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1. Apresentação do tema e do problema 

 

O surgimento da Psicologia metodológica e científica emergente no século XIX 

é devidamente marcada pelos enfoques epistemológicos: lógico formal, oriundo da 

filosofia crítica, e onto-lógico, da filosofia hegeliana. De um lado a investigação dos 

fenômenos convertido em comportamento, pela Psicologia, de outro, a disposição da 

infinitude da história e suas implicações na formação humana. A Psicologia analítica ou 

Psicologia profunda surge nesse caudal epistêmico, após os seus desdobramentos no 

século XIX apresentando outro viés epistêmico, o qual é estritamente necessário para 

que se compreenda o motivo de Carl Gustav Jung (1875-1961) recolocar a Psicologia 

como estudo da alma, reformulando esse saber. 

O repensar a Psicologia como estudo da alma em tempos contemporâneos repõe 

certas questões adormecidas após a estruturação da ciência promovida pelo modelo 

newtoniano. Jung repensa a questão humana, reconduzindo-a ao esquecido enfoque da 

alma, mas a reflete por outro viés de análise, o da ciência moderna, principalmente ao 

que se refere, de forma geral, ao ponto de vista energético, em detrimento do modelo 

mecanicista e à concepção de acasualidade, em relação à casualidade, à fenomenalidade 

e à historicidade. 

Quanto ao primeiro enfoque, Jung sustenta a necessidade de romper com a 

concepção psicofísica, uma vez que a epistemologia que a sustenta encontra-se 

assentada na velha herança materialista científica, a qual concebe a psykhê como uma 

secreção do cérebro. Afirma Jung (1990, p. 6): “É preciso, entretanto, romper com a 

concepção “psicofísica” que me parece insustentável, pois seu ponto de vista 

epifenomenológico é ainda uma herança do velho materialismo científico”. 

Esta nova concepção supõe matéria como partícula e onda, diferente da tese da 

ciência clássica, a qual entende matéria somente como partícula. Kant se põe como 

aquele que fará a revolução filosófica em paralelo com a revolução científica iniciada 

por Copérnico e concluída por Newton. E ele a faz recolocando diversos problemas, 

dentre eles a questão epistemológica. Em sua obra Acerca da forma e dos princípios do 

mundo sensível e do mundo inteligível, de 1770, mais conhecida como Dissertação de 

70, Kant distingue o saber inteligível do saber sensível, apontando que a sua crítica às 

teorias do conhecimento da tradição filosófica e iniciando o seu projeto acerca dessa 
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questão: a distinção daquilo que é da ordem do sensível àquilo que é da ordem do 

inteligível, o que na obra Crítica da razão pura será cunhado como númeno e 

fenômeno. Sua tese é que não se pode conhecer, como tinha proposto René Descartes 

(1596-1650), as essências das coisas. Para Kant, o mundo numênico não requer objetos 

sensíveis, o que torna a concepção causal insustentável, em relação ao conhecimento, ou 

que se torna impossível que se conheça geneticamente o que as coisas são. Até a sua 

época, observa Kant, o conhecimento se pautava pela confusão oriunda da tese 

parmenideana “ser é pensar”. Kant, na esteira de Hume, mas de forma diferente, 

distingue o que é relativo à ontologia e o que é restrito ao conhecimento ou separa ser 

de pensar. O ser não é acessível ao conhecimento ou o conhecimento causal não se 

sustenta, mas somente se podem conhecer mediante a observação de objetos sensíveis, 

os fenômenos. De forma que o caminho seguro para ciência deva se refere ao fenômeno, 

e não ao númeno. Nesse sentido, Kant promove uma nova epistemologia, a qual 

influenciará decididamente a Psicologia emergente no século XIX, o viés lógico formal. 

A tese central é que não se pode conhecer a alma, dado que ela não requer objeto 

sensível. O conhecimento se restringe ao fenômeno, mas deve-se considerar que é o 

sujeito que estabelece questões para a natureza as responda. Esta tese está assentada no 

princípio metafísico kantiano, ou seja, todo conhecimento só é possível se se partir da 

universalidade cognoscente, a mente humana que, pelo espaço e pelo tempo puros, 

coloca questões à natureza. 

Essa concepção altera a noção aristotélica do conhecimento causal ao 

fenomênico. Kant propõe que razão se distingue de sensibilidade e de entendimento, e 

que o conhecimento científico deva se guiar não pela razão, como possibilidade de nos 

conduzir ao conhecimento científico, universal e verdadeiro, mas que razão, ao se 

separar de entendimento, somente consegue pensar as essências das coisas. O caminho 

seguro das ciências se direciona, via intuição pura e prática, aos fenômenos, alterando o 

princípio causal ao fenomênico. 

Hegel discorda da filosofia crítica sustentando não haver coerência teórica em 

uma teoria que supõe nas bases de suas considerações a distinção entre verdade absoluta 

e verdade ordinária ou que parta da separação inicial entre sujeito e objeto. Para Hegel, 

o princípio é indeterminado e somente depois ele se determina, gerando as distinções 

entre sujeito e objeto. Essa concepção supõe que todos nós nos encontremos imersos na 

história universal, antes da nossa história individual e que no percurso da nossa história 
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a gente se forme ao mesmo tempo em que formamos a história universal. Nesse sentido, 

a verdade não se encontra apartada do sujeito que faz a sua história, mas imbricada com 

ela. De forma que tanto Hegel inaugura outra epistemologia para a Psicologia 

emergente no século XIX, o enfoque onto-lógico, quanto altera o saber causal e 

fenomênico para a concepção onto-lógica ou, no caso, histórico dialética. 

Jung inova neste quesito. Da tese do princípio aristotélico da causalidade, da 

proposta kantiana do princípio fenomênico e do viés hegeliano da dialética histórica, 

Jung propõe outra epistemologia assentada no princípio da acausalidade. Esta é a 

hipótese que se propõe investigar: uma nova epistemologia defendida por Jung. 

Para enfrentar esta questão faz-se necessário se enfronhar nas obras de Jung e a 

partir de seu cabedal conceitual tanto descrever as concepções epistemológicas que 

suportam o nascer da Psicologia analítica quanto às filosofias que possibilitaram o 

trabalho de Jung, bem como os conceitos chaves necessários à Psicologia profunda. 

Nesse sentido, propõe-se delimitar o objeto da pesquisa naquilo que 

consideraremos um primeiro momento ou uma primeira fase do nosso estudo a 

explicação de Jung sobre a questão da libido, momento no qual Jung se separa da 

concepção freudiana e apresenta o seu enfoque reflexivo. Trata-se de analisar a 

fundamentação junguiana da libido ancorada na concepção energética de ciência para, a 

seguir, investigar a nova epistemologia junguiana assentada no princípio da 

acasualidade. 

 

2. Objetivos e metas a serem alcançados 

 

2.1 – Objetivos específicos 

2.1.1 – Investigar teoricamente das obras as seguintes obras de Jung: A Energia 

psíquica, A natureza da psique e a Sincronicidade. 

2.1.2 – Analisar a categoria libido do ponto de vista energético. 

2.1.3 – Pesquisar o princípio da acasualidade. 

2.1.4 – Descrever a epistemologia e a filosofia na qual se sustenta a Psicologia analítica. 
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2.2 – Metas a serem alcançadas 

2.2.1 – Publicação de um livro sobre o tema Epistemologia e Filosofia da Psicologia 

Analítica. 

2.2.2 – Publicações de artigos científicos. 

2.2.3 – Participações em eventos científicos. 

2.2.4 – Realização de um evento nacional. 

 

3. Metodologia da pesquisa 

Trata-se de uma investigação teórica das obras de Jung pelo viés de análise 

epistemológica e filosófica a partir das seguintes obras: A Energia psíquica, A natureza 

da psique, Sincronicidade e Símbolos da transformação. 

A pesquisa pretende analisar a crítica de Jung à concepção freudiana da Libido pelo viés 

energético, a qual e encontra a partir das obras Símbolos da transformação e Energia 

Psíquica. Os conceitos de energia, força, energia psíquica e força psíquica, energia vital 

possibilitam tanto que se entenda a crítica do mecanicismo freudiano quanto a proposta 

energética de Jung. 

A fundamentação que se encontra anunciada na obra Natureza da Psique nos dá 

condições para que no texto Sincronicidade a gente investigar a possibilidade de uma 

nova episteme, distinta da teoria da causalidade aristotélica e da teoria do conhecimento 

calcada no fenômeno, distinto do númeno, embora, neste ponto, Jung se vale da 

preocupação em não adentrar na controversa questão psicofísica. 

A investigação principal desse trabalho consiste em analisar, mediante as fontes 

primárias e comentários renomados, a possibilidade, acima anunciada, de Jung ter 

fundamentado uma nova epistemologia na contemporaneidade, a acasualidade. Este é o 

objetivo principal dessa pesquisa. 

Os encontros de estudo ocorrerão na Faculdade de Educação todas as quintas 

feiras, das 7:20 às 11:20, na sala XX, sob a orientação da Professora Mara Rúbia 

(FE/UFG) e do Professor Pedro Adalberto Gomes de Oliveira Neto (FE/PPGP/UFG) 

 

4. Contribuições teóricas 
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A pesquisa que se propõe realizar com este projeto visa adentrar em um campo 

do saber ainda pouco explorado no Brasil, a epistemologia e a filosofia na qual se 

assenta a Psicologia Analítica. Psicologia É patente a carência de investigações de 

cunho epistemológico e filosófico nas diversas vertentes da Psicologia científica. 

Propõe-se contribuir com o debate acerca da Epistemologia e Filosofia da Psicologia 

Analítica pesquisando o solo a partir do qual Jung descreve as suas observações e as 

filosofias que sustentam o seu saber. 

 
5 – Cronograma ٭ 
 
ANO/ETAPAS 2019 2020 2021 2022 

Levantamento bibliográfico e Investigação 

teoricamente da obra A Energia psíquica 

X X X X 

Investigação teoricamente da obra A Energia 

psíquica. 

X    

Investigação teoricamente da obra A natureza 

da psique. 

X X   

Investigação teoricamente da obra 

Sincronicidade. 

 X   

Analisar a categoria libido do ponto de vista 

energético. 

 X X  

Pesquisar o princípio da acasualidade.  X X  

Descrever a epistemologia e a filosofia na qual 

se sustenta a Psicologia analítica. 

  X  

Redação parcial do relatório da pesquisa   X  

Redação final do relatório da pesquisa   X X 

Apresentação do resultado da pesquisa    X 

 
 
 .Início do projeto: dezembro de 2019٭
 .Término do projeto: dezembro de 2022٭
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