Sagrado, enquanto, para Otto, o Sagrado envolve 
a união do numinoso com a experiência racional do indivíduo.

Ceccon & Holanda (2012) sintetizam a relação de Otto, Jung e o numinoso:

O que é posto em questão aqui, por meio da discussão sobre o numinoso 
não é a questão institucional da religião, mas a experiência psíquica do 
que seria a experiência desse numinoso. Em Rudolf Otto, essa experiência 
está intimamente ligada à natureza e matriz da religião, relacionada com 
o que não é mundano. Já em Jung, considerando seu entendimento do 
que seria religião, a experiência do numinoso abrange também a vida 
cotidiana e natural, expressando-se não apenas no que é comumente cha-
mado de religião, mas também nos movimentos sociais e na experiência 
individual como, por exemplo, num transtorno mental ou numa inspira-
ção criativa (CECCON & HOLANDA, 2012, p. 75).

Deus carrega, ao mesmo tempo, as dimensões de experiências individual e 
coletiva, e de fator numinoso na psique, assim, em sua psicologia, Jung não fala 
sobre Deus de forma ontológica ou metafísica, apenas de suas expressões arque-
típicas e efeitos na psique humana. Deus, a imagem arquetípica do si-mesmo - 
Arquétipo Central e regente do processo de individuação - é incognoscível por si 
só, assim como os demais arquétipos. Prudentemente, Jung compreende essa ex-
pressão do Arquétipo Central nas religiões monoteístas ocidentais cristãs (Bying-
ton, 2008) a partir da Imago Dei (Imagem de Deus) (BEZINELLI, 2007). Na Imago 
Dei que Jung deposita seu interesse: essa corresponderia às formas pelas quais o 
arquétipo de Deus se manifestou/expressou nas experiências individuais, condi-
cionado inevitavelmente por contextos pessoais, sociais e culturais específicos. 

Por exemplo, no Ocidente, manifesta-se em especial através da figura de 
Cristo e, no Oriente, através de Buda e Atman. “Tal vivência pode provar a uns 
a verdade de Cristo, a outros, a de Buda, até a mais extrema evidência” (JUNG, 
1975/2012c, p.31, par.23). No entanto, especificamente, “o termo si-mesmo não 
se refere nem a Cristo, nem a Buda, mas à totalidade das formas que represen-
tam, e cada uma destas formas é um símbolo do si-mesmo” (JUNG, 1975/2012c, 
p.30, par.20). A perspectiva junguiana sobre as várias possibilidades de expressão 
simbólica do Arquétipo Central, por meio de imagens diversas de Deus, é con-
siderada ecumênica por Main (2006). Observa-se ainda que esta Imago Dei não 
se limita a sistemas monoteístas, e este é um questionamento levantado por 
Hillman. Embora o conceito de Self esteja mais próximo de sistemas monoteístas 
como o Cristianismo teológico, o Judaísmo e o Islã, também manifesta-se igual-
mente no Hinduísmo, no Cristianismo popular, no Xamanismo e nas religiões de 
matriz africana como o Candomblé e a Umbanda.

A forma pela qual a psique poderá interagir com todas essas imagens do 
si-mesmo, diz respeito a uma capacidade vista como natural por Jung, que seria 
a função religiosa da psique (ERDINGER, 1973; CORBETT, 1996). Esta ideia for-
mulada por Jung diz respeito a uma atividade psicológica essencial e sinaliza o 
crescente senso de Jung da importância, naturalidade e necessidade da religião. 
Ele afirma que o material do sonho apresentado em Psicologia e Religião, no 
segundo capítulo, destina-se a apresentar fatos “que evidenciam a existência 
de uma função religiosa no inconsciente” (1971/2012b, par.3). Mais tarde, no 
desenvolvimento de sua obra, em Psicologia e Alquimia, Jung afirma que “a alma 
possui uma função religiosa natural” (1975/2012c, par.14).

A função religiosa da psique salienta a tendência da psique em ter uma orien-
tação absoluta e incondicional, e teria como base a liberação de instintos arcai-
cos (arquétipos) por meio da fantasia. A natureza desse processo seria essencial 
para a formação simbólica, pela qual a consciência é compensada pelo incons-
ciente coletivo (MAIN, 2006). Por exemplo, em sonhos e fantasias,  

[...] aparecem motivos tipicamente religiosos com a finalidade expressa de 
regular a atitude e de reconstruir o equilíbrio perturbado. A experiência 
obrigou-me a dedicar minha atenção às questões religiosas e a examinar 
mais cuidadosamente a psicologia das afirmações religiosas. Meu empe-
nho está em descobrir as situações psíquicas a que se refere a afirmação 
religiosa. Descobri que, via de regra, quando aparecem espontaneamente 
conteúdos “arquetípicos” nos sonhos etc., deles emanam efeitos numino-
sos e curativos. São experiências psíquicas primitivas que reabrem muitas 
vezes para o paciente o acesso a verdades religiosas soterradas. Eu mes-
mo passei por isso (JUNG, carta a Vera von Lier-Schimidt, 1952/2018, v.2, 
p.231).

 Nesse sentido, a função religiosa da psique possibilitaria a superação da ten-
são entre pares de opostos, impelindo, teleologicamente, à transcendência dos 
estados psicológicos unilaterais e promovendo a homeostase saudável da psique.

EM BUSCA DE UMA NOÇÃO DE SAÚDE NA PSICOLOGIA ANALÍTICA:
Buscar a saúde e evitar a doença sempre foram preocupações primordiais 

para qualquer cultura. Contudo, o caráter universal desse tema não implica em 
que ele tenha sido abordado sempre da mesma forma ao longo da história. Ao 
contrário, o entendimento sobre o que é saúde e como ela deve ser promovida se 
transformou notavelmente ao longo da trajetória ocidental. 

Na cultura grega clássica, a saúde era representada por três diferentes di-
vindades: Asclepius, da medicina; Higieia, a Saúde; e Panacea, a Cura (SCLIAR, 
2007). É importante lembrar que nas sociedades tribais e povos tradicionais, o 
par doença – saúde sempre estiveram associados à uma ou várias divindades e 
ao sacerdote ou curandeiro por meio de rituais propiciatórios. Porém, ao mesmo 
tempo em que os gregos acreditavam na influência divina na saúde, também 
buscavam explicá-la e tratá-la racionalmente, a partir, por exemplo, de Hipócra-
tes de Cós, o pai da Medicina (p. 32). A partir de Hipócrates, temos no mundo 
ocidental o início da “distinção entre os padecimentos do corpo e os da alma, 
tendo a medicina se ocupado daqueles e a religião destes” (PENNA, 2005, p. 147). 
Na Idade Média, por influência cristã, há um recrudescimento da concepção má-
gico-religiosa de saúde, que durará até a Modernidade, quando Paracelso de-
fenderá a introdução de agentes externos (remédios) para a promoção da saúde 
(SCLIAR, 2007, p. 33) e o mecanicismo cartesiano segregará corpo (res extensa) e 
mente (res cogitans), o que, ao lado do desenvolvimento da anatomia, resultará 
na visão do corpo como máquina, presente até os dias atuais. 

No século XIX, a Revolução Industrial atrairá a atenção para os determinantes 
sociais da saúde (LOURENÇO et al., 2012, p. 20) e, a revolução pasteuriana, para 
os fatores etiológicos da doença (SCLIAR, 2007, p. 34). No século XX, a Organi-
zação Mundial da Saúde definiu, em 1948, saúde como “o estado do mais com-
pleto bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade” 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019). Inalcançável do ponto de vista prático, 
tal definição foi alvo de muitas críticas, de modo que uma das alternativas a ela 
é apresentada por Christopher Boorse: “saúde é a ausência de doença” (1977, 
apud SCLIAR, 2007, p. 37). 

Atualmente, a saúde é geralmente entendida como um direito humano fun-
damental e produzida socialmente (LOURENÇO et al., 2012, p. 27), sendo que 
existe uma discussão, ainda não resolvida, em torno da inclusão de uma dimen-
são imaterial ou espiritual à saúde (PANZINI, 2007, p. 109). A partir desse breve 
histórico, observamos como os conceitos de saúde e doença são localizados e 
mutáveis. Nesse sentido, sugerimos então discutir a compreensão da psicologia 
analítica sobre saúde. 



106 - Hermes 24 Hermes 24 - 107 

Na perspectiva junguiana, saúde e doença são pares de opostos dinâmicos, 
que devem ser sempre pensados em conjunto. Assim, a promoção da saúde está 
relacionada ao processo de individuação, ou seja, faz parte de um contínuo de-
senvolvimento. A individuação jamais pode ser pensada a partir de uma pers-
pectiva de cisão entre mente de corpo, mas, ao contrário: segundo Penna (2005, 
p. 150), a psicoterapia junguiana resgata a visão da antiguidade grega da saú-
de como vinculada tanto aos deuses (psique) quanto às intervenções biológicas 
(corpo). Essa perspectiva é exemplificada no mito de Quíron, “o mais sábio e justo 
dos centauros” (BULFINCH, 2000, apud PENNA, 2005, p. 159), que, sendo imortal 
e tendo sido ferido por uma flecha para sempre, carrega uma ferida incurável, 
que o permite ser um exímio curador: “a capacidade de curar é proporcional à 
capacidade de sofrer e conviver com a própria ferida” (PENNA, 2005, p. 160). Nas 
religiões de matriz africana, o equivalente a Quíron é Obaluaê, o médico ferido 
que traz em si mesmo a doença (varíola) e a cura. (ZACHARIAS, 1998). Assim, a 
saúde é movimento, realizado a partir da diferenciação e realização das qualida-
des individuais de forma autêntica: a doença traz em si o potencial de cura. Essa 
perspectiva chama a atenção para o papel ativo da pessoa em sua própria cura, 
a partir de sua trajetória própria. Assim, como revela Guggenbühl-Craig (2008), 
a concepção de saúde na perspectiva junguiana enfoca a relação entre analista e 
analisando, ou curador e ferido, de modo que o primeiro ativa potenciais de cura 
do segundo, a partir do contato com suas próprias feridas, e vice-versa. 

 Portanto, uma dimensão essencial da saúde na perspectiva junguiana é a do 
desenvolvimento, que se dá a partir do diálogo e integração das polaridades da 
psique (AUFRANC, 2011), possibilitados pelo símbolo, que é meio de expressão 
e fonte de transformação. Assim, a cura requer o envolvimento do sujeito com 
o numinoso, de modo que a busca por sentido jamais se dissocia do processo 
de desenvolvimento integral, que considera corpo e mente. Ao entendermos o 
processo de cura como envolvimento com a doença, ou sintomas (símbolos), 
sejam eles físicos ou psíquicos, abrimos o espaço para uma concepção de saúde 
que pressupõe uma vivência autêntica da pessoa com sua essência, o que pode, 
com frequência, significar uma tensão com as expectativas sociais. Assim, “não 
existe saúde plena, assim como não existe a doença plena. Em uma está sempre 
o germe da outra, por isso a vida é um processo em contínuo desenvolvimen-
to” (AUFRANC, 2011, p. 229). O símbolo do caduceu utilizado na medicina bem 
representa esta ideia. Circundado por serpentes expressa o conceito de que o 
mesmo princípio mata ou cura, é veneno e antídoto ao mesmo tempo. Nesta 
perspectiva não se entende a cura ou restabelecimento da homeostase como 
algo mecânico, puramente bio-químico e dissociado do todo da personalidade do 
doente. Aspectos cognitivos, emocionais, psicossociais e mais profundamente, os 
conteúdos intrapsíquicos e coletivos, bem como o sentido profundo do existir e a 
vivência do numinoso são parâmetros que estão presentes e fortemente atuantes 
no processo de cura.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A partir dessas observações, entendemos que a psicologia analítica resgata 

o papel fundamental da espiritualidade no desenvolvimento psíquico, não da 
forma rígida e extrínseca promovida frequentemente pelas instituições religio-
sas, mas, ao contrário, a partir da busca do numinoso que, paradoxalmente, é 
de ordem coletiva e universal, mas ressoa dentro a realidade psíquica singular 
de cada um, ou seja, deve ser resgatado, em sua verdade, a partir do encontro 
consigo mesmo.

De todos os meus pacientes que tinham ultrapassado o meio da vida, isto 
é, que contavam mais de trinta e cinco anos, não houve um só cujo pro-

blema mais profundo não fosse o da atitude religiosa. Aliás, todos esta-
vam doentes, em última análise, por terem perdido aquilo que as religiões 
vivas ofereciam em todos os tempos, a seus adeptos, e nenhum se curou 
realmente sem ter readquirido uma atitude religiosa própria, o que, evi-
dentemente, nada tinha a ver com a questão da confissão ou com a per-
tença a uma determinada igreja (JUNG, 2011, par.509).

 Nessa acepção, a espiritualidade promove a saúde quando atua como fonte 
para a modificação da atitude consciente, decorrente das manifestações simbó-
licas do inconsciente. Quando isso ocorre, a consciência se amplia e mais poten-
ciais de cura, advindos das próprias feridas, estarão à disposição da pessoa em seu 
processo de individuação. Ao fornecer sentido para enfrentar as adversidades, a 
espiritualidade auxilia na orientação frente às questões da vida, possibilitando 
a construção de uma cosmovisão tanto coletiva e ancestral, quanto individual. 
Dessa forma, em uma espécie de movimento espiralado, atua como propulsora 
do próprio processo de individuação.

 Se considerarmos, essencialmente a promoção de sentido e significado, e os 
efeitos numinosos das experiências anômalas, então elas podem ser dotadas de 
espiritualidade, seja essa espiritualidade ligada a uma crença no transcendente 
ou não. Contextos religiosos, sistemas de crenças e práticas religiosas sistemati-
zadas, muitas vezes estimulam a ocorrência de experiências anômalas, oferecen-
do também, formas de se compreender, interpretar as experiências anômalas, e 
promover sentido aos indivíduos que as vivenciam. Assim, embora Jung não use 
diretamente o termo espiritualidade, tampouco experiências anômalas em seus 
escritos, aborda os fenômenos ao estudar a religião e a religiosidade humana, to-
mando como base as experiências, tanto suas como dos outros. Sua abordagem 
é essencialmente empírica e via psique, isto é, não adentra os aspectos ontológi-
cos dos fenômenos, muito embora não os desconsidere. Em complemento, Jung 
(1975/2012c, par.20) afirma que considerar a psicologicamente esses fenômenos, 
ou simbolicamente, “é uma necessidade intelectual da psicologia científica e não 
significa de modo algum um preconceito transcendental”.

 Jung emerge de uma tradição de cientistas interessados em olhar com acura-
da e conscienciosa consideração para as experiências anômalas e religiosas, tendo 
o numinoso, ou certos fatores dinâmicos capazes de produzir modificações espe-
ciais na psique como pedra angular para a saúde. Podemos considerar que Jung, 
ao pensar a humanidade como homo religiosus (JUNG, 1971/2012b), ao longo de 
sua vida e em suas próprias experiências, além de constituir sua própria teoria psi-
cológica ao abordar a religião e voltar-se para o mundo interior, torna inseparável 
a questão da cura do desenvolvimento de uma atitude religiosa. Portanto, a busca 
por sentido e significado, pela integração da psique por meio das vivências simbó-
licas dotadas de numinosidade, demandam o envolvimento ativo, uma verdadeira 
atitude de cuidado do individuo consigo mesmo e a coletividade.
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