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Para os meus amigos.
Eles muito me ajudaram a compreender

o significado interior da individuação.
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INTRODUÇÃO

As pessoas não criam sua personalidade deliberadamente, esco-
lhendo uma identidade ou caráter específico, assim como não 

modelam seu físico selecionando uma compleição, um tamanho de 
pé ou de mão, ou uma combinação peculiar de traços faciais. Do 
mesmo modo, as comunidades humanas não desenvolvem suas 
preferências e formas culturais de maneira consciente e racional. 
Quase tudo o que caracteriza os indivíduos e as comunidades de-
riva da interação de fatores e determinantes históricos — tempo e 
lugar de origem, herança genética e cultural. Além disso, é preciso 
acrescentar as inúmeras sincronicidades que acompanham indiví-
duos e grupos ao longo de sua breve ou longuíssima vida. James 
Baldwin descreveu essa realidade com muita precisão: “[...] infeliz-
mente, as pessoas não podem inventar tábuas de salvação, amores 
e amigos, do mesmo modo que não conseguem inventar os pais. É 
a vida que dá e também tira essas coisas, e a grande dificuldade é 
dizer Sim à vida”. 

A isso é preciso acrescentar: elas também não conseguem inven-
tar sua identidade ou estilos de personalidade. No fim, quem somos 
como indivíduos acaba sendo uma rede complexa de componentes 
diversos reunidos em um “objeto” psicológico chamado self (ou si-
-mesmo), possui uma identidade consciente específica e uma combi-
nação entremeada de conteúdos inconscientes. O opus humano — a 
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obra que nós, como indivíduos e até certo ponto como comunidades, 
podemos realizar e sobre a qual podemos exercer influência positiva 
— consiste em tomar consciência do que nos é dado, quer proceda 
da biologia, da história pessoal ou coletiva, ou do incessantemente 
criativo inconsciente, e em desenvolver o que recebemos da melhor 
maneira possível. Assim fazendo, também contribuímos com uma 
dimensão da existência que não existia até esse momento, a dimen-
são da consciência. Sigo aqui a perspectiva de C. G. Jung, que con-
siderava essa tomada de consciência como a contribuição humana 
ao universo.1

O tema principal a ser examinado neste livro é o princípio de 
individuação e sua relação com o esforço de tornar-se consciente 
e desenvolver a consciência. Principium individuationis é uma ex-
pressão com um histórico longo e complexo na filosofia (da Idade 
Média a Leibniz, Locke e Schopenhauer), posteriormente retomada 
por C. G. Jung e aplicada com enorme significado em sua teoria 
psicológica. Como conceito psicológico, trata-se de uma ferramenta 
com duas funções primordiais: primeira, oferece um modo de com-
preender e interpretar mudanças na psique individual e coletiva; 
segunda, sugere um método para aumentar e desenvolver a cons-
ciência humana ao seu máximo e pleno potencial. 

Como força dinâmica, a individuação remete à tendência inata 
— uma energia, um impulso ou, como direi em algumas passagens, 
um imperativo — de um ser vivo encarnar-se por completo, tornar-
-se verdadeiramente ele mesmo no mundo empírico do tempo e do 
espaço e, no caso dos seres humanos, a tomar consciência de quem 
e do que são. A natureza da individualidade humana e seu desen-
volvimento rumo a uma consciência maior são assuntos de grande 
complexidade, constituindo-se dois dos grandes temas da psicologia 
profunda. A psicologia junguiana comporta uma ampla estrutura de 
ideias e hipóteses teóricas interconexas que possibilitam a definição 
da realidade psicológica. No meu livro anterior, Jung’s Map of the 
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Soul,* apresentei inúmeras dessas estruturas básicas. Neste livro, 
passo do mapa à jornada, abordando a questão do desenvolvimento 
da consciência, uma ideia arquetípica por si só e que ocupa posição 
central não só na psicologia atual, mas também na espiritualidade, 
na historiografia, na biologia e em muitos outros campos científicos 
e humanísticos. 

Na psicologia junguiana, o processo de individuação não se res-
tringe a uma descrição básica do modo como um indivíduo toma 
forma e substância ao longo da infância e da juventude, vivenciando 
então essa personalidade construída na idade adulta. Essa constru-
ção é praticamente o acúmulo de formações biogenéticas e psicoge-
néticas e de influências culturais. Limitada a isso, a individuação 
quase se identificaria com a filosofia do individualismo. Mas não; a 
individuação impele a consciência e a autorrealização para além do 
limiar em que os processos de desenvolvimento normal regulados 
pelos genes, pela psique e pela sociedade cessam de atuar. Na ver-
dade, de várias maneiras, ela é o exato oposto do individualismo, 
apesar de poder assemelhar-se a ele nos estágios iniciais e de con-
ter alguns dos seus aspectos. De modo mais significativo, porém, a 
individuação é uma disciplina psicológica que exige a participação 
integral da pessoa consciente para fazê-la progredir. Em essência, 
ela procura levar o ego-consciência para fora e para além de suas 
características e hábitos pessoais estabelecidos e de atitudes cultu-
rais assimiladas (isto é, caráter e “personalidade”), objetivando um 
horizonte muito mais amplo de autocompreensão e plenitude, um 
horizonte que é impessoal e beira o que muitas vezes chamamos de 
anima mundi. A individuação produz uma extensão da consciência 
que vai além do pessoal e alcança o arquetípico ou não pessoal. Jung 
a denominava um opus contra naturam. 

Assim como a psicanálise freudiana, a psicologia junguiana pro-
cura superar a repressão e elevar o aspecto sombra da personalida-

* Jung — O Mapa da Alma, publicado pela Editora Cultrix, São Paulo, 2000.

jung e o caminho da individuaçao.indd   13 06/12/2019   15:23:18



14

de individual ao nível da consciência, e também suprimir o refrão 
comum do ego como centro estável e privilegiado do universo psíqui-
co. Ultrapassando a psicanálise, entretanto, ela também se empe-
nha em estabelecer uma comunicação ininterrupta com o que Jung 
chamava de espírito do inconsciente coletivo. Esse é um nível mais 
profundo da alma do que revelam as visões da psicologia do ego. 
Uma tentativa tão radical requer um trabalho psicológico árduo. 
Seu objetivo último é a conscientização e a integração dos níveis 
somático, psicológico e espiritual do ser nos níveis individual e co-
letivo. Para participar desse imenso projeto humano, o indivíduo é 
estimulado a integrar algumas figuras e dinâmicas do inconsciente 
coletivo a uma identidade consciente flexível que não reprime po-
laridades psíquicas inerentes para sustentar a si mesma, mas sim 
para incluir figuras e energias que emergem continuamente das 
profundezas da psique. A individuação é um processo dinâmico e 
permanente. 

Neste pequeno livro, até onde possível, procuro esclarecer esse 
processo e discorrer sobre a individuação como princípio. Ou seja, 
vejo esse processo como um modo de identificar padrões de desen-
volvimento no movimento contínuo de mudança no fluxo de cons-
ciência. Ao mesmo tempo, ele oferece um método para aprofundar e 
enriquecer o anseio inerente da psique de se inserir no tempo. Na-
turalmente, como todas as chamadas demandas instintivas feitas 
ao ego, esse processo pode ser evitado, negado, reprimido ou ainda 
relegado a uma condição de irritação mais branda que por vezes se 
torna tão premente, a ponto de se ter de lhe oferecer um sacrifício 
voluntário ou até mesmo forçado. A negação do imperativo da indi-
viduação tem um preço, porém, e às vezes é este que se torna o fator 
mais importante na vida de uma pessoa. 

Vou examinar também a aplicação do princípio de individuação 
a uma tradição religiosa e às relações políticas entre culturas. Em 
outras palavras, questiono se entidades coletivas e organizações 
também estão sujeitas ao princípio de individuação à medida que 
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avançam no tempo e entram em contato com o “outro”. Essa é uma 
tarefa árdua a cumprir, e estou inteiramente ciente de sua comple-
xidade. A minha percepção é de que o conceito junguiano particular 
de evolução psicológica de longa duração na psique humana, isto é, 
a individuação, pode ajudar na reflexão sobre o desenvolvimento da 
consciência em muitos níveis de especificidade e generalidade — o 
nível psicológico pessoal, o sociocultural, o religioso e o político, este 
incluindo as dimensões de relações internacionais, economia e glo-
balização. 

Meu foco principal, todavia, continua sendo a pessoa individual. 
No primeiro capítulo, explicito a noção de princípio de individuação 
e seu método, descrevendo suas características básicas e seus dois 
grandes movimentos ou fases: a analítica e a sintética. No segun-
do capítulo, examino a função da experiência numinosa no proces-
so de individuação e faço distinção entre individuação psicológica, 
desenvolvimento espiritual e jornada religiosa rumo à união com 
Deus. No terceiro capítulo, sirvo-me de um conto pouco conhecido 
dos Irmãos Grimm, “A Serpente Branca”, com o objetivo de mostrar 
a importância da iniciação para a individuação e comentar algumas 
características específicas da jornada da individuação. O quarto ca-
pítulo se concentra mais especificamente na psicologia feminina, 
partindo de outro conto dos Irmãos Grimm, “A Velha do Bosque”, 
para analisar a importância da conscientização de estados de pos-
sessão como parte do processo de individuação. 

No quinto capítulo, recorro à mitologia grega, concentrando-me 
no deus aleijado Hefesto (Hefaístos; Vulcano para os latinos) como 
figura representativa da luta com complexos pessoais e culturais 
que devem ser trabalhados para liberar a criatividade e se alcançar 
o objetivo da individuação. O sexto capítulo descreve um tipo espe-
cial de espaço psíquico que possibilita à personalidade em processo 
de individuação levar o trabalho a um nível mais profundo. Para fa-
lar sobre isso, invoco o deus grego Hermes, cujo mitologema orienta 
a caminhada. Em seguida, no capítulo sete, especulo sobre como os 
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indivíduos podem ajudar as tradições a avançar para um maior de-
senvolvimento e a realizar seu potencial para a consciência coletiva. 
Por fim, o capítulo oito é dedicado a algumas observações sobre as 
fascinantes dinâmicas em desenvolvimento entre as variadíssimas 
culturas das Américas do Norte e do Sul, enquanto o mundo enco-
lhe e os padrões culturais tendem a se congregar para dar origem a 
novas estruturas em meio à confusão e ao caos geral.

Em tudo isso, desejo enfatizar que a psicologia junguiana é 
prospectiva. Embora para fins analíticos se deva também efetuar 
um exame rigoroso e minucioso do passado, a teoria em si está em 
perfeita sintonia com os conflitos do presente e o potencial para o 
futuro. A individuação é um imperativo que nos impele à frente e, 
se bem-sucedida, livra-nos da cilada da repetição interminável dos 
padrões que nos condicionam. A convicção fundamental é que os se-
res humanos estão evoluindo em consciência, individual e coletiva-
mente, e que podemos participar desse processo e fornecer-lhe ener-
gia de formas bem específicas, bastando apenas saber como fazê-lo. 
Com essa finalidade, embora eu não tenha receitas prontas para 
dar, espero oferecer vislumbres que poderão ser de grande proveito.
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O Duplo Movimento 
da Individuação

Em 1957, em uma entrevista conduzida pelo psicólogo norte-
-americano Carl Rogers, o filósofo Martin Buber expôs um 

equívoco comum relacionado ao conceito de individuação de Carl 
Jung. Na conversa, testemunhada por centenas de alunos na Uni-
versidade de Michigan, Buber questionou vigorosamente o uso que 
Rogers fazia do termo “pessoa” e em seguida passou a explicitar sua 
discordância com relação a Jung:

Você fala sobre pessoas, e o conceito de “pessoa”, ao que pare-
ce, está muito próximo do conceito de “indivíduo”. Penso ser 
aconselhável fazer distinção entre eles. Um indivíduo é ape-
nas certa singularidade de um ser humano. [...] Isso é o que 
Jung denomina “individuação”. [...] ele pode se tornar mais e 
mais um indivíduo, sem que isso o torne mais e mais huma-
no. Tenho inúmeros exemplos de homens que se tornaram 
muito, muito individuais, muito distintos de outros, muito 
desenvolvidos em sua peculiaridade, sem ser de modo algum 
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o que eu gostaria de chamar de homem. [...] Uma pessoa, 
eu diria, é apenas o indivíduo que vive de fato com o mundo 
[...] e, com o mundo, não quero dizer no mundo, mas sim em 
contato real, em reciprocidade real com o mundo em todos os 
pontos em que o mundo pode encontrar o homem. [...] Sou 
contra indivíduos e a favor de pessoas.1 

Buber interpretou erroneamente o conceito de individuação de 
Jung, considerando-o uma simples afirmação e aprofundamento de 
determinada estrutura de caráter ao longo do tempo. 

Longe de representar o tipo de entrincheiramento psíquico de 
que Buber fala aqui, o projeto de individuação apresentado por Jung 
em centenas de escritos é muito mais complexo e tem em essência 
o objetivo de lançar luz sobre a escuridão da vida psicológica, além 
de integrar as várias polaridades e tensões que nela se encontram. 
Em termos bem mais simples, trata-se de um projeto voltado para 
o despertar e o desenvolvimento da consciência. A implicação aqui 
é estabelecer uma relação consciente com os vários aspectos da per-
sonalidade, não por meio de uma identificação ainda maior com as 
características mais evidentes, como Buber gostaria, mas mantendo 
todas elas na consciência, o máximo possível, precisamente sem essa 
identificação. Na verdade, esse projeto segue exatamente na direção 
oposta ao que Buber entende por individuação na passagem citada 
acima. A vigorosa ênfase que ele atribui ao contato com o mundo, 
no que ele denominou e ficou conhecido como relação Eu-Tu,2 não é 
em absoluto excluída pela individuação, conforme demonstrarei. De 
fato, o processo de individuação possibilita ainda mais essa espécie 
de relação, se comparado a outros procedimentos. Como o texto e os 
exemplos comprovarão, a relação Eu-Tu inclui-se na individuação, 
embora não do modo exclusivamente exteriorizado descrito por Bu-
ber em seus escritos. 
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