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Atividade: Escolha uma imagem e com bases nos estudos de Jung descreva-a:  

 

A mulher se desprendendo de uma máscara e olhando para cima, como se 
enxergasse somente agora a realidade, me remeteu ao “despertar”. Tema inserido 
no processo de individuação e também nas fases do processo alquímico. Ambos 
estudados na aula Jung 2. 

Assim, a imagem representa o retorno ao si-mesmo. Mas, como poderíamos fazer 
para nos encontrarmos novamente? Na apostila, página 82, o autor afirma que: “...o 
desenvolvimento do eixo “Eu – Si-mesmo”, além da integração de várias partes da 
psique: ego, persona, sombra, anima e animus e outros arquétipos inconscientes. 
Quando se tornam individuados, esses arquétipos se expressam de maneiras mais 
sutis e complexas”. Dessa forma, entendo que, para se desnudar das ilusões que os 
arquétipos trazem, é preciso trabalhar os aspectos de nossa psique. 

Segundo Jung, nós, seres humanos, temos uma tendência para a individuação e 
autodesenvolvimento. Ele afirma ainda que individuação significa tornar-se um ser 
único, homogêneo, nos tornamos nosso próprio si mesmo. Essa explicação está na 
página 81 da apostila de Jung 2. Ao reconhecer-se, a mulher imerge em seu 
inconsciente pessoal, desnuda-se um pouco do inconsciente coletivo e descobre-se 
a si mesma. Na página 82 da mesma apostila, há uma explicação sobre isso de 
Jung: “Quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos, através do 
autoconhecimento, quanto mais se reduzirá a camada do inconsciente pessoal que 



recobre o inconsciente coletivo, o que permite o surgimento de uma consciência 
livre do mundo mesquinho, suscetível e pessoal do “EU”, aberta para a livre 
participação de um mundo mais amplo de interesses objetivos. Essa consciência 
ampliada não e mais aquele novelo egoísta de desejos, temores, esperanças e 
ambições de caráter pessoal, que sempre deve ser compensado ou corrigido por 
contra tendências inconscientes”. 

Na apostila, página 82, diz: “O primeiro passo no processo de individuação é o 
desnudamento da persona. Embora esta tenha funções protetoras importantes, ela 
é também uma máscara que esconde o self e o inconsciente”. Assim, para 
chegarmos ao self, precisa-se observar e reduzir a influência do coletivo em nós. 
Isso é feito ao confrontar a persona, que se mostra como uma entidade viva dentro 
de nós. No livro “O eu e o Insconsciente”, Jung, página 31, o autor afirma que: “São 
entidades vivas que exercem sua força de atração sobre a consciência. A 
identificação com o próprio cargo ou título pode ser muito tentadora, mas é o 
motivo pelo qual tantas pessoas não são mais do que a dignidade a elas concedida 
pela sociedade”. Dessa forma, vive-se para a persona ao se identificar com ela. E a 
sua influência no consciente é grande, uma vez que ela utiliza da energia do 
inconsciente. O ser humano “se vende” às exigências que a sociedade faz, no 
entanto, perde-se de si mesmo. Fazendo tudo para ser correto e agradar aos outros 
a fim de proteger a persona com a qual se identifica abandona-se por completo e 
deixa de se respeitar. Nesse momento, vem a neurose, pois o consciente age de 
maneira compensatória, já que a energia precisa ser liberada de alguma forma. “Na 
medida do alcance de nossa experiência atual, podemos dizer que os processos 
inconscientes se acham numa relação compensatória em relação à consciência”, 
trecho da página 64 do mesmo livro. 

Daí a necessidade de livrar-se das máscaras que se acumula com o tempo, pois as 
exigências da sociedade para tornar-se um sujeito “adequado” começam na 
infância e seguem pelo resto da vida. Ainda criança, quando o instinto é descobrir e 
desvendar o mundo onde acabamos de chegar e ainda é uma novidade para nós, 
queremos descobrir nosso corpo, nos sujar, andar, correr, porém, ocorre a vedação 
disso tudo com críticas de pais “vendidos” e “mascarados” de pessoas adequadas à 
sociedade que precisam “educar” corretamente seus filhos. Na verdade, ocorre uma 
castração da libido, que é nossa energia essencial. Assim, uma menina muitíssimo 
educada, bem arrumada, “limpinha”, que tira notas boas, comete suicídio e a 
sociedade não entende, porque “ela era tão boazinha”. Essa criança “vendeu-se” 
aos pais (primeiramente, a fim de ser aceita) e depois para a sociedade (na escola, 
por exemplo). No entanto, sua libido gerou uma angústia terrível (sempre há 
energia de compensação, como já foi dito) e ela não conseguiu lidar com isso. E, é 
claro, que ela tinha a certeza de ser “inadequada” ao ter “vontades” impróprias. No 
entanto, a menina não sabia que eram vontades suas, de seu si-mesmo e que isso 
não é inadequado. Apenas não está “conforme” a persona de “boazinha” que ela 
optou por usar na ânsia de ser amada pelos pais e considerada “adequada” pelos 
outros. Há uma venda de si. O trecho do livro “O eu e o inconsciente”, na página 



43, explica bem a situação acima: “Como seu nome revela, ela é uma simples 
máscara da psique coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando 
convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, quando, na 
realidade, não passa de um papel, no qual fala a psique coletiva. Ao analisarmos a 
persona, dissolvemos a máscara e descobrimos que, aparentando ser individual, ela 
é no fundo coletiva; em outras palavras, a persona não passa de uma máscara da 
psique coletiva. No fundo, nada tem de real; ela representa um compromisso entre 
o indivíduo e a sociedade, acerca daquilo que "alguém parece ser: nome, título, 
ocupação, isto ou aquilo”. 

O exemplo acima, ainda que um tanto trágico, expressa bem a cobrança da 
sociedade e o desespero no qual o indivíduo se encontra ao confrontar a angústia 
que o domina. No livro “O eu e o inconsciente”, de Jung, nas páginas 136 e 137, o 
autor explica muito bem esse fato: “Como a personalidade é de extrema 
importância para a vida da comunidade, tudo quanto perturbar seu 
desenvolvimento é sentido como um perigo; entretanto, o maior perigo reside na 
dissolução prematura do prestígio, através de uma invasão do inconsciente 
coletivo. O segredo absoluto é um dos meios mais primitivos e o melhor para 
exorcizar este perigo. O pensamento, sentimento e esforço coletivos são 
relativamente mais fáceis do que a função e esforço individuais; daí a grande 
tentação de substituir a diferenciação individual da personalidade pela função 
coletiva. Depois da personalidade ter sido diferenciada e protegida por um 
prestígio mágico, seu rebaixamento ou eventual dissolução na psique coletiva 
(como a negação de Pedro) ocasiona uma "perda da alma", porque uma realização 
pessoal importante foi negligenciada, ou então o indivíduo sucumbiu à regressão”. 
Nessa hora, quando se sucumbe à regressão, é o momento do abandono de si 
mesmo, é a traição a nós mesmo em favor da sociedade. E, como já foi dito 
anteriormente, isso começa quando ainda somos crianças. 

Segundo Jung, no livro “O eu e o inconsciente”, página 106: “A contínua 
conscientização das fantasias (sem o que, permaneceriam inconscientes), com a 
participação ativa nos acontecimentos que se desenrolam no plano fantástico, tem 
várias consequências, como pude observar num grande número de casos. Em 
primeiro lugar, há uma ampliação da consciência, pois inúmeros conteúdos 
inconscientes são trazidos à consciência. Em segundo lugar, há uma diminuição 
gradual da influência dominante do inconsciente; em terceiro lugar, verifica-se uma 
transformação da personalidade”. É dessa forma que a terapia ajuda a pessoa a 
encontrar-se. Ao desvendar o inconsciente e entender o que é dela e o que é 
coletivo. Por esse motivo, muitas vezes fazemos coisas que não entendemos, pois, 
apesar de ser o dito “correto”, não nos faz bem, não nos sentimos satisfeitos 
tampouco realizados. A terapia auxilia a livrar-nos disso. Assim a imagem analisada 
poderia também ser um resultado da terapia, do encontro do si-mesmo e 
abandono da máscara. 

 



No artigo “Monomito, individuação e o Fausto: a simbolização como ferramenta 
psicoterápica transdisciplinar”, a autora faz uma análise de individuação com o 
Fausto de Johann Wolfgang von Goethe como imagem, no trecho: “Dr. Fausto 
vivencia uma espécie de loucura secreta, como se uma força inconsciente 
antecipasse, de forma ainda não definida, as transformações e novas escolhas do 
seu vir a ser. Em sua metanoia, na latência da iniciação do seu processo de 
individuação, volta sua atenção para os sentidos existenciais mais profundos”. 
Afirma que o personagem se volta para o sentido de sua existência. Ou seja, 
procura um porquê de sua vida. Como afirmado no parágrafo anterior, fazer o que 
a sociedade exige já não o satisfaz. É quando começa a busca pelo si-mesmo. 

 

Observa-se que faz parte do processo de individuação parar de nos julgar com 
tanta crueldade e aceitarmos a nós mesmos. Aceitar nossas vontades que, apesar 
de não serem consideradas “adequadas” à sociedade, são as nossas vontades. 
Quantas pessoas gostariam de ter uma vida mais tranquila, menos agitada, que não 
demandaria tanto dinheiro, no entanto, não aceitam sua vontade por medo de 
serem julgadas pela sociedade. Mas o problema maior é que a primeira pessoa que 
se julga é ela mesma. Muitas vezes, somos cruéis com nós mesmos. No artigo 
“Jung, entrelinhas: reflexões sobre os fundamentos da teoria junguiana com base 
no estudo do tema individuação em Cartas”, de Paola Vieitas Vergueiro, ela cita 
que: “...Jung afirma que a individuação é o processo que ocorre a partir da 
aceitação, por parte do ego, das orientações de uma dimensão da personalidade 
que denomina “si-mesmo”, que, por sua vez, traz informações simbólicas acerca do 
caminho da realização plena da personalidade”. Assim, fica claro o quanto dar 
importância a si é imprescindível. 

No processo de individuação, essa fase do olhar para si é necessária. Mas, ao 
transpor, chega o momento do olhar o mundo e ver o outro com compaixão. Ao 
desnudarmos do inconsciente coletivo (como ocorre na imagem 02, que estou 
analisando) e nos enxergar, teremos a capacidade de ver no outro um ser humano 
como nós e, assim, o compreender. No processo alquímico, também há uma 
explicação para tal fenômeno. Na página 79 da apostila, o autor afirma que: 
“Citrinitas representa o amarelo, o despertar e o elemento ar. Realiza-se a 
transformação do metal em ouro, ocorre a maturação das ideias, em albedo 
descobrimos o que tem que ser feito e em citrinitas colocamos isso em prática. Essa 
fase é intermediária e quase sempre mais curta. Em muitos tratados alquímicos, ela 
nem sequer aparece. Porém, na terapia essa é uma fase importante. O amarelo 
significa que a albedo envelheceu, como um papel branco que vai amarelando com 
o tempo. Na alquimia clássica, a fase está ligada ao enxofre, a algo que apodrece e 
cheira mal. O psicanalista americano James Hillman fala que a fase amarela 
interrompe a fase em que a pessoa só pensa em si mesma. Não é apenas o que 
interessa à realidade individual interna que tem importância. A alma começa a olhar 
para além de si mesma, estende seu olhar para o mundo, vê com mais 
compreensão os outros. E finalmente experimenta a compaixão.” 


