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é o retorno e
mesmo a revanche 

do sagrado

de confissão (credo religioso) ou com a pertença a uma determinada igreja”
(JUNG, 1988b § 497, 509).

Vivemos o desenraizamento do sagrado e o ser humano, que é caracterizado por 
sua transcendência, encontra dificuldades no contemporâneo, onde o indivíduo 
capturado pelo imanente e fora do transcendente perde a capacidade de resigni-
ficar, lançando-se no vazio característico dos tempos atuais (SAFRA, 2007).2

Ao mesmo tempo, paradoxalmente e talvez num sentido compensatório, assis-
timos neste início do século XXI, principalmente nas duas últimas décadas, uma 
grande propagação dos termos espiritualidade/religiosidade, que reaparecem 
principalmente nas ciências da saúde, onde vários estudos têm demonstrado a 
sua influência no bem-estar físico e mental dos indivíduos. Como esclarece Paiva 
(2001, p.69), é “o retorno e mesmo a revanche do sagrado e a obsolescência do 
processo de secularização”. Nas palavras de Teixeira (2005, p.13) “estamos diante 
de um desafio essencial: a retomada de uma dinâmica espiritual que vem sendo 
abafada ao âmbito da modernidade”.

Assim, alguns fatos introduzem definitivamente no universo científico a dimen-
são espiritual, que passa a ter relevância nos estudos acadêmicos. Já nos anos de 
1960 surgem os primeiros jornais especializados nesta abordagem, dentre eles 
o Journal of Religion and Health, publicado desde 1961. Inúmeros artigos estão 
sendo publicados sobre saúde e religião na literatura acadêmica, especialmente 
nas áreas da Psicologia e da Medicina, a ponto de muitas escolas de Medicina 
incluírem a espiritualidade na sua grade curricular, como por exemplo nos 
Estados Unidos, onde 84 das 126 escolas de Medicina credenciadas oferecem o 
curso de espiritualidade (MOREIRA et al, 2006). 

Piedmont (1999) aponta a espiritualidade como o sexto grande fator da per-
sonalidade, ao qual atribui, devido à sua influência nas funções motivacionais, 
o maior domínio entre os outros cinco fatores que a constituem (nervosismo, 
extroversão, amabilidade, espírito consciencioso e abertura à experiência). 
Esta questão foi discutida no fascículo número seis do Journal of Personality, 
publicado no dia 6 de dezembro de 1999, que tratou exclusivamente de temas 
relacionados à personalidade e religião. 

Zohar e Marshal (2002) anunciam a existência do “QS” ou coeficiente espiritual 
que, ao lado dos “QI” e “QE”, coeficientes intelectual e emocional, é o fator 
decisivo para o desenvolvimento humano. Ligado à necessidade de ter propósito 
e objetivo na vida, é responsável pelo desenvolvimento de valores éticos e cren-
ças que norteiam as ações humanas. Os autores também apresentam formas de 
medi-lo e desenvolvê-lo.

A hipótese que determinadas regiões de nosso cérebro são responsáveis pela 
geração de uma consciência espiritual e religiosa, leva alguns autores como 
Marino (2005, p.101), a falarem numa nova forma de neurologia, a ‘neuroteo-
logia’, capaz de identificar “alterações metabólicas que ocorrem no cérebro” em 
determinadas situações, como as EQM - Experiências de Quase-Morte -, medita-
ção e várias outras formas de estados alterados da consciência. O autor também 
apresenta uma nova visão de religião - ‘a religião do cérebro’ -, procurando unir 
os conhecimentos neurológicos e teológicos. Relata uma série de experimentos 
realizados no mundo que mostram “a evidência de que certas experiências de 
cunho religioso podem ser simuladas em laboratórios, induzidas por campos ele-
tromagnéticos” (idem, p.92). A consciência espiritual e religiosa está ligada à nossa 
neurofisiologia, como qualquer outra cognição, portanto, possuímos em nossas 
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No início do século XX, como uma reação à ascendência da religião sobre o 
Estado, a idéia de Deus era vista como um entrave ao desenvolvimento humano.
Na política, a possibilidade de existência de qualquer entidade ou razão 
divina era tomada como forma de aniquilar a potencialidade do livre arbítrio.
No campo da moral, já no final do século, passou-se a entender possível a virtude 
sem Deus, sendo perfeitamente aceitável a imagem ateísta da moral estritamente 
humanizada, laica, dando base aos movimentos racionalistas que se afirmavam 
em todas as áreas do conhecimento, tomando corpo o entendimento, nascido 
já no final do século XIX, da necessidade de uma aproximação “do positivismo, 
do neocetismo, do ateísmo e do anticlericalismo” (LIPOVESTKY, 2005, p.09). 

Da mesma forma, nas ciências, a religião também foi relegada, ora como 
impedimento ao seu avanço, ora como discussão desnecessária que habitava 
apenas o campo da fé, sem interesse para o conhecimento. Ao longo do século XX
presenciou-se uma radicalização do questionamento da dimensão religiosa na 
vida do homem moderno, fenômeno que foi chamado à “morte de Deus” e 
anunciou o desenvolvimento da racionalidade científico-tecnológica moderna, 
onde Deus era uma hipótese não necessária para o homem. A Psicologia, com 
exceção de poucos autores, não fugiu à regra e apresentou os seus modelos 
operacionais, onde a realização do homem dependia apenas do desenvolvimento 
de suas forças psicológicas e, para ser feliz, importava somente realizar ao 
máximo seus desejos e não reprimi-los (GIOVANETTI, 1999, p.87). Segundo crítica 
de Jung (1957, p.7), “sob o influxo de um materialismo científico, tudo o que 
não é possível ver ou tocar torna-se duvidoso; assim, somente considerando 
científico o materialmente demonstrável, temos uma psicologia sem alma”. 
O tema era marginalizado e, com isso, esperava-se o desaparecimento ou a 
diminuição das práticas religiosas. Conforme os registros de Paiva (2001, p.77), 
entre os anos 1900 a 1970 os agnósticos passaram de 3 milhões para 543 milhões
e os ateus, de 225 mil para 165 milhões.

Neste início do século XXI, segundo Teixeira (2005, p.14), observa-se uma pai-
sagem crepuscular, dominada pela recusa da hospitalidade, pelo desgaste da 
compaixão, onde as atitudes revelam condutas etnocêntricas e egocentradas. De 
acordo com Araújo (2007)1, nos idos hipermodernos não há tempo para o apai-
xonamento, um processo importante que requer várias etapas; citando Bauman 
(2004), a autora lembra que o amor é líquido. Vivemos os tempos da angústia 
existencial, da ansiedade generalizada, das fobias, dos medos e dos pânicos. 
Os detalhes são considerados essenciais e perde-se a percepção da totalidade. 

Como relata Monteiro (2006, p.7), vivemos hoje aquilo que Jung, há mais de 
um século, chamou de ‘massificação’, referindo-se ao viver de acordo com os 
referenciais egóicos, inteiramente articulados pela persona, ou máscara social. 
Estamos cada vez mais escravos das aparências, vivendo na sociedade do espetá-
culo, das imagens e das sensações, e “essa sociedade desligada dos valores mais 
profundos da subjetividade humana e da alma, mergulha mais e mais no vazio, 
na falta de sentido e na angústia existencial”.

Ao lado de Frankl (2008), vários autores contemporâneos como Marques (2000); 
Monteiro (2006); Vanistendael & Leconte (2008), apontam a falta de sentido e a 
falta de propósitos de vida como o problema central da neurose dos dias atuais, e 
consagram aquilo que Jung, há décadas anunciou: “a psiconeurose, em última ins-
tância, é um sofrimento de uma alma que não encontrou o seu sentido”; e como 
poucos investigadores da psicologia, não se deixou influenciar pela voga de sua 
época e declarou que a cura só ocorre com a retomada de “uma atitude religiosa”. 
Contudo, já nos alertava que isso “evidentemente, nada tem a ver com a questão
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ocorre paralelamente à crescente relevância dada à espiritualidade pelo público 
em geral, fenômeno que, como bem nos esclarece Giovanettti (1999), expan-
de-se e expressa-se nas mais diversas formas, como nos casos dos Evangélicos, 
das Testemunhas de Jeová, dos Católicos Carismáticos, do retorno dos cultos 
pagãos, dos grupos de religiosidade oriental, etc. O autor compara o fenômeno 
àquelas ondas místicas características de um final de século e início de outro. 

É crescente o consumo de literatura a respeito de espiritualidade, de livros de 
auto-ajuda, de terapias alternativas, de ‘sites’ que oferecem serviços de orienta-
ção espiritual, astrológica, etc. Como relata Teixeira (2005, p.14 e 15), “podemos 
vislumbrar a presença diversificada de uma grande sede de espiritualidade, que 
brota mesmo fora dos caminhos normais da religiosidade instituída”. De acordo 
com dados do Gallup (2005), pesquisas apontam que 95% dos americanos acre-
ditam em Deus sendo que, daqueles 5% dos que não acreditam, 4% não têm 
certeza da resposta e apenas 1% estão convictos de sua opinião. Embora o fenô-
meno da busca pela espiritualidade/religiosidade seja global, no Brasil esta ocor-
rência atinge aspectos surpreendentes. Em resposta à pergunta “você acredita 
em Deus?” feita em pesquisa por encomenda da Revista Veja (ed. 19/12/2001) 
ao instituto Vox Populi, 99% dos entrevistados responderam que sim; por outro 
lado, apenas 7,3% dos brasileiros afirmam que não têm religião (IBGE, 2000).

Assim, diante deste cenário a psicologia e as ciências em geral não poderiam con-
tinuar ao largo desta nova demanda por respostas às questões da fé e da espiritua-
lidade que hoje, necessariamente, despontam no mundo das ciências empíricas, 
deixando de serem consideradas apenas objetos de estudo da Teologia e Filosofia.

Aos 75 anos de idade Jung (2001, p.391) alertou-nos: “é da maior importância 
que as pessoas cultas e ‘esclarecidas’ reconheçam a verdade religiosa como algo 
vivo na alma humana e não como uma relíquia abstrusa e irracional do passado”, 
já que alguns fenômenos próprios da religião acabam se convertendo em “ismos” 
que levam à vivência equivocada da experiência religiosa e se transformam em 
verdadeiros riscos psicossociais podendo resultar em grandes adversidades como 
guerras, atos terroristas, campos de extermínio e várias outras formas de adoe-
cimento da sociedade.

Atualmente muitos esforços estão sendo empreendidos no sentido de unir nova-
mente ciência e espiritualidade e, principalmente, em estabelecer uma ligação 
entre psicologia e espiritualidade. Podemos dizer que se trata da tentativa de se 
estabelecer um processo de reunificação do todo, das naturezas divina e huma-
na, imanente e transcendente do homem, não só o aproximando, novamente, do 
sagrado, como também atraindo as figuras de Deus e do homem para um ponto 
de convergência. Segundo Paiva (2005), considerando-se a espiritualidade como 
um componente desejável para o aprimoramento humano, na medida em que 
representa uma busca de autonomia, privilegiando o indivíduo e procurando 
reintegrá-lo com o todo, podemos falar em uma psicologia da espiritualidade.

Contemporaneamente muitos estudos estão sendo realizados em várias áreas 
do conhecimento, principalmente investigações que relacionam religiosidade / 
espiritualidade e saúde.

Fato que, segundo Zinnbauer e Pargament (2005), pode ser comprovado pelo 
quintuplicar das pesquisas envolvendo estes temas junto ao sistema PsychoINFO 
and Medline; estudos que, segundo apontamentos de Flannelly et al (2004), 
têm na sua grande maioria demonstrado que a religião pode influenciar posi-
tivamente a saúde. E assim alertam-nos para a importância de se desenvolver 
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estruturas cerebrais localizações ou funções neurofisiológicas que produzem as 
sensações, percepções e cognições relacionadas à experiência espiritual e religiosa.

Outro fato marcante dá-se quando a American Psychiatric Association - 
APA admite que os problemas religiosos ou espirituais também são objeto de 
trabalho dos profissionais da psiquiatria e psicologia. Isso ocorre no momento 
em que a Associação inclui no Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-IV), edição revisada de 1994, uma nova categoria diagnóstica 
relativa a questões de ordem religiosa e espiritual. Os objetivos são diferenciar os 
problemas desta natureza de outros tipos de patologias, estabelecendo critérios 
para avaliação e diagnósticos mais precisos, além de incentivar a investigação 
clínica e o desenvolvimento de centros de treinamentos na abordagem destas 
questões, com vistas ao desenvolvimento de formas adequadas de tratamento 
(LUKOFF et al., 1998). Assim, os temas religiosos e espirituais também passam a 
ser o foco da consulta e do tratamento psicológico e psiquiátrico (LUKOFF et al., 
1995). A nova categoria é classificada como “Problema Religioso ou Espiritual” 
(V62.89) e tem sua aplicação nas seguintes situações:

Esta categoria pode ser usada quando o foco de atenção clínica é 
um problema religioso ou espiritual. Exemplos incluem experiências 
angustiantes que envolvem a perda ou o questionamento da fé, problemas 
associados com a conversão a uma nova fé, ou o questionamento de 
valores espirituais que podem não estar, necessariamente, relacionados 
com uma igreja ou religião institucionalizada (DSM IV - p.693).

Contudo, antes mesmo deste importante passo dado pela APA, a Assembléia 
Mundial de Saúde de 1983 já discutia a inclusão de uma dimensão “não material” 
ou “espiritual” na definição de saúde, a ponto de haver uma proposta para 
modificar o conceito clássico de “saúde”, estabelecido pela Organização Mundial de 
Saúde, para “um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual 
e social e não meramente a ausência de doença” (FLECK, 2003, p.2). É importante 
registrar que o conceito de saúde proposto por esta associação na cidade de 
Nova York, em junho de 1946, foi alterado apenas em 1948, com a inclusão 
da dimensão social (LARSON, 1996, p.181), ou seja, tem mais de meio século, 
e necessita de revisão urgente, sem levar em conta que, antes desta definição 
um conceito tradicionalmente aceito já indicava a saúde como resultado da 
interação de três elementos: mente, corpo e espírito (idem, 1996, p.191). Segundo 
Vasconcellos (2006, p.25), os segmentos mais avançados deste movimento têm 
exigido que este conceito de bem-estar seja abordado, também, nos níveis 
espiritual e ecológico. Para o autor, “essa flexibilidade paradigmática traduz a 
transformação pela qual o conceito biopsicossocial de saúde está passando. 
Lentamente, ele está se transformando num conceito biopsicoespiritual-ecológico”. 

Fato este que já se deu em parte, no momento em que, com base em vários 
estudos e dados de pesquisas que apontam para a importância da espirituali-
dade na saúde, a OMS reconhece a natureza multidimensional do conceito de 
qualidade de vida, ou seja, que esta inclui dimensões físicas, psíquicas, sociais e 
espirituais que representam valores universais e presentes em todas as culturas 
e, atendendo a várias propostas, passa a incluir em seu instrumento que avalia 
a qualidade de vida, o WHOQOL-100 (World Health Organization Quality of Life 
Instrument), um domínio chamado: Espiritualidade, Religião e Crenças pessoais 
(WHOQOL Group, 1995).

Segundo Piedmont (2001), não há dúvida que a espiritualidade representa o “hot 
topic”, dentro das ciências físicas e sociais, e este aumento do interesse profissional 
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Definições que Pargament (1999, p.11) aceita com reservas, pois entende a 
religião como a busca por formas relacionadas ou que signifiquem o sagrado. 
Funcionalmente, a religião é a busca por significado, ou seja, a busca por aquilo 
que as pessoas dão valor em suas vidas, lembrando que esta significância, 
necessariamente, varia de um indivíduo para outro. A religião traduz esta busca 
pelo significado na vida das pessoas. Já a espiritualidade é “a busca do sagrado, 
e não de suas formas ou significados”. Tem relação com a maneira como as 
pessoas pensam, sentem, agem ou interagem nos seus esforços para encontrar, 
conservar e, se necessário, transformar o sagrado em suas vidas. Mostra que, “a 
espiritualidade é o coração e alma da religião” e que a busca pelo sagrado é a 
parte mais importante da função religiosa (idem, 1999, p.13). O autor unifica o 
conceito, para ele a religião inclui a espiritualidade. 

Safra (2005, p.210), também faz suas distinções:

Denomino espiritualidade o sair de si em direção a um sentido último e o 
sustentar a transcendência ontológica do individuo. Considero a religiosidade 
a espiritualidade que ocorre em meio a concepções sobre o divino. Chamo 
de religião o sistema representacional de crenças e dogmas consciente por 
meio do qual uma pessoa procura modelar sua vida e conduta, de maneira 
espiritual ou de modo antiespiritual.

Ainda, 

É claro que também encontramos a coexistência dos dois fenômenos - a 
religião e a espiritualidade - em um único movimento. Nestes casos a religião 
é vivida pela pessoa como campo no qual a sua transcendência ontológica é 
preservada e direcionada para o mais além em direção ao Outro ABSOLUTO.

Neste momento gostaríamos de discorrer e nos aprofundar um pouco mais no 
pensamento de Carl Gustav Jung acerca da espiritualidade e religiosidade, por 
tratarem-se de temas que sempre estiveram intensamente presentes em sua vida, 
permeando sua teoria e dando a importância devida a este aspecto, tão polêmico 
e, até então, tão distante das pesquisas científicas. Jaffé (s/d, p.15), na introdução 
feita para o livro “Memória Sonhos e Reflexões” de Carl Gustav Jung, conta que em 
1952 ele escreveu a um jovem sacerdote dizendo que todos os seus pensamentos 
giravam em torno de Deus, como os planetas em torno do sol, e que eram da 
mesma forma irresistivelmente atraídos por ele. Relata que, em vão, interrogou 
Jung acerca dos acontecimentos de sua vida exterior, tendo ele respondido que 
só a essência espiritual do que vivemos era inesquecível e digna de ser contada. 

Nascido 1875, Jung foi criado em uma família em que o pai era pastor protes-
tante e a mãe era irmã de outros seis irmãos religiosos, e atribuía à experiência 
com Deus a máxima importância entendendo que muitos dos males do mundo 
moderno deviam-se ao fato deste homem ter se distanciado de suas raízes reli-
giosas. Por toda sua vida procurou o conhecimento de Deus: buscava a experi-
ência imediata, intuitiva de Deus e rejeitava a religião baseada na fé intelectual, 
cindida da vivência daquilo em que se acredita (BRYANT, 1996). 

São muitas as críticas e polêmicas que suas afirmações não ortodoxas sobre 
religião ainda causam. Para muitos cientistas é considerado um místico e para 
alguns teólogos, um herege. 

Jung (1988, § 1) parte do pressuposto da indissociabilidade do estudo da religião 
dentro do contexto psicológico; para ele a religião constitui uma das expressões 

a busca pelo 
sagrado é a parte 

mais importante da 
função religiosa

12 - Hermes13

metodologias de investigação capazes de qualificar e aprimorar estes estudos, 
metodologia que segundo os autores tem melhorado ao longo dos anos, mas que 
ainda merece a atenção dos profissionais da área.

A principal dificuldade existente no trato dos temas religião, espiritualidade e 
religiosidade está, exatamente, na confusão conceitual decorrente do emprego 
destes termos, que são usados com vários sentidos diferentes. Segundo Paiva 
(2005), tais sentidos podem envolver, a um só tempo, circunstâncias econômicas, 
sociais e políticas que, por sua vez, variam dentro do próprio contexto histórico 
em que são empregados.

De acordo com Xavier (2006), religião é inicialmente associada, dentro do pen-
samento ocidental, indistintamente ao sobrenatural, às instituições, às crenças, à 
própria experiência religiosa, mas também à ética, às formas de comportamento 
social etc, englobando tanto religiosidade como também espiritualidade.

São inúmeros os conceitos que encontramos destes termos e, infelizmente, ainda 
não se tem um consenso a respeito deles; pelo contrário, são temas que abri-
gam muitas polêmicas e divergências que acabam por dificultar as investigações 
na área. Contudo, aos poucos observa-se uma tendência à unificação e alguns 
pontos que já são convergentes; como nos esclarecem Zinnbauer & Pargament 
(2005), os termos religião ou religiosidade estão sendo tomados como forma 
de crença institucionalizada, formalizada e tradicional, com rituais e expressões 
coletivas ou sociais, enquanto a espiritualidade tem sido identificada como uma 
forma não coletiva, mas sim individual de busca ou conexão com o sagrado, ou a 
busca de uma verdade universal ou propósito de vida. Este caráter individual, ou 
pessoal, da espiritualidade, confere-lhe uma maior dinamicidade, porque não é 
baseada na fé institucionalizada, mas sim na experiência pessoal com o sagrado.

Segundo Xavier (2006), nos últimos séculos as grandes religiões, que antes eram 
fonte de sentido e significado aceitos coletivamente, têm perdido este poder e as 
pessoas têm buscado uma espiritualidade de maneira mais subjetiva, adotando 
de várias correntes religiosas somente aquilo que as interessa, ou que vai ao 
encontro de suas necessidades. Portanto, o conceito de espiritualidade vem 
sendo usado para tentar dar conta dessa mudança, embora em muitos estudos 
alguns autores ainda prefiram usar os termos alternada e indistintamente.

Atualmente a maioria dos autores está usando os termos no sentido definido por 
Koening et al (2001, p.18), segundo os quais é difícil encontrar uma definição de 
religião e espiritualidade que seja aceita por todos os estudiosos da área, ainda que 
a maioria já concorde que ambos refiram-se ao ‘sagrado’. Argumentam que existe 
a necessidade de se padronizar essas definições e, em análise dos termos, levantam 
características que os distinguem e que podem ser úteis para separar e identificar 
cada um destes conceitos para fins de pesquisas, acabando por defini-los como:

Religião: é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos 
designado para: a) Facilitar a aproximação ao sagrado ou transcendente 
(Deus, força superior ou verdade/realidade fundamental. b) Promover enten-
dimento e um relacionamento de responsabilidade para com outras pessoas 
da comunidade.

Espiritualidade: é a busca pessoal para o entendimento de respostas para as 
questões fundamentais sobre a vida, sobre significado, e sobre a relação com 
o sagrado e o transcendente, que podem (ou não) levar a um desenvolvimento 
de rituais religiosos e a formação de uma comunidade. 
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O Sagrado, para Otto (2005), é relativo ao que originariamente o termo desig-
nava nas línguas semíticas, é uma interpretação e avaliação do que existe exclu-
sivamente no domínio religioso; possui uma característica especial que escapa 
ao racional e constitui o que chama de uma arrêton, ou seja, algo de inefável. 
Costuma-se atribuir ao termo um sentido figurado, como um “predicado de 
ordem ética, sinônimo do absolutamente moral e perfeitamente bom” (idem, 
p.13); o sagrado, para o autor, inclui tudo isso, mais está além disso, seria algo 
sui generis, que “não pode ser objeto de ensino propriamente dito; só pode ser 
excitado, despertado, como tudo que procede do espírito” (ibid., p.15). Ou seja, 
só se dá a compreender quando vivido intimamente. Ele se refere ao numinoso, 
palavra derivada de numem, que segundo seus apontamentos, não podemos 
conceituar, apenas tentar indicá-lo observando a reação do sentimento particular 
que seu contato provoca. Temos que “dá-lo a conhecer, como por ressonância, 
através de expressões simbólicas” (ibid., p.21).

O numem é caracterizado como mysterium tremendum et fascinans; aqui o 
mysterium representa o totalmente Outro, o quantitativamente diferente, “o 
que não é manifesto, aquilo que não é nem concebido nem compreendido, o 
extraordinário e o estranho” (OTTO, 2005, p.22), aquilo que “nos enche de espanto 
e nos paralisa” (idem, p.39). Ele contém outros elementos: o tremendum, que 
refere-se a algo repulsivo que causa medo, que ele chama de ‘o terror místico”, o 
“sinistro” e o fascinans, que fascina, “seduz, arrasta, arrebata estranhamente, que 
cresce em intensidade até produzir o delírio e o inebriamento”, que corresponde 
ao “elemento dionisíaco da ação do numem” (ibid., p.50).

Estas idéias influenciam o conceito de Jung sobre religião, que passa a ser enca-
rada como uma atitude ou experiência de caráter subjetivo, de contato com o 
numinoso, que não está padronizado a qualquer forma de rito ou religião, ao 
contrário, pode até mostrar-se contrária a crenças anteriores e não depende da 
vontade do sujeito.

Religião é - como diz o vocábulo latino religere – uma acurada e conscien-
ciosa observação daquilo que Rudolf Otto acertadamente chamou de “numi-
nioso”, isto é, uma existência ou um efeito dinânico não causados por um 
ato arbitrário. Pelo contrário, o efeito se apodera e domina o sujeito humano, 
mais uma vítima do que seu criador. Qualquer que seja sua causa, o numi-
noso constitui uma condição do sujeito, e é independente de sua vontade…
O numinoso pode ser a propriedade de um objeto visível, ou o influxo de uma 
presença invisível, que produzem uma modificação especial na consciência. 
Tal é, pelo menos, a regra universal (JUNG, 1988, § 6).

O termo religião para Jung (1988, § 9) “designa a atitude particular de uma 
consciência transformada pela experiência do numinoso”. É o que ele chama de 
experiência absoluta:

A experiência religiosa é algo de absoluto. […] É indiferente o que pensa o 
mundo sobre a experiência religiosa: aquele que a tem, possui, qual ines-
timável tesouro, algo que se converteu para ele numa fonte de vida, de 
sentido e de beleza, conferindo um novo brilho ao mundo e à humanidade.
(Jung, 1988, § 167).

Segundo Amaro (1995, p.1) “o maior mérito de Jung foi o de haver reconhecido 
como conteúdos da alma humana os arquétipos, as representações coletivas 
primordiais que estão na base das diversas formas de religião”. Para Jung é a 
vivência, ou a atualização dos arquétipos do inconsciente para o consciente que 
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mais antigas e universais da alma humana. Trata-se de um fenômeno socioló-
gico ou histórico que deve ser considerado como elemento indispensável na 
investigação da estrutura psicológica. Também é importante pontuar que ele 
não dá à religião qualquer caráter sectário de crença particularizada. Entende 
religião ou religiosidade no sentido exato do termo religio, que vem de religere 
e significa reler atentamente os fatos (considerar cuidadosamente, examinar de 
novo, refletir bem), e na sua forma atual de religare, que seria o religar-se ao 
maior, ao Divino, ao Espírito, “através uma atitude particular de uma consciência 
transformada pela experiência do numinoso” (idem, 1988, § 9).

Assim, Jung (1988, § 8) encara a religião como:

[…] uma atitude do espírito humano, atitude que de acordo com o emprego 
originário do termo ‘religio’, poderíamos qualificar a modo de uma consi-
deração e observação cuidadosas de certos fatores dinâmicos concebidos 
como ‘potências’: espíritos, demônios, deuses, leis, idéias, ou qualquer outra 
denominação dada pelo homem a tais fatores.

O emprego do termo ‘religião’, na Psicologia de Jung, reflete um caráter muito 
próximo ou até coincidente ao conceito de espiritualidade que está sendo usado 
atualmente, espiritualidade enquanto experiência que traz sentido e significado 
para a existência e reconhece o poder de algo absoluto, além-ego, que nos 
remete a uma sensação de plenitude e comunhão com o universo. Podemos 
dizer que Jung usa quase que indiscriminadamente os termos espiritualidade, 
religião e religiosidade, embora seja muito mais freqüente em suas obras o uso 
do termo religiosidade que, segundo Xavier (2006), é muito próximo a religião, 
talvez porque religião seja tomada como um elemento vivo que existe apenas 
no contexto da experiência pelo indivíduo, algo que só acontece através da 
vivência do sujeito. Jung distingue a religiosidade como experiência primordial 
(forma religio), que se dá de forma direta, individualizada de vivência com o 
sagrado e que não exige um sistema de crenças, da confissão ou profissão de fé, 
que seria a forma confessa, não direta, mas mediada pelos sistemas simbólicos 
de uma determinada religião, que estabelece significados coletivos e algumas 
vezes fixos para a vivência do numinoso e que implica em crença e fé, uma vez 
que necessita de estabelecimento de dogmas. Explica que espiritualidade, para 
Jung, seria “outro fator humano, o espírito (Geist), que se constitui em conceito 
subjacente à dinâmica ou realidade psicológica da religiosidade, a qual é de 
ordem mais complexa” (idem, p.184). 

Jung atribui muito valor aos dogmas e aos credos religiosos, desde que não sejam 
colocados no lugar da experiência direta do divino, a qual prioriza. Entende que 
devemos unir nossas experiências primordiais individuais do sagrado com as 
formas de religiões coletivas, mesmo porque as experiências individuais imediatas 
com o numinoso são abrasadoras, intrigantes ou perturbadoras, e os credos 
coletivos oferecem diversas formas de acomodar essas experiências, protegendo o 
indivíduo contra os efeitos avassaladores que podem resultar deste contato direto 
com o numinoso (EISENDRATH & DAWSON, 2002).

Toda a concepção de Jung sobre religião é profundamente influenciada pelas 
idéias do alemão Rudolf Otto (1869-1937), um eminente teólogo protestante, 
erudito em religiões comparadas e autor do livro Das Heilige (O Sagrado, 1917), 
considerado um dos mais importantes tratados teológicos do século XX, onde 
procura fazer uma análise fenomenológica da experiência religiosa através do 
termo por ele cunhado: numinous (numinoso), que expressa um importante 
conceito religioso e filosófico da atualidade. 
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física (JUNG, 2007, § 189); diferente de Freud, não dá a ela caráter meramente 
sexual, refere-se à energia que está presente em todos os dinamismos psíquicos. 

Esses processos psíquicos Jung (1998, § 407) apresenta como resultado de 
“equilíbrios energéticos entre espírito e o instinto”, que atuam como uma escala 
através da qual a consciência “desliza”, muitas vezes próxima ao instinto e 
outras vezes próxima do outro extremo, onde o espírito predomina (idem, § 408).
De acordo com Stein (2005, p.95), a psique se encontra no “espaço entre o corpo 
e a mente transcendente, ou entre a matéria e espírito” que “quando estão 
coordenados, o arquétipo fornece forma e significado ao instinto, e o instinto 
fornece energia física às imagens arquetípicas”, a fim de ajudá-las na realização 
da meta espiritual para a qual toda a natureza do homem se inclina.

Jung (1998, § 108) deixa claro que “o princípio espiritual não entra em choque 
com o instinto em si, mas com a instintividade”, onde ocorre uma preponde-
rância da natureza instintiva sobre o espiritual. “O espiritual também aparece 
na psique como instinto, e não é derivado de outro instinto como supõe a 
psicologia do instinto, “mas é um princípio sui generis, uma forma específica 
e necessária da força instintiva”. O homem tem a capacidade de transcender a 
instintividade. Explica que esta “transformação da energia instintiva se processa 
com sua canalização para um análogo do objeto do instinto” (idem, § 83), refe-
rindo-se a capacidade humana de simbolização (ibid., § 88).

É através do símbolo que as imagens arquetípicas chegam à consciência. Ele 
possibilita o acesso das representações do inconsciente para a consciência, são 
os impulsos dos instintivos primitivos transformados. Para Jung (1991b, § 87, n. 
38), símbolo “é a melhor forma de exprimir um estado de coisas que não pode 
ser expresso por outra coisa melhor do que por uma analogia”. Indica sempre um 
sentido profundo e invisível por trás do que é apreensível pela consciência. “Os 
símbolos funcionam como transformadores, conduzindo a libido de uma forma 
“inferior” para uma forma superior […]. O símbolo age de forma sugestiva, […] 
de modo convincente graças ao númeno, que é a energia específica própria do 
arquétipo” (JUNG, 2007, § 344).

Para Jung (1991a, § 91), existe um excedente de libido que dá origem a certos 
processos psíquicos, que são:

[…] processos religiosos cuja natureza é essencialmente simbólica. Sob a 
forma abstrata os símbolos são idéias religiosas; sob a forma de ação são 
ritos e cerimônias. São manifestações e expressões do excedente da libido. 
Constituem, ao mesmo tempo, degraus que levam a novas atividades que 
especificamente, devemos chamar culturais, para distingui-las das funções 
instintivas que seguem o seu curso regular, de acordo com as leis da natureza.

Segundo Neumann (1996, p.29), as imagens simbólicas “são a fonte criativa do 
espírito humano”, são elas que fundamentam a consciência e suas várias formas 
de compreender o mundo, como a religião, o culto, o rito e a arte. De acordo com 
Eliade (2002), os símbolos despertam a energia psíquica e a transformam em expe-
riência espiritual, possibilitando que o homem assimile, unifique planos heterogê-
neos e realidades aparentemente irredutíveis, permitindo-lhe escapar da existência 
fragmentada e alienada do homem moderno. “[…] graças aos símbolos o Mundo se 
torna ‘transparente’, suscetível de ‘revelar’ a transcendência” (idem, 2001, p.109).

A espiritualidade é uma função psíquica inerente ao homem, expressão de sua 
natureza, que tem por finalidade transcender a instintividade caracterizando o 
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possibilita o contato com o numinoso e é, exatamente o que, no seu conceito, 
se traduz como experiência religiosa. 

Jung, em sua obra, definiu arquétipo e reviu a definição muitas vezes. O conceito 
aparece como sistemas de prontidão para a ação, herdados em conjunto com a 
estrutura cerebral e que juntos constituem o aspecto psíquico. Seriam “formas sem 
conteúdo, representando a mera possibilidade de um determinado tipo de percepção 
e ação” (2002, § 99). Refere-se a componentes estruturais da psique humana “linhas 
básicas traçadas a priori que dão à matéria da experiência uma configuração 
específica… espécie de esquemas ou possibilidades funcionais herdadas” (idem, 
1991b, § 578). São potencialidades energéticas, estruturas congênitas que 
compõem o inconsciente, que em si mesmos são irrepresentáveis, ou que só 
podem ser reconhecidos pelos efeitos que produzem (idem, 1988, § 222, nota 2). 

Os arquétipos, junto com os instintos, são os fatores estruturais de todo 
o inconsciente, são os elementos determinantes de todos os processos 
psíquicos que passam a ser reconhecidos ou representáveis através das imagens 
arquetípicas que surgem como resultados das atualizações dos arquétipos, a 
partir dos elementos psicológicos do indivíduo ou do meio; em outras palavras, 
o arquétipo só será passível de representação, ou acesso à consciência, depois de 
ser “delineado” ou “preenchido” com as experiências subjetivas do indivíduo.

Conceito que segundo Rios (2008)3 tem sido revisado e um modelo contemporâneo 
para os arquétipos tem sido apontado por alguns estudiosos como Knox que 
propõe que os genes atuem como catalizadores na transmissão de componentes 
inatos como tendências a perceber o ambiente ou se comportar conforme 
determinados padrões, essas estruturas seriam altamente interativas com o 
mundo e a partir da sua relação com os estímulos desencadeariam os potenciais 
arquetípicos, transformando as em experiências individuais. Entretanto, 
preserva-se no modelo atual de arquétipo sua função auto-organizadora 
do desenvolvimento, mantendo suas principais características dentre elas a 
numinosidade, ou seja, a imagem arquetípica contém em sua representação o 
numem (JUNG, 1988, § 222) com todas as suas características de misterium 
tremendum fascinuns, que caracterizam a experiência religiosa.

Os arquétipos quando surgem, têm um caráter pronunciadamente numinoso, 
que poderíamos definir como ‘espiritual’, para não dizer ‘mágico’. Consequen-
temente, este fenômeno é da maior importância para a psicologia da religião. Ou 
seu efeito, porem, não é claro. Pode ser curativo ou destruidor, mas jamais indi-
ferente, pressupondo-se, naturalmente, um certo grau de clareza. Este aspecto 
merece a denominação de ‘espiritual’ por excelência. (JUNG, 1998, § 405).

Segundo Jung (1988, § 222), quando os efeitos do arquétipo se tornam cons-
cientes são caracterizados “pelo aspecto numinoso”. A experiência pessoal ou 
subjetiva do arquétipo, “submete o indivíduo ao seu fascínio” do qual não quer 
se desvencilhar, exatamente “porque tal experiência traz consigo uma plenitude 
de sentido até então considerada impossível” (idem, 1998, § 405). As imagens 
arquetípicas carregam em si a capacidade de sucumbir e transformar. “Elas 
devem atrair convencer, fascinar e sobrepujar’ (ibid., 2002, § 11). O arquétipo 
possui um “núcleo de significado” (ibid., § 155), um caráter autônomo, um sen-
tido orientador que incita a ação e essa força ordenadora e coerciva é derivada 
de uma energia libidinal intensa. (XAVIER, 2006).

Libido, para Jung, é a energia psíquica em geral, ele retoma o conceito inicial de 
energia que funcionalmente pode até ser comparada com a energia no campo da 
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Young-Eisendrath & Dawson (2002) explicam que o Si-mesmo ou Self é o arqué-
tipo do centro, uma força que ordena o inconsciente, predisposição que existe em 
sermos orientados em torno de um centro, uma imagem primordial semelhante 
àquelas que fascinaram as muitas sociedades ao longo da história e, como todos 
os outros arquétipos, parte das camadas mais profundas de nosso inconsciente, 
aquele que Jung (1998, § 342) chamou “coletivo”, referindo-se não só ao incons-
ciente pessoal mas também à camada da psique que contém toda herança espiri-
tual da evolução da humanidade e que é constituída pelos instintos e arquétipos.

De acordo com Jung (1991b, § 902), o Self implica em todos os tipos de fenôme-
nos psíquicos do homem. Representa a unidade da personalidade como um todo, 
o centro organizador de todos os processos psíquicos, que contém o núcleo da 
transformação, do desenvolvimento e meta da realização humana e que culmi-
na no processo de individuação. O Self contém, segundo Franz (1997, p.162), o 
“grande Homem que vive em nosso coração”, que nos guia e nos orienta através 
de nossos processos psíquicos “com um desígnio secreto”. O desígno que nos leva 
a viver nosso mito pessoal e coletivo, a realização de nossas potencialidades, a 
nos tornarmos aquilo que devemos ser, a realizarmos o nosso Si-mesmo.

Esse movimento do ego, centro da consciência em direção ao Self, centro da psi-
que total, acontece por meio da função transcendente que, através da produção 
simbólica, estabelece o equilíbrio entre os opostos, resultando em uma consci-
ência ampliada e transformada pelo “Deus interior”. Esta dinâmica é carregada 
de numinosidade e impõe um sentimento de reverência religiosa.

Em Carta para o Senhor Werblowsky, Jung explica como se dá a experiência com 
a imagem do Self:

Ela atinge a imago Dei, o arquétipo do Si-mesmo em nós, e assim desperta 
este último. Torna-se “constelado” e devido à sua numinosidade, força a 
pessoa a totalidade, isto é a integração do inconsciente ou à subordinação 
do eu à ‘vontade’ integral que, com razão, é entendida como ‘vontade de 
Deus’. No sentido psicológico, […] significa uma ‘integralidade’ e não uma 
‘perfeição’ da pessoa. A totalidade não pode ser consciente, pois abrange 
também o inconsciente. Ela é, ao menos em sua metade, um estado 
transcendental, portanto mística e numinosa (2002a, p.189-190).

Jung (1991c, § 399) demonstra que “Ele (o Self) também pode ser chamado ‘o Deus 
em nós’”, fato que leva alguns autores, como Sharp (1997) a afirmarem que não 
existe diferença entre o Self, enquanto uma experiência psicológica, e o conceito 
tradicional de Divindade suprema.

Cabe aqui pontuarmos que, embora as obras de Jung estejam repletas de refe-
rências às palavras ‘Deus’, ‘imagem de Deus’, ‘Javé’, etc., e que ele as tenha usado 
muitas vezes indiscriminadamente, nunca quis se referir ao Deus metafísico, 
muito menos teve a intenção de provar a existência deste Deus; para ele “o con-
ceito de Deus é simplesmente uma função psicológica necessária, de natureza 
irracional, que absolutamente nada tem a ver com a questão da existência de 
Deus” (JUNG, 1991c §110). Referia-se apenas à imagem de Deus ou à represen-
tação de Deus através da psique humana.

Só por meio da psique podemos constatar que a divindade age em nós; dessa 
forma somos incapazes de distinguir se essas atuações provém de Deus ou 
do inconsciente, i. é, não podemos saber se a divindade e o inconsciente 
constituem duas grandezas diferentes; ambos são conceitos-limites para 
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“homo religiosus”, o homem que considera e observa certos fatores que agem 
sobre seu estado em geral (JUNG, 1988, § 11).

[…] quando demonstro que a alma possui uma função religiosa natural, e 
quando reafirmo que a tarefa mais nobre de toda a educação (do adulto) é a 
de transpor para a consciência o arquétipo da imagem de Deus […] ela con-
tém e corresponde a tudo quanto o dogma formulou a seu respeito e mais 
ainda, aquilo que torna a alma capaz de ser um olho destinado a contemplar 
a luz […] Já fui acusado de “deificar a alma”. Isto é falso, não fui eu, mas o 
próprio Deus quem a deificou! Não fui eu que atribui uma função religiosa 
à alma; simplesmente apresentei os fatos que provam ser a alma […] dotada 
de uma função religiosa: função esta que não inventei, nem coloquei arbi-
trariamente nela, mas que ela produz por si mesma, sem ser influenciada por 
qualquer idéia ou sugestão (JUNG, 1991a, § 14).

Jung (1998, § 96), afirma que “contra o polimorfismo da natureza instintiva do 
primitivo se coloca o princípio da Individuação”, em outras palavras, na polari-
dade oposta à natureza instintiva encontramos “uma unidade integradora cujo 
poder é tão grande quanto o dos instintos”, e que “juntos os dois formam um 
par de opostos, necessários à auto-regulação e frequentemente descritos como 
natureza e espírito”. 

O processo de individuação a que Jung se refere corresponde ao movimento natu-
ral, inato da psique no sentido de desenvolvimento e ampliação da consciência;
corresponde a um processo gradativo de evolução do indivíduo no sentido da 
matéria ao espírito, ou do instintivo ao espiritual. O conceito de individuação é 
considerado a maior contribuição de Jung à psicologia, é o conceito que funda-
menta e centraliza toda sua teoria. 

Ele usa “o termo ‘individuação’ no sentido do processo que gera um ‘in-dividuum’
psicológico, ou seja, uma unidade indivisível, um todo” (JUNG, 2002, § 490) que 
jamais pode ser confundido com individualismo, ao contrário, entende que “o pro-
cesso de individuação deve levar a relacionamentos coletivos mais amplos e mais 
intensos, e não a um isolamento” (idem, 1991b, § 853). Pressupõe a presença da 
comunidade, “sem relacionamento, a individuação é quase impossível” (ibid., 2003, 
p.303). Individualizar ou, ”tornar-se totalidade, inclui por definição todo o fenômeno 
humano e o todo da natureza” (ibid., p.311-312). Ainda, enfatiza que o Self ou o Si-
mesmo “[…] significa tanto o Si-mesmo dos outros, ou os próprios outros, quanto o 
eu. A individuação não exclui o mundo; pelo contrário o engloba” (ibid., 1998, § 432). 

Apresenta a individuação como “um processo religioso que exige uma atitude 
religiosa correspondente – vontade do eu submeter-se à vontade de Deus” 
(JUNG, 2002a, p.432). Explica que existe na alma “uma possibilidade de relação” 
com o Divino, “[…] algo que corresponda ao ser Deus, pois de outra forma jamais 
se estabeleceria esta conexão entre ambos. Esta correspondência, formulada 
psicologicamente, é o arquétipo da imagem de Deus (idem, 1991a, § 12). Aqui 
ele se refere ao “arquétipo central da ordem, da totalidade do homem” (ibid., s/d, 
p.358), o que ele chamou de Self ou, Si-Mesmo. “Podemos considerar a imagem 
de Deus como um reflexo do Si-mesmo ou, inversamente, ver no Si-mesmo uma 
Imago Dei in homine” (ibid., 1962). 

O Self implica em “uma realidade sobre-ordenada ao eu consciente. Que abrange 
a psique consciente e inconsciente, constituindo por esse fato, uma personalida-
de mais ampla que também somos”; compõe “o centro dessa totalidade, como 
o eu é o centro da consciência (JUNG, s/d, p.358). 
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conteúdos transcendentais. Podemos, entretanto, observar empiricamente 
com suficiente verossimilhança, que existe no inconsciente um arquétipo da 
totalidade, que se manifesta espontaneamente nos sonhos etc., e que existe 
uma tendência independente do querer consciente, cuja meta é a de pôr 
outros arquétipos em relação com esse centro (JUNG, 1988, § 757).

Em última instância, religião para Jung é a experiência psicológica do Self, a expe-
riência subjetiva do arquétipo que contém o `numem´, a experiência inefável que 
domina o ego e o coloca sob o domínio do si-mesmo que, por sua vez, instiga-o à 
totalidade. Como bem definiu Edinger (1995, p.09), é o despertar para a existência 
de um centro transpessoal, de uma inteligência cósmica, da personalidade maior, 
objetiva, que não pode ser distinguida da imagem de Deus.  É a descoberta de 
que “o homem agora não está mais sozinho na psique e no cosmos”. E assim, “as 
vicissitudes da vida se revestem de um sentido novo e ampliado”. Tudo, fantasias, 
sonhos, “a enfermidade, o acidental e o coincidente tornam-se mensagens poten-
ciais do Parceiro invisível com quem compartilhamos nossa vida”. O confronto com 
o Self se constitui em uma derrota para o ego, a personalidade menor, subjetiva, 
que se “depara com a `Unidade Imortal´ que fere e cura, que derruba e ergue, que 
engrandece e apequena”, com “a Unidade que torna a pessoa como um todo”. 
Afinal, “o embate com ele é um mysterium tremendum” (idem, p.10).
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