
Este artigo trata da inserção da Psicologia Analítica nos paradigmas 
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única, causal e inequívoca, sendo capaz de suportar contradições, 

antecipando ainda uma tendência metodológica que leva em conta 
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de Freud, que permaneceu mais adepto do Iluminismo e aceitou sem questionar a 
visão de ciência do século XIX, Jung posicionou-se contra o materialismo crescente 
e o positivismo daquele tempo, não aceitando o determinismo como dogma, 
colocando-se mais de acordo com o espírito reflexivo e a abertura conceitual da 
ciência da nossa época. Pode ser considerado como o pensador mais afinado com 
as metodologias do final do século XX, que alteraram a concepção de ciência.

Jung pode se manter em contato com as revoluções que ocorriam na física na 
sua época, pela amizade com Einstein e Pauli e, embora tivesse pouco conheci-
mento de matemática, compreendeu parte das implicações epistemológicas mais 
vastas da teoria da relatividade e da física do quantum, também pela influência 
do pensamento de Popper, Polanyi e Kuhn.

Compreendeu, antes de muitos filósofos porque a ambição da física clássica de 
elaborar uma única, inequívoca e objetiva abordagem do mundo não era possí-
vel. A percepção da natureza paradoxal dos modelos de realidade propostos pela 
física quântica encorajou Jung a pensar que a psique não deveria ser vista neces-
sariamente em termos da lógica tradicional de sempre, dois valores excludentes, 
mas ser vista como possuindo aspectos aparentemente contraditórios.

Assim, no fim do nosso século a psicologia de Jung parece cada vez mais com-
preensível. Ultrapassando os postulados da ciência clássica, Jung tinha uma visão 
de ciência e de conceitos que apenas atualmente se tornaram amplamente acei-
tos. Entretanto sua teoria parece ter alcance ainda maior, pois resiste aos ques-
tionamentos atuais sobre própria física do quantum, e se inscreve nos modelos 
propostos para a ciência deste século.

Muitas das tradições e idéias que foram consideradas ultrapassadas estão sendo 
reintegradas no discurso da nossa cultura atual. Sem dúvida, nesse sentido, Jung 
desempenhou um papel importante.

Sabe-se que nos últimos anos vem se atribuindo uma importância cada vez 
maior aos fatores não racionais como a imaginação e a intuição no processo da 
descoberta científica. Mas o contexto da descoberta e o contexto da justifica-
ção em ciência são diferentes. Jung demonstrava claramente já saber disso, ao 
afirmar em “O homem e seus símbolos” (p.92): “A base segura do conhecimento 
intelectual verdadeiro e da compreensão moral perde-se se o indivíduo se con-
tentar com a vaga satisfação de ter compreendido “por palpite”. Só podemos 
explicar e saber depois que reduzirmos intuição para conhecimento exato dos 
fatos e de suas ligações lógicas”. Jung admitia a importância da lógica imparcial 
e buscava conseguir algum equilíbrio entre o intelecto supervalorizado e a ima-
ginação condenada da sua época.

Em “Símbolos da Transformação” (CW5, p.673-674) no capítulo sobre “O sacrifício”, 
ele reconheceu o ideal da afirmação da consciência racional em certo sentido. 
Mostrou porém que se essa meta for buscada com obstinação ela levará ao sacrifício 
do homem natural. “O perigo de ser vítima das forças irracionais do inconsciente 
é compensado pelo perigo oposto de a consciência separar-se de seus fundamen-
tos instintuais e de colocar a vontade consciente no lugar do impulso natural.”

Clark (1993) mostrou que o medo de ser absorvido e dominado pelas forças 
irracionais fez com que a teologia e a ciência repetissem o mesmo padrão: “Se 
a teologia cristã tem a afirmação unilateral do bem e do virtuoso versus forças 
irracionais diabólicas, a tradição do racionalismo científico tem a superestima-
ção do intelecto e a desvalorização do lado sombrio da pessoa humana.”
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Os sábios do século XIX acreditavam que através dos seus cálculos poderiam 
alcançar tanto a origem como o fim dos tempos. Pensavam tudo saber partindo 
de alguns cálculos, inclusive o futuro da humanidade e da própria ciência.

Isso conduziu ao determinismo clássico – a filiação linear da causa ao efeito, tão 
ajustada as ciências físicas clássicas e tão mal adaptada à biologia e as ciências 
humanas. Postulava-se que tudo o que venha a se produzir amanhã tem sua causa 
hoje e um conhecimento bastante preciso da causa permitirá predizer o efeito.

Ekeland, 1987, mostra que Henri Poincaré, matemático que viveu no fim do 
século XIX já atribuíra ao não calculável, um domínio inalienável no seio do 
modelo matemático clássico, ao dizer: “Haverá sempre acontecimentos que 
escapam à previsão; alguns são até de grande conseqüência como o destino do 
sistema solar. Mas, a matemática continua quando os cálculos se detêm. O limite 
do quantificável não é o limite da matemática: por métodos novos, qualitativos 
e não mais quantitativos procuraremos mais fazer uma idéia geral das probabi-
lidades e fazer menos previsões exatas em todas as circunstâncias.”

Se por muito tempo o ideal da objetividade vindo da física e da matemática 
dominou e dividiu as ciências, hoje existe uma nova concepção da “objetividade 
científica” que esclarece o caráter complementar e contraditório das ciências 
experimentais, que criam e manipulam os seus objetos e das ciências narrativas 
que têm como problema as histórias que constroem o seu próprio sentido.

As primeiras informações a cerca da teoria das catástrofes surgiram há vinte 
anos atrás. Ela é considerada como uma revolução na matemática, comparável à 
invenção do cálculo diferencial e integral por Newton. Surgiram nesses anos apli-
cações na óptica, na lingüística, na geometria, na embriologia, na psicologia, etc.
Há modelos para a atividade cerebral e para a descrição dos distúrbios mentais. 
Ainda que essa teoria seja alvo de controvérsias, as teorias sobre as quais ela 
se fundamenta – a teoria das singularidades e a teoria das bifurcações – têm 
resultados importantes não controversos.

Enquanto a teoria de Newton considera apenas processos suaves e contínuos, a 
teoria das catástrofes fornece um método universal para o estudo de todas as 
transições por saltos, descontinuidades e súbitas mudanças qualitativas.

A teoria das catástrofes me foi mostrada como uma visão da ciência do final 
do nosso século, como uma visão da ciência do próximo século, e é a visão de 
Heráclito, para quem o combate, Polemos, era o pai de todas as coisas e que 
via no mundo o palco incessantemente mutável do confronto dos contrários.
A teoria das catástrofes exprime isso hoje, ao dizer que toda forma resulta de 
um conflito de atratores.

Os protótipos modelos da ciência do futuro são qualitativos, embora matemá-
ticos. Trata-se de um retorno da geometria, da imagem, a primazia resgatada 
da figura sobre os cálculos. O universo fechado, presente, que encerra de modo 
explícito passado e futuro num universo sem surpresas, para quem sabe calcular, 
se transforma num universo aberto, onde o tempo não pode ser colhido, onde 
formas são discernidas e classificadas, capturadas de passagem. A imagem é 
considerada como o reflexo estacionário de um tempo irreversível e fugidio.

Ao entrar em contato com essa teoria, com os modelos propostos para a nova 
ciência, uma sensação de maravilhar-me tomou conta de mim. Que semelhanças 
entre conceitos da psicologia analítica e os modelos dessa ciência! Ao contrário 
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a perda da estabilidade suave dos estados de equilíbrio é usualmente designada 
como bifurcação.

A aparição de um atrator estranho instaura o caos num sistema cujo 
comportamento era até então perfeitamente regular; porisso estão associados a 
turbulências. Um estado de equilíbrio representa uma situação de regime de um 
sistema real. Com a perda da estabilidade sob influência de um atrator, o sistema 
abandona sua condição de regime, mudando de um salto, para um estado de 
movimento diferente. Os atratores estranhos ou caóticos desempenham o papel 
de saída natural do sistema. São portadores de movimentos finais e não de 
posições finais. São também portadores de probabilidades. A identificação de 
um atrator caótico permite compreender o decorrer de um sistema, mas não 
permite prever o seu futuro. Tal identificação fornece informações qualitativas.

É dito que a teoria das catástrofes, tal como é descrita hoje, será ainda por muito 
tempo o único instrumento disponível para descrever a influência de parâmetros 
exteriores sobre os sistemas dinâmicos. A teoria das catástrofes elementares 
descreve formas que são os elementos cujas combinações permitem recriar a 
infinita variedade das formas naturais. O espaço dos parâmetros é o espaço 
usual a três dimensões e os valores catastróficos devem desenhar aí superfícies 
que pertencem a um dos três tipos seguintes:

■ a cauda de andorinha;
■ a umbilical hiperbólica (a onda);
■ a umbilical elíptica (o pêlo).

Thom, segundo Ekeland (1987) escreveu o Timeu dos tempos modernos, há dois 
mil anos de distância ele fez eco ao grande dito que afirmava: “Com toda a razão 
e com toda a verossimilhança, o tetraedro é o elemento e o germe do fogo, o 
octaedro o do ar, o icosaedro o da água”, sendo o cubo reservado para a Terra e 
sendo o dodecaedro a figura do universo.

Para os gregos esses cinco sólidos regulares eram o substrato geométrico da 
nossa percepção do espaço.

O ato de empilhar cubos não é apenas um jogo de crianças, mas é um ato gera-
dor do espaço euclideano, que não é mais do que a possibilidade de prosseguir 
indefinidamente esse gesto.

O postulado central da teoria das catástrofes é: a qualquer objeto natural está 
associada uma certa dinâmica. A forma sob a qual ele aparece ao observador 
é apenas a fronteira de catástrofes associadas a esse sistema em que o objeto 
natural ocupa o espaço dos parâmetros. Esse sistema não precisa ter uma rea-
lidade física. No sentido platônico, esse sistema pode ser considerado no além 
das idéias ou numa categoria a priori do nosso entendimento, ligada a estrutura 
do sistema nervoso.

A seta do tempo, que postula a irreversibilidade, descoberta atualmente em 
todos os níveis do conhecimento é a testemunha da criatividade humana e da 
força do pensamento simbólico que cria um mundo ao mesmo tempo empobre-
cido, simplificado, mas também intensificado e amplificado, segundo Prigogine 
& Stenders (1990).

Os sistemas dinâmicos, em sua maioria, não são estáveis, integráveis. São instá-
veis, dissipativos, caóticos. A evolução desses sistemas não pode ser descrita em 
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Jung justificou o valor da subjetividade humana ao ressaltar a importância do 
corolário da teoria quântica: “a inextricabilidade do observador e do observado”, 
que faz com que mesmo nas ciências físicas um elemento de incerteza e subje-
tividade insinuem-se inevitavelmente nos dados de observação.

A atitude de Jung antecipou a tendência metodológica dos últimos anos, ao 
compreender as grandes mudanças na história das idéias em termos que chamam 
a atenção para as bases irracionais da psique. Como Clark (1993) mostrou, as 
grandes revoluções científicas e as grandes mudanças históricas são resultado 
do que KUHN (1962) chamou de “mudança de paradigma”, isto é uma mudança 
radical de interpretação, que é diferente de uma acumulação progressiva ou 
initerrupta de conhecimentos bem fundamentados, que não pode ser entendida 
em termos de uma argumentação racional explícita. A “mudança de paradigma” é 
uma mudança de equilíbrio de um polo para o outro, é uma mudança por salto.

Ainda que julgue muita pretensão de minha parte tentar fazer algumas apro-
ximações entre conceitos da psicologia analítica e os conceitos da teoria das 
catástrofes, tal tentativa me foi irresistível, por poder fantasiar o alargamento 
ainda maior do campo da psicologia analítica, percebendo-o entre o circunscrito 
e o infinito, entre o tempo e a eternidade.

SOBRE A TEORIA DAS CATÁSTROFES
O fundador da teoria das catástrofes foi René Thom, que ao discorrer sobre as 
perspectivas da sua teoria dizia em 1975: “No plano da filosofia propriamente 
dita, da metafísica, a teoria das catástrofes não pode, certamente trazer resposta 
alguma aos grandes problemas que afligem o homem. Mas, ela favorece uma 
visão dialética, heraclitiana do universo, de um mundo que é o palco permanente 
da luta entre logoi, entre arquétipos. Ela nos conduz a uma visão fundamental 
politeista: é preciso saber reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. E é aí, 
talvez, que ela também encontrará os limites inalienáveis de sua eficácia prática. 
Assim o herói da Ilíada só podia se opor à vontade de um deus – Posêidon – pela 
invocação do poder de uma divindade oposta – Atena – da mesma forma que 
nós só poderemos restringir a ação de um arquétipo opondo-lhe um arquétipo 
antagonista, em uma luta ambígua e de resultado incerto. As próprias razões 
que nos permitem estender nossas possibilidades de ação em certos casos irão 
condenar-nos à impotência em outros. Poder-se-à talvez demonstrar o caráter 
inelutável de certas catástrofes como a doença ou a morte. O conhecimento não 
será mais uma promessa de sucesso ou de sobrevida; ele poderá ser igualmente 
a certeza da nossa derrota, de nosso fim.”

Provavelmente a extensão do simbolismo da linguagem de Thom não foi total-
mente compreendida por seus seguidores, que falaram que os belos resultados da 
teoria das catástrofes não dependem, felizmente, da obscura mística da teoria. 
Porém, Thom parece alguém que pressente o curso de futuras investigações e isso 
está impresso no seu estilo.

Catástrofes são definidas como mudanças súbitas e violentas, representando res-
postas descontínuas de sistemas a variações nas condições externas. Todo movi-
mento se atenua com o tempo e tende para uma posição de repouso. As poucas 
posições de repouso possíveis são denominadas equilíbrios. O que se chama de 
catástrofe é a desaparição de um equilíbrio estável e o estabelecimento de um 
outro consecutivo a uma modificação contínua de potencial.

A teoria das catástrofes introduziu o termo atrator e divulgou o conhecimento 
a respeito da bifurcação dos atratores. Em artigos sobre a teoria das catátrofes, 
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termos de trajetórias deterministas e reversíveis. No caso dos sistemas dinâmicos 
caóticos sempre se depara com um limite: após um tempo de evolução relacionado 
com a dinâmica intrínseca do sistema, a noção de trajetória individual perde o seu 
sentido, subsiste apenas o cálculo estatístico das probabilidades de evolução.

O comportamento caótico é o comportamento típico dos sistemas caracteriza-
dos por um atrator estranho ou caótico. O comportamento caótico comporta 
trajetórias que irão divergir ao longo do tempo. Nesse sentido os sistemas caóti-
cos são caracterizados por um horizonte temporal, que, tal como um horizonte 
verdadeiro, demarca a diferença entre o que podemos ver e o além – a evolução 
que só pode ser descrita em termos do comportamento errático comum a todos 
os sistemas caracterizados pelo atrator caótico. Com as probabilidades é a ques-
tão da entropia que ressuscita e o não equilíbrio passa a ser fonte de ordem. 
Pois no estado de equilíbrio a entropia é nula e no estado longe do equilibrio, 
produtor de entropia, surgem comportamentos qualitativamente novos.

Irreversibilidade e probabilidade não são, portanto, relativas aos limites do nosso 
conhecimento, mas traduzem a existência para um sistema dinâmico caótico, de 
um horizonte temporal que limita a pertinência de tal informação presente a 
propósito do devir, segundo Prigogine & Stenders (1990).

Com a noção de atrator estranho ou caótico, a questão não é opor determinismo 
e imprevisibilidade, mas é tentar compreender porque é que uma evolução é 
imprevisível, porque é que, como dizia Platão apud Prigogine & Stenders (1990) 
ela se comporta “quer de uma maneira, quer de outra.”

O tempo, no conceito aristotélico, é definido como o número do movimento na 
perspectiva do antes e do depois. Essa definição operatória separa o tempo e 
devir, coloca face a face a “alma” que conta, que estabelece relações e o movi-
mento periódico dos astros, expressão fiel do primeiro motor, padrão comum 
que permite a medida dos diferentes movimentos. Surge a questão: o que deter-
mina a perspectiva do antes e do depois? Será essa relativa à alma que conta, ou 
estará ela inscrita no movimento eterno a partir do qual a contagem é possível?

A mecânica quântica encontrou-se confrontada com a mesma questão. Não 
se sabe o que é o tempo, mas relacionando as leis do movimento, sabe-se que 
a medida intrínseca do movimento impõe a perspectiva do antes e do depois.
O movimento “inventado” por Galileu articulava já o instante e a eternidade. 
O movimento dá extensão ao instante e articula-se com o futuro. Cada estado 
instantâneo é a memória de um passado que apenas permite definir um futuro 
limitado, demarcado por um horizonte temporal intrínseco. A definição de estado 
instantâneo quebra a simetria entre passado e futuro e as leis de sua evolução 
propagam essa quebra de simetria. Bergson apud Prigogine & Stengers (1990), 
para exprimir a solidariedade que nos une com o tempo das coisas disse: “É preciso 
esperar que o açucar derreta”. É essa solidariedade entre o nosso tempo e o dos 
fenômenos que traduz de maneira implícita as leis probabilísticas, as quais nos 
permitem prever, mas não reconstituir o passado. É dela que se afirma de maneira 
explícita a dinâmica dos sistemas caóticos, segundo Prigogine & Stengers (1990).

Irreversibilidade e probabilidade aparecem como relativas às condições sob as 
quais o mundo quântico pode ser observado. O homem consciente é o respon-
sável pela produção irreversível dos fenômenos observáveis que ele mede.

A ciência redescobre o tempo. A descoberta dos sistemas dinâmicos instáveis, 
põe em questão o ideal determinista que guiava a dinâmica desde a sua origem. 
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A cauda da andorinha.
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Foi Jung que, através do estudo da mitologia, explorou as raízes arcáicas da 
psique, o que o fez divergir de Freud quanto à importante questão sobre a 
natureza do inconsciente. Para Jung a formação de mitos é uma função normal 
que liga o indivíduo a culturas antigas e primitivas, diferente de Freud, que via o 
mito como centrando-se no mesmo complexo nuclear que a neurose. Para Jung 
o mito e a religião são derivados de funções basicamente sadias e positivas da 
psique e não se ligam necessariamente a impulsos sexuais ou neuróticos.

Ainda que Jung tenha afirmado que epistemologicamente se apoiava em Kant, 
no final da sua vida argumentou que os conceitos de espaço-tempo e causação 
implantados na física newtoniana não eram, como acreditara Kant, princípios 
universais a priori, mas produtos da consciência humana, que muda e evolui com 
a história. O mundo não é experimentado diretamente, os dados da realidade 
são sempre interpretados pela mediação da linguagem, do símbolo e do mito, e 
é dessa forma que o conhecimento se torna possível.

Antes do século XVII, antes da era do racionalismo científico, o mundo podia 
ser visto de modo muito pessoal, onde os elementos e os eventos naturais eram 
interpretados como obra de deuses e demônios. Isso tudo foi denunciado como 
projeção de qualidades humanas na natureza. Porém para Jung, a projeção não é 
um tipo de aberração primitiva ou pré-científica, mas é um aspecto essencial da 
mente humana. Os tipos e objetos da projeção podem mudar com o tempo, mas 
o processo é inescapável e compulsório para os seres humanos. Assim sempre 
projetamos, sempre interpretamos. Nietzsche (1986) disse: “a consciência é uma 
forma de discurso humano, não é uma espécie de lógica extra-corpórea”. Jung 
em “A prática da psicoterapia”, referiu-se ao inconsciente como uma linguagem 
(CW16, 253), idéia que foi mais tarde desenvolvida por Lacan.

Dessa forma o estilo, a linguagem de Thom pode ser compreendida e a idéia da 
luta entre deuses encontra em Jung o interesse pelo conceito de tensão entre 
princípios opostos, no qual Jung foi influenciado por Göethe e Schiller. Ele 
apreciou a necessidade de Göethe de estabelecer um tipo de equilíbrio entre os 
elementos opostos dentro de si e chegar a uma concepção orgânica, holística 
da natureza, que tentava reintegrar as dimensões vivas e espirituais. Com isso 
Göethe rejeitava o modelo mecanicista unilateral. Jung apreciou em Schiller a 
compreensão da tensão que ocorre na psique entre energias opostas e o impulso 
para uma harmonia reconciliadora, que era viável na atividade lúdica, na arte e 
na atividade da fantasia e imaginação.

Quase sendo parafraseado no discurso de Thom, pode-se ler em Jung: “… a vida 
do inconsciente prossegue e cria continuamente situações problemáticas” … ” não 
há mudança que seja incondicionalmente válida a longo prazo. A vida terá sempre 
que ser enfrentada novamente” … ”o fim, porém é a morte”. (CW8, 142) Percebe-se 
que o movimento dialético da vida, de um lado para outro, entre opostos, não tem 
solução final, nenhum absoluto onde os opostos são completamente reconciliados.

O conceito de irreversibilidade em Jung está ligado ao teleológico e ao próprio 
conceito de entropia. Para ele, “Vida é um processo de energia. Tal como todo 
processo de energia, é em princípio irreversível e, por conseqüência, dirigido 
para uma meta. Essa meta é um estado de repouso. A longo prazo tudo o que 
acontece não é mais nada que a perturbação inicial de um estado perpétuo de 
repouso que sempre tenta se restabelecer. Vida é teleologia, par excellence, o 
esforço intrínseco para chegar a uma meta, e o organismo vivo é um sistema de 
objetivos dirigidos que procura realizar-se” (CW8, 798). Nesse sentido tal sistema 
pode ser nomeado como dissipativo ou caótico.
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Os sistemas instáveis conduzem a uma nova descrição, assinalam a passagem do 
determinismo para as probabilidades, da reversibilidade para a irreversibilidade. 

A ciência rediscute os conceitos de ordem e desordem. Se a turbulência era o 
exemplo de desordem, e o cristal o protótipo da ordem, hoje um regime tur-
bulento deve ser visto como ordenado, pois os movimentos de duas moléculas 
situadas a distâncias macroscópicas são correlacionáveis. Ao contrário, o cristal 
“quebrou-se”, uma vez que os átomos que formam o cristal e vibram em torno 
de sua posição de equilíbrio o fazem de maneira incoerente. Assim o cristal é 
desordenado do ponto de vista de seus modos de excitação.

O desenvolvimento da teoria das catástrofes, que é a ciência dos processos 
dissipativos, produtores de entropia, mostrou que nenhuma ciência pode 
definir a evolução sem as restrições da irreversibilidade, da probabilidade e 
da coerência. Os conceitos que essa teoria introduz: atrator, seta do tempo, 
horizonte temporal, caos, podem ser considerados, segundo ARNOLD (1989) 
como susceptíveis de possibilitar, um dia, uma compreensão não redutível da 
aparição da vida a partir do mundo dos processos físico-químicos. 

SOBRE PRESSUPOSTOS E CONCEITOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA.
Mas, ao contrário das moléculas, os homens recordam-se, imaginam, sonham, 
estabelecem correlações, em síntese são capazes de instrospecção, de reflexão. 
Relações não lineares estão onipresentes e são capazes de embaralhar as visões 
globais, sendo sempre acentuadamente divergentes as representações do passado, 
presente e futuro.

Como aproximar então o comportamento das moléculas ao comportamento 
humano? O conceito de sistema traz tal aproximação.

Sistemas atualmente são considerados como estruturas flexíveis, nas quais flu-
tuações e desequilíbrios ocorrem, aspecto que permite grande flexibilidade, que 
abre grande número de opções para ação externa e interna.

Jung muitas vezes falou do Self como uma arena de luta entre opostos polares, 
mas também o definiu como um sistema auto-regulador que busca o equilíbrio 
através da interação entre essas forças contrárias. Nesse sentido Jung admitiu a 
influência de Heráclito, cujo conceito de enantiodromia – a tendência das coi-
sas se transformarem em seus opostos – foi sempre muito citada por Jung. Em 
“Estudos sobre Psicologia Analítica” disse: “Não há equilíbrio, nenhum sistema 
de auto-regulação sem oposição” (CW7, 92). A psique seria um sistema auto-
regulador desse tipo à procura de equilíbrio entre tendências opostas: entre as 
tendências com vistas à unidade e à pluralidade, entre a consciência e o incons-
ciente, entre os elementos masculinos e femininos, entre razão e instinto, entre 
espírito e natureza, entre bem e mal… Assim, a psique mostra uma tendência 
para a polarização, mas também para o equilíbrio, para estados contínuos de 
equilíbrio e de desiquilíbrio. A consciência humana possivelmente consegue 
unidade e estabilidade ao sobreviver e se transformar dentro das margens de 
flutuação e perturbação, como descreveu Clark (1993).

Sistemas desse tipo são chamados de cibernéticos (do grego kybernan, governar), 
no sentido de possuir dispositivos de retroalimentação e de controle próprios.

Parece que além de se opor aos radicalismos da ciência clássica, os cientistas 
estão aparentemente remitologizando seus temas, buscando descrições e classi-
ficações através de metáforas, de imagens.

A psique seria 
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arquétipos não são determinados quanto à seu conteúdo, mas apenas quanto 
à sua forma, e nesse caso apenas em um grau muito limitado. O arquétipo em 
si é vazio, puramente formal…”uma possibilidade de representação que é dada 
a priori.“ (CW9i, 155).

Clark (1993) mostrou que, da perspectiva genética, os arquétipos são parte da dota-
ção do homo sapiens, que permanece inalterada há milhões de anos e que permite, 
dentro de certos limites estruturais, a emergência de uma variedade de compor-
tamentos como reação a circunstâncias específicas, sejam internas ou externas.

O sistema interligado de arquétipos poderia ser compreendido como o decorrer 
de um sistema dissipativo. O arquétipo poderia ser imaginado como um atrator 
estranho que instaura o caos num sistema cujo comportamento era até aquele 
momento considerado regular. Assim a constelação de um arquétipo poderia ser 
imaginada como uma turbulência, que faz com que o sistema perca a estabili-
dade de até então, mudando de um salto para um estado diferente.

Em “Símbolos da transformação”, Jung disse que “O arquétipo constelado é sempre 
a imagem primordial da momentânea situação de necessidade”. “Quando sobre-
vém uma condição de necessidade, um tipo correspondente a esta emergência 
se constela no inconsciente. Como esse é numinoso, isto é, possui uma energia 
específica, ele atrai os conteúdos do consciente, idéias conscientes, através dos 
quais se torna perceptível e assim pode tornar-se consciente. Assim, pela introver-
são e regressão da libido, constelam-se conteúdos que antes eram latentes. Como 
mostra a experiência, são imagens primordiais, arquetípicas, que pela introversão 
da libido foram tão enriquecidas com recordações individuais, que o consciente 
pode percebê-las. Tais introversões e regressões naturalmente só ocorrem nos 
momentos em que uma nova orientação e adaptação se tornam necessárias.

Considerando cosmos como ordem e caos como estado onde a ordem ainda não 
existe, pode-se fantasiar a constelação de um arquétipo como uma catástrofe, 
no sentido de Thom. Desaparece o estado de equilíbrio e outro estado começa 
a se estabelecer, mas consecutivo a uma modificação de potencial. É possível 
compreender o que está acontecendo, mas impossível prever o futuro. Como 
atratores, os arquétipos seriam portadores de probabilidades – de crescimento 
ou de aniquilamento, de vida ou de morte para a consciência.

Jung, referindo-se ao inconsciente coletivo em “Símbolos da transformação” 
mostrou, que “se essa camada for animada pela libido em regressão, surgirá a 
possibilidade de uma renovação de vida e ao mesmo tempo de uma destruição 
dela. Uma regressão coerente significa um reatamento com o mundo dos instin-
tos naturais que constitui a matéria primordial também sob o aspecto formal e 
ideal. Se esta pode ser captada pelo consciente, determinará uma reanimação, 
uma reordenação. Mas se o consciente for incapaz de assimilar os conteúdos 
vindos do inconsciente, cria-se uma situação perigosa, na qual os novos con-
teúdos conservam sua forma original, caótica, arcáica, e com isso rompem a 
unidade do consciente “ (CW5, 631).

Jung ainda mostrou que “A assimilação do inconsciente protege contra o 
perigoso isolamento que sente todo aquele que se vê frente a frente com uma 
porção incompreensível, irracional de sua personalidade. Pois o isolamento leva 
ao pânico… tanto mais iminente a cisão da personalidade, que no indivíduo com 
tendência neurótica leva à neurose, naquele com predisposição psicótica leva à 
esquizofrenia, à desintegração da personalidade.” “Tal perigo pode ser evitado 
se as tendências do inconsciente puderem ser integradas na consciência…
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Ao explicar os fenômenos das coincidências significativas, Jung introduziu o 
conceito da sincronicidade. Seu objetivo não foi suplantar o princípio tradicional 
da causalidade, do determinismo, mas oferecer um princípio complementar. Ao 
falar sobre “sincronidade como um princípio de conexões acausais”, Jung citou 
o mundo do “acaso” como “um domínio imenso cuja extensão contrabalança por 
assim dizer o domínio da causalidade” (CW8, 823). Definiu sincronicidade como 
“a simultaneidade de um estado psíquico com um ou vários acontecimentos que 
aparecem como paralelos significativos de um estado subjetivo momentâneo e, 
em certas circunstâncias, também vice-versa” (CW8.850) Chegou depois à noção 
de probabilidade sincronística.

Dessa forma, irreversibilidade e probabilidade aparecem em Jung também como 
relativas às condições sob as quais o mundo e o mundo da psique podem ser 
observados.

Se os protótipos modelos da ciência do futuro salientam o resgate da geome-
tria, a primazia da imagem sobre o cálculo, pode-se verificar que Jung pensava 
em termos de imagens, tinha um modo de reflexão simbólico e enfocava os 
problemas muito através da intuição. Ele dava muita importância ao papel da 
imaginação. Desenvolveu o processo de amplificação como técnica para inter-
pretar as imagens e sonhos de pacientes. Na “Prática da Psicoterapia” descreveu 
o processo da amplificação como “uma iluminação cuidadosa e consciente de 
associações interconectadas, objetivamente agrupadas em torno de imagens 
particulares” (CW16, 319).

Para Jung fantasia e intuição são importantes em todos os níveis da ciência, pois 
desempenham um papel que suplementa o intelecto racional. Acreditava que 
elas se aplicavam essencialmente à física. Vive-se imediatamente apenas num 
mundo das imagens. Ao falar sobre as diferenças existentes entre o pensamento 
ocidental e oriental, ele disse: “Se o mundo não assume a forma de uma imagem 
psíquica, é praticamente como se não existisse.” “Na verdade, o ser psíquico é a 
única categoria do ser da qual temos um conhecimento direto e imediato, pois 
nenhuma coisa pode ser conhecida, sem apresentar-se como imagem psíquica. 
(CW11, 769).

Ao se referir ao Self, ao Si mesmo, Jung, que com freqüência disse não ser ele 
apenas o centro, mas todos os pontos da circunferência – exprimiu-o através 
da imagem. É importante ressaltar que o conceito de um todo psicológico não 
implica em uma unidade inteiramente indiferenciada, mas em um dinâmico 
equilíbrio entre opostos.

Até aqui procurei fazer tentativas de aproximação entre a psicologia analítica 
e a teoria das catástrofes em termos de alguns pressupostos e conceitos mais 
gerais. Entretanto encontrei uma similaridade mais específica entre o conceito 
de atratores estranhos ou caóticos e o conceito de arquétipos de Jung.

Ao falar sobre “A estrutura e dinâmica da psique”, Jung mostrou que “o sistema 
interligado de arquétipos é a estrutura que confere sentido e significado à vida 
psíquica, uma vez que contém toda a herança espiritual da evolução da huma-
nidade” (CW8, 342). “Os arquétipos, tais como os instintos, exercem uma função 
reguladora na medida em que intervêm na modelação dos conteúdos conscien-
tes ao regulá-los, modificá-los e motivá-los” (CW8, 404). Insistiu na afirmação 
de que os arquétipos não são idéias herdadas, mas possibilidades herdadas.

Ao falar sobre “Os arquétipos e o inconsciente coletivo” Jung reafirmou que os 
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Isso pode ocorrer sem dificuldade se na consciência existirem idéias de natureza 
simbólica” “Habentibus symbolum facilis est transitus” (para aqueles que tem 
o símbolo, a travessia é fácil, como se diz na alquimia) (CW5, 683). Novamente 
imaginar o atrator caótico?

Ainda que Jung não tenha aceito integralmente a teoria darwiniana, e se afas-
tado das formas materialistas mais radicais do darwinianismo, ele via a psique 
com marcas não só de um passado individual, mas com marcas da história da 
raça humana. Em “A estrutura e dinâmica da psique”dá uma formulação tipica-
mente darwiniana à questão da origem da consciência: A consciência, portanto 
deve ser vista como uma emancipação da função, de sua forma instintual, da 
compulsividade que a obriga a endurecer e transformar-se em mecanismos e daí 
tornar-se capaz de uma aplicação mais extensa e mais livre. (CW8, 412). A cons-
ciência confere uma vantagem na luta pela sobrevivência, e por implicação, um 
nível crescente de consciência concederia primazia adaptativa. “A capacidade do 
homem para consciência faz dele homem” (CW8, 412).

Porém, Jung acreditava que a consciência era também algo especial e maravi-
lhoso, um atributo que põe o homem imensuravelmente além dos animais, ao 
ver “a psique como uma perturbadora das leis naturais do cosmos” (CW8, 422).

Para Jung, a individuação é o desenvolvimento ótimo de todo ser humano 
individual, para o qual uma vida inteira, em todos os seus aspectos, espiritu-
al, social e biológico, é necessária. A personalidade é a realização suprema da 
idiossincrasia inata do ser vivo. É um ato de grande coragem executado frente 
à vida, a afirmação absoluta de tudo o que constitui o indivíduo. Isso significa 
ser um “homem que diz sim”, como Nietzsche (1986) afirmou. Para Jung “o 
desenvolvimento da personalidade é uma questão de dizer sim a si mesmo, de 
se considerar como a mais importante das tarefas, de ser consciente de tudo o 
que se faz, mantendo constantemente diante dos olhos todos os seus dúbios 
aspectos” (CW13, 24).

Colocou muito bem Clark (1993) que “o conceito do Self de Jung oferece a pro-
messa sublime, ainda que perturbadora da criação infindável de mundos além 
de mundos”. Entre o circunscrito e o infinito?

O mito da individuação oferece uma trajetória que reconduz o ser humano de 
volta a sua herança ancestral e o faz partilhar daquilo que caracteriza a humani-
dade no ser humano, ontem, hoje e amanhã. Entre o tempo e a eternidade?
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