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A palavra dedicação tem origem no Latim e 

significa “consagrar”, “proclamar” ou “colocar 

para fora”. Dessa forma, o presente texto foi e 

é dedicado, oferecido afetuosamente ao leitor; 

coloquei para fora o que podia nesse momento 

de vida. 
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Φ: Exato. A magia é tudo aquilo que não se 
compreende. 
Eu: Mas como então, por todos os diabos, deve-
se ensinar e aprender a magia? 
Φ: A magia não deve ser ensinada nem 
aprendida. É tolice tua querer aprender magia. 

Eu: Então a magia em suma é um embuste. 
Φ: Não te enganes. Fizeste novamente uso de 
tua razão. 
Eu: É difícil ser irracional. 

Φ: Igualmente difícil é a magia. 
Eu: Isto é um bocado difícil. Parece-me então 
que é condição indispensável para o adepto 
esquecer totalmente sua razão. 

Φ: Sinto muito, mas é assim. 
 

C. G. Jung, O livro vermelho. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physicus speculatur omnia Dei opera in 
mundo. 
Metaphysicus perscrutatur rerum causas et 
effecta. 

 
Iohannes Amos Comenius, Orbis Sensualium 
Pictus 
 



 

 

RESUMO 

Considerando o cenário atual na relação do ser humano com a imagem, sua natureza simbólica 
e suas dimensões endógena e exógena (BELTING, 2014), refletimos no presente trabalho sobre 
novos desdobramentos do fenômeno da Iconofagia (BAITELLO JR., 2014) e da utilização 
ideológica do imaginário (CONTRERA, 2017), através de uma possível substituição das 
imagens endógenas oníricas por imagens desenvolvidas tecnicamente; pensando o papel da 
imagem nos processos imaginários, o sonho é espaço de vivência das imagens endógenas. A 
cultura mediática e o império das imagens exógenas atuam diretamente sobre o modo como o 
ser humano contemporâneo lida com as imagens endógenas. Sendo o sonho exemplo da última 
categoria e de importância comprovada na resolução de problemas psicológicos individuais e 
coletivos, ou seja, valioso para o desenvolvimento de estratégias de resiliência, perguntamos 
no presente trabalho: como a relação atual do ser humano com as imagens exógenas influencia 
a maneira com que tratamos as imagens endógenas oníricas? Para cumprir tal tarefa, 
escolhemos como metodologia uma criteriosa revisão  e comparação bibliográfica de diferentes 
campos do desenvolvimento científico de estudos da imagem, do imaginário e da imaginação, 
assim como dos sonhos; com o intuito de estabelecer um diálogo que abarcasse a diversidade 
com que o fenômeno pode ser observado, trouxemos para o presente trabalho autores das 
seguintes áreas: antropologia, teoria da comunicação, biologia, neurociência, psicologia, 
sociologia, entre outros. Entre os autores consultados estão: Edgar Morin, que oferece noções 
importantes sobre o conceito de complexidade e da noosfera; Hans Belting, que nos ajuda a 
delinear a maneira de lidar com as diferentes dimensões da imagem; Malena Contrera, que 
define o conceito de Mediosfera e fala sobre o uso ideológico do imaginário; Norval Baitello 
Jr., que com o conceito de Iconofagia nos mostra claramente como a invasão das imagens 
exógenas vem se estabelecendo e crescendo ao longo dos anos. Levamos em conta a 
importância do trabalho com os sonhos para a saúde geral do indivíduo e da coletividade, como 
apontado por C. G. Jung e consideramos sua importância para a criação de estratégias de 
resiliência, a partir dos moldes propostos por Boris Cyrulnik. Adicionamos dados da 
neurociência que mostram a decodificação de imagens oníricas, o estabelecimento de diálogos 
com sonhadores durante o sono REM e a identificação de neurônios que respondem de maneira 
exclusiva a determinadas imagens visuais. O objetivo principal foi o de propor uma reflexão 
crítica levando em conta o potencial das imagens simbólicas e os riscos da possível intervenção 
ideológica e econômica dos sonhos. 
 
Palavras-chave: Imagem. Imaginário. Imaginação. Imagem Onírica. Sonho. Rebaixamento da 
Consciência. Inconsciente Coletivo. Mito. Mitologia. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

Considering the current scenario in the relationship of the human being with the image, its 
symbolic nature and its endogenous and exogenous dimensions (BELTING, 2014), we reflect 
on the present study on new developments of the phenomenon of iconophagy (BAITELLO JR., 
2014) and the ideological use of the imaginary (CONTRERA, 2017) through a possible 
substitution of endogenous oneiric images by technically developed images; thinking about the 
role of the image in our imaginary processes, the dream is a natural space for the experience of 
endogenous images. The media culture and the empire of exogenous images acts directly on 
the way in which the contemporary human being deals with endogenous images. As the dream 
is an example of the last category and of proven importance in the resolution of individual and 
collective psychological problems, that is, valuable for the development of resilience strategies, 
we asked in the present work: how the current relationship of the human being with exogenous 
images influences the way we treat endogenous dream images? To accomplish this task, we 
chose as a methodology a careful review and bibliographic comparison of different fields of 
scientific development of studies of image, imaginary and imagination, as well as dreams; in 
order to establish a dialogue that would encompass the diversity with which the phenomenon 
can be observed, we brought to the present study authors mainly from the following areas: 
anthropology, communication theory, biology, neuroscience, psychology and sociology. 
Among the consulted authors are: Edgar Morin, who offers important notions about the concept 
of complexity and the noosphere; Hans Belting, who helps us delineate how to deal with the 
different dimensions of the image; Malena Contrera, who defines the concept of the Mediosfera 
and talks about the ideological use of the imaginary; Norval Baitello Jr., who with the concept 
of iconophagy shows us clearly how the invasion of exogenous images has been establishing 
and growing over the years. We take into account the importance of working with dreams for 
the general health of the individual and the community, as pointed out by C. G. Jung, and we 
consider its importance for the creation of resilience strategies based on the models proposed 
by Boris Cyrulnik. We add data from neuroscience that show the decoding of dream images, 
the establishment of dialogues with dreamers during REM sleep and the identification of 
neurons that respond exclusively to certain visual images. The main objective was to propose 
a critical reflection taking into account the potential of symbolic images and the risks of the 
possible ideological and economic intervention of dreams. 
 
Keywords: Image. Imaginary. Imagination. Dream Image. Dream. Diminution of 
Consciousness. Collective Unconscious. Myth. Mythology. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a definição proposta por Hans Belting (2014), podemos dividir as imagens em 

duas categorias diferentes de acordo com o ambiente em que elas se manifestam; elas podem 

ser classificadas como endógenas ou exógenas. No primeiro caso, estamos nos referindo 

àquelas imagens que surgem no mundo interno, geradas e realizadas dentro do corpo; as últimas 

são aquelas manifestadas no mundo exterior e necessitam de algum tipo de suporte técnico para 

existir. As imagens externas ou exógenas têm o seu valor determinado e um vasto campo de 

estudos e aprofundamentos muito bem estabelecidos nos círculos acadêmicos, além de serem 

amplamente usadas pelo mercado com os mais diversos fins e objetivos. Enquanto isso, as 

imagens endógenas perdem cada vez mais espaço e, deixadas de lado, levam com elas para uma 

espécie de limbo a possibilidade da imaginação simbólica (CONTRERA, 2016).  

Galgando cada vez mais espaço em nossa cultura, as imagens técnicas tomaram conta 

da maioria dos meios de comunicação criando um grande movimento mediático aprisionante e 

anestesiante descrito e nomeado por Norval Baitello Jr. (2014, 2012) como iconofogia e 

sedação. Esse movimento nos afasta cada vez mais da dimensão endógena das imagens, 

principalmente através do que chamamos, a partir de suas ideias, de uma espécie de quase 

monoteísmo da visão. O próprio autor afirma: "Mas as imagens visuais exteriores se tornaram 

tão numerosas, tão gritantes, tão chamativas, tão atraentes, tão sedutoras, que nos esquecemos 

de nossas próprias fantasias e sonhos” (BAITELLO JR., 2012, p. 111). Somado a isso, podemos 

encontrar o uso sistemático dessas imagens na construção ideológica de uma cultura voltada 

para a produção e consumo predatórios (CONTRERA, 2010). Aquilo a que chamamos 

popularmente de meios de comunicação, na verdade, parecem servir a propósitos unilaterais de 

divulgação de informação, muitas vezes falsas, conhecidas como Fake News (VITORINO; 

RENAULT, 2020), que servem a objetivos específicos de dominação da massa.  

Cada vez mais a sociedade é empurrada na direção de uma hegemonia das imagens 

produzidas tecnicamente criando indivíduos desconectados com o mundo simbólico formado 

primordialmente pelas imagens endógenas (CONTRERA, 2015). As imagens técnicas 

produzidas e compartilhadas desenfreadamente determinam uma padronização disfarçada de 

diversidade, porém, esta só poderia ser encontrada no mundo interno, através do contato com 

as imagens endógenas (BAITELLO JR., 2012). A falta do pensamento simbólico é uma das 

principais causas do adoecimento psíquico, somático e comportamental, individual e coletivo. 

Segundo o psicólogo suíço C. G. Jung: 
Somente a vida simbólica pode expressar a necessidade da alma - a 
necessidade diária da alma, bem entendido. E pelo fato de as pessoas não 
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terem isso, não conseguem sair dessa roda viva, dessa vida assustadora, 
maçante e banal onde são !nada mais do que’ (JUNG, 2013c, p. 291). 

Alguns autores se referem a essa capacidade simbólica criativa e criadora humana como 

a atitude metafórica (HILLMAN, 2018; AUGÉ, 1998), que podemos ter perante o mundo e 

suas representações, ou seja, frente às imagens que criamos endogenamente ou exógenamente 

para apreender os fenômenos experienciados. É exatamente perante as imagens que podemos 

assumir uma atitude simbólica e metafórica, dando chance para a potencialidade 

transformadora da imagem, ou apenas deixá-la passar por nós num movimento viciado que 

simplesmente nos leva para a próxima imagem numa busca constante pela falsa sensação de 

novidade. Mais uma vez, quando a diversidade é − algumas vezes propositalmente, outras 

inconscientemente −, transformada em padrão, encontramos um dos princípios fundantes da 

cultura de massas (MORIN, 1997). Marc Augé (1998) oferece uma reflexão sobre esse 

fenômeno: 
Esse misto de unidade e diversidade parece ainda mais desconcertante porque 
é reproduzido e multiplicado pelos meios de comunicação, que são ao mesmo 
tempos sua expressão e um de seus agentes. O uso que somos levados a fazer, 
a propósito dele, dos termos ‘espetáculo’ e ‘olhar’, nada tem de metafórico. É 
o nosso olhar, na verdade, que enlouquece diante do espetáculo de uma cultura 
que se dissolve em citações, cópias e plágios, de uma identidade que se perde 
em imagens e reflexos, de uma história que a atualidade submerge e de uma 
atualidade indefinível (moderna, pós-moderna?), porque só a percebemos aos 
pedaços, sem que nenhum princípio organizador nos possibilite dar sentido à 
dispersão dos flashes, clichês e comentários que fazem às vezes de realidade 
(AUGÉ, 1998, p. 18). 

Retomando o que disse C. G. Jung na citação mais acima, tornar-se "nada mais do que” 

é a marca fundamental da crise do pensamento simbólico descrito por Contrera (2015), situação 

em que as pessoas ficam impedidas de enxergar a multiplicidade de possibilidades anímicas 

das experiências de vida. Os indivíduos ficam reduzidos a categorias sociais ditadas pela massa 

e muitas vezes corroboradas por si mesmas (MORIN, 1997). Isso tudo ocorre devido ao 

crescente abandono da capacidade imaginativa humana em benefício da vida apenas literal, 

situação em que a dimensão divina da vida humana é deixada de lado (HILLMAN, 2016) 

confirmando o que Max Weber chamou de "desencantamento do mundo”1 , como afirma 

Malena Contrera (2015): 
A crescente migração da energia dos Imaginários Culturais para o Imaginário 
Mediático – padronizado e hegemônico – é talvez um dos maiores sintomas 
de como nossa época padece da crise do simbólico e de como procura ocupar 

 
1 Expressão utilizada pelo sociólogo alemão para designar o processo histórico de desmagificação da realidade 
através do qual a vida torna-se desprovida de fundamento religioso e metafísico. 
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o lugar deixado pelos deuses e pela transcendência, com o consumo e a 
tecnolatria (CONTRERA, 2015, p. 457). 

Nesse ínterim, num movimento tipo bola de neve, que é também causa e efeito de si 

mesmo, o ser humano que se afasta da imaginação simbólica separa-se também das imagens 

endógenas e, como afirmou Baitello Jr. (2012), isso inclui as imagens oníricas, ou seja, o sonho. 

Este, considerado por muitos estudiosos da psique humana como a obra de arte do inconsciente 

(VON FRANZ, 1992), como qualquer outra imagem simbólica possui a capacidade de evocar 

emoções quando as vivenciamos durante o sono ou mesmo quando as narramos durante a vigília 

(DAMÁSIO, 2015; RIBEIRO, 2019). O sonho, considerado a expressão mais direta dos 

conteúdos do inconsciente, tem potencial de cura individual e, transformado em narrativas, 

pode despertar o surgimento de processos de resiliência convertendo as experiências 

traumáticas em alertas coletivos que podem mudar a maneira como o indivíduo enxerga a si 

mesmo e aqueles que o cercam (CYRULNIK, 2001). Assim, da mesma maneira que acontece 

com a arte, atinge diretamente o autor e o espectador. Os antigos compartilhavam seus sonhos, 

assim como faziam − e ainda fazem − os povos considerados primitivos2 (ELIADE, 2018). Esse 

fenômeno ainda é presente em muitas culturas milenares conectadas com práticas arcaicas, 

como é o caso dos mestres taoistas chineses que acreditam que o sonho é uma realidade que 

possui tanta importância quanto essa em que vivemos a vida vígil. Para a filosofia taoista, 

existem então duas realidades: uma vígil e uma onírica, e ambas têm o poder de se influenciar 

entre si; são, portanto, interdependentes (GRANET; RIBEIRO, 2020). Jung (2013) concorda 

com essa visão quando afirma que podemos considerar real tudo aquilo que influencia o 

comportamento humano, seja o acontecimento concreto ou imaginal. Se o sonho, assim como 

muitas outras imagens endógenas, por vezes influencia nas nossas decisões acerca dos 

caminhos que devemos tomar na vida consciente, para o bem ou para o mal, ele é real (JUNG, 

2013). 

A publicação de A interpretação dos sonhos, de Sigmund Freud, em 1900, foi um marco 

que até hoje influencia a maneira como o homem olha para o fenômeno do sonhar. Foi por 

causa de Freud (2001) que uma maior atenção voltou a ser dada ao material e conteúdos 

surgidos do inconsciente no geral. Tanto os sonhos quanto as outras imagens que surgem de 

 
2 Utilizamos a expressão “primitivos” para nos referir a povos considerados afastados daquilo que é tido como a 
civilização moderna. Nesse contexto, os povos primitivos são aqueles que ainda possuem grande contato e respeito 
pelo mundo natural; poderíamos utilizar também a expressão “arcaicos”. O ser humano aqui chamado primitivo 
não é considerado inferior ao homem dito civilizado, na verdade, muitas vezes pode ser visto como superior 
quando levamos em conta sua capacidade de viver e olhar o mundo de maneira imaginativa e simbólica. Portanto, 
os povos primitivos são aqueles que conseguiram manter certo afastamento dos efeitos anestesiantes da civilização 
moderna. 
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maneira criativa ou espontânea em nossa mente passaram a ser objeto de estudos nas áreas da 

ciência do comportamento, da linguagem e das artes, a psicolinguística, tanto quanto o 

surrealismo são escolas diretamente ligadas a este fenômeno. Isso não quer dizer que foi só a 

partir daí que o sonho ganhou importância para o ser humano, ele já tinha papel decisivo na 

vida das pessoas muito tempo antes disso. Os xamãs, assim como os mais diferentes líderes 

religiosos e espirituais da antiguidade, eram, na grande maioria das vezes, pessoas que 

possuíam exímia habilidade para interpretar sonhos, e essa função oracular das mensagens 

oníricas era tomada com muita atenção e cuidado (ELIADE, 2018; HILLMAN, 1984; 

RIBEIRO, 2019). Os sonhos eram considerados recados enviados pelos deuses e ignorá-los 

poderia significar desde uma colheita ruim até a morte do próprio sonhador assassinado por 

seus ministros traidores (KELSEY, 1996). 

De acordo com Junito Brandão (2014), a etimologia da palavra "sonho” tem sua raiz em 

somnium do latim que, por sua vez, deriva de ónar do Grego; aparentemente a palavra hýpnos 

também tem a mesma raiz etimológica. Originalmente um hypar era um sonho premonitório e 

verdadeiro, enquanto o nome ónar era usado para apontar um sonho "falso”. Ao longo do 

tempo, este termo passou a ser utilizado de maneira genérica para se referir a qualquer tipo de 

sonho. Na mitologia grega, Hýpnos era irmão gêmeo de Tânatos, isso indica a sua relação muito 

próxima com a morte. Ambos são filhos de Nix que, por sua vez, era filha de Caos e 

personificação da noite, momento em que o inconsciente é liberado. Hýpnos e Tânatos 

nasceram por partenogênese, são, portanto, crianças exclusivas da noite. Hýpnos vive às bordas 

do reino dos mortos e é responsável por fazer os mortais e os imortais dormirem. Se ele deixasse 

de exercer sua função, todos, inclusive os imortais, morreriam de insônia. Outra figura 

mitológica popular quando falamos de sonhos é Morpheús. Este possuía a capacidade de se 

passar por um ser humano e o poder de fazer as pessoas adormecerem pousando sobre suas 

cabeças. Também detinha a capacidade de provocar sonhos naqueles que já estivessem 

adormecidos. Voltando para a expressão onar, essa palavra tem relação direta com o nome da 

personagem mitológica conhecida como Oniro. Este, além de não possuir mito próprio, não é 

um deus propriamente dito e sim um daímon. Era responsável por comunicar para os humanos 

mensagens determinadas pelos deuses e, portanto, por suas vontades. Exatamente por isso, 

Oniro era adorado pelos deuses, agindo sempre de acordo com os desejos dos habitantes do 

Olimpo. Essas mensagens poderiam ser verdadeiras ou falsas, vantajosas ou enganadoras, 

sempre dependendo das intenções das divindades. Apesar de sua atuação maior acontecer 

durante a noite, era capaz de agir também durante o dia. 
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Assim como muitos outros fenômenos naturais que permeiam a existência humana, ao 

longo dos anos, muitas áreas de estudos e conhecimento incorporaram em sua agenda o sonho 

como objeto de pesquisa. A grande inovação de Freud foi introduzir nos estudos psiquiátricos 

e psicológicos, de maneira mais contundente, a ideia da existência de uma outra realidade: o 

inconsciente. Apesar de o conceito existir antes dele e dos sonhos já terem um papel importante 

na história humana, Freud foi um dos primeiros cientistas a ousar se referir ao inconsciente 

como esse outro lugar da psique humana onde existem forças autônomas, independentes da 

razão e da consciência e que exercem influência direta sobre o comportamento do indivíduo 

(JUNG, 2011b). Naquele momento da história, os estudos relacionados ao fenômeno onírico 

passaram a ter importância na esfera do indivíduo, além de atenção que já possuía 

coletivamente. Muitos autores seguiram o caminho desse renomado psiquiatra austríaco 

debruçando-se nos estudos dos sonhos, e isso não ocorreu somente dentro do campo da 

psicologia, atingiu também, como exemplo, as áreas da antropologia, da psiquiatria médica, da 

neurociência e, mais recentemente, da comunicação. Para que essa mudança acontecesse foi 

preciso que Freud, com sua coragem para expor ideias absolutamente inovadoras para a época, 

pronunciasse o surgimento de uma maneira completamente diferente de olhar para o 

funcionamento da psique humana. A partir desse momento, uma parte − que cresceu muito com 

os anos − dos estudiosos da psicologia e suas derivações foi praticamente obrigada a sair do 

seu torpor racionalista herdado do Iluminismo e a mergulhar nos estudos do inconsciente, seus 

conteúdos irracionais e seus efeitos disruptivos na consciência. 

Como é comum a todo processo de inovação, a teoria freudiana foi na verdade uma 

reorganização de ideias já existentes e anteriores sobre o processo onírico. Até então havia 

basicamente três teorias principais sobre os sonhos, e Freud as uniu enquanto construía sua 

própria visão do fenômeno. James Hillman (2013), fundador da psicologia arquetípica, 

esclarece de modo claro e sucinto como ele fez isso: 
Havia então três visões dominantes sobre sonhos: a romântica, a racionalista 
e a somatológica. Freud tomou fios de todas elas e os traçou num sistema 
elegante. Dos românticos ele tomou a ideia de que os sonhos continham uma 
importante, mas secreta mensagem pessoal vinda de um outro mundo. Dos 
racionalistas Freud aceitou a ideia de que o sonho manifesto, a linguagem 
onírica assim como aparecia, era uma mixórdia sem valor e sem sentido – para 
Freud, contudo, ele era decifrável num conteúdo latente valioso e 
significativo. Com os somatólogos ele concordou que o sonho refletia 
processos fisiológicos – para Freud, contudo, esses tinham principalmente a 
ver com sexualidade e sono (HILLMAN, 2013, p. 25). 

Era claro que a ciência racionalista da época baseada fundamentalmente na fantasia de 

poder de uma consciência confundida com a totalidade da psique ofereceria grande resistência 
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a essas ideias (JUNG, 2011c). A maioria dos pesquisadores não aderiu tão facilmente às 

hipóteses do psiquiatra austríaco que praticamente fundou a psicologia moderna. Sobre esse 

processo, Sidarta Ribeiro (2019) fazendo um breve histórico da importância de Freud para os 

estudos oníricos e sobretudo sobre a psique humana, afirma: 
Não obstante sua derrota científica, as ideias de Freud tiveram avassaladora 
vitória cultural. Através da clínica psicanalítica, das ciências humanas e das 
artes, a teoria psicanalítica sobre a mente humana impregnou profundamente 
a cultura ocidental, que passou a incorporar no linguajar coloquial termos 
como inconsciente, ego, repressão e complexo de Édipo (RIBEIRO, 2019, p. 
31). 

Mesmo com a popularização da ideia da existência do inconsciente, a racionalidade 

cartesiana exacerbada não pôde ser vencida, quando muito perdeu algum espaço devido a uma 

espécie de efeito rebote que leva uma parte razoavelmente grande da população contemporânea 

para uma busca também exagerada por experiências que supostamente os conectem com o 

inconsciente. Na verdade, apesar dos termos utilizados por Freud e outros que seguiram seu 

caminho terem caído na popularidade, eles foram transformados em sinônimos pejorativos de 

forças ocultas que sabemos existir, mas que não deveriam ser levadas verdadeiramente a sério. 

No campo leigo, é comum ouvirmos as pessoas atribuírem a responsabilidade por alguns de 

seus atos − normalmente aqueles que são disfuncionais − às forças do inconsciente para que 

não precisem pensar e refletir sobre seus próprios comportamentos. Como disse Sidarta Ribeiro 

na citação acima, expressões como "inconsciente”, "complexo” e "ego” são amplamente 

utilizadas pela população em geral, porém, na grande maioria dos casos, as pessoas possuem 

conceitos aleatórios e convenientes do ponto de vista pessoal sobre o que elas significam, o que 

acaba causando o afastamento das reflexões propostas pelos autores que cunharam essas ideias. 

Enquanto isso, a fantasia de poder e controle causada pela ignorância dos fenômenos do 

inconsciente e a aposta numa racionalidade autossuficiente continua imperando e levando 

indivíduos e sociedades a um desequilíbrio psíquico generalizado, causando diferentes ondas 

de doenças psíquicas e somáticas (MAGALDI, 2009), alimentando os cofres das empresas 

farmacêuticas, bem como processos de contágio psíquico (TORRES, 2021), capazes de 

influenciar cenários políticos e econômicos. Ao mesmo tempo em que as pessoas falam sobre 

a força determinante do inconsciente em suas vidas e ações, elas acabam, por falta de prontidão 

crítica ou mesmo incapacidade reflexiva, por ignorá-las e continuar agindo de acordo com um 

monoteísmo patológico da consciência (CONTRERA, 2021). 
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A energia psíquica3 precisa transitar e manifestar-se das mais variadas formas mediante 

nossas ações dirigidas, mas também através de fantasias e imagens espontâneas criadas 

naturalmente pela própria psique, assim como entre os diferentes seres autônomos que habitam 

o lugar denominado por Edgar Morin (2008) como a noosfera. Essa paralisação energética dará 

início a um movimento de retorno desse potencial represado no inconsciente. O fenômeno foi 

descrito por Jung através do conceito da enantriodromia, termo que ele empresta de Heráclito. 

O filósofo o utilizava para indicar a tendência natural que podemos observar de que uma grande 

força exercida numa determinada direção irá causar um retorno de igual valor na direção oposta. 

Para Jung, o mesmo se dá com relação à psique. Quando agimos de maneira exageradamente 

unilateral, iremos sofrer o retorno da energia psíquica represada; em outras palavras, caso o 

indivíduo não dê atenção aos conteúdos do inconsciente, este irá encontrar maneiras de se 

manifestar (JUNG, 2013), certamente disfuncionais e carregadas de sofrimento. É nesse sentido 

que a imagem simbólica desponta como fundamental, já que para Jung a linguagem do 

inconsciente se constrói por meio dessas imagens. Ainda de acordo com o autor, a linguagem 

do inconsciente é o símbolo, palavra que possui sua etimologia no grego e deriva da junção sum 

+ ballo significando "colocar junto”. Símbolo, portanto, é aquilo que une a consciência e o 

inconsciente fazendo fluir a energia psíquica, ressaltando ainda que o símbolo é uma construção 

coletiva e possui um trajeto antropológico como afirma Gilbert Durand (1993). Disso tudo 

deriva a ideia de que uma vida simbólica é necessária e primordial para a saúde individual e 

coletiva (JUNG, 2018b). 

No processo de equilibração que o inconsciente realiza, o primeiro momento costuma 

passar pela compensação que pode ser realizada pelos sonhos, mensagens do insconsciente que 

por meio das imagens endógenas tentam indicar um caminho para a resolução da fixação do 

comportamento exageradamente unilateral da consciência (VON FRANZ, 2018). Outra 

maneira de entrar em contato com esses conteúdos é através das expressões criativas, 

movimento deixado para trás em nossa sociedade atual que vive viciada no trabalho 

automatizado, na produção e no consumo (KAMPER, 1998; BAUDRILLARD, 1991). Se o 

indivíduo não conseguir dar atenção ao que sua própria psique está querendo comunicar através 

dos sonhos, sofrerá um rebote energético que, na maioria das vezes, será brusco e irá se 

manifestar de maneira patológica na superfície da consciência através de sintomas psicológicos, 

 
3 O conceito de energia psíquica utilizado no presente trabalho é o proposto C. G. Jung. Segundo o autor, essa 
energia pode carregar as mais diferentes funções e personagens que habitam a psique individual e coletiva. Sua 
visão é, portanto, voltada para a quantidade de energia que cada um desses componentes psíquicos pode carregar 
nos mais diferentes momentos e situações. Para uma vida harmoniosa, é necessário que a energia transite 
permitindo a expressão simbólica dos componentes estruturais da psique (JUNG, 2011a). 
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comportamentais, psicossomáticos e alienatórios (o que impacta na formação das 

mentalidades). Se não nos esforçamos para manter a comunicação com o mundo interno ele irá 

clamar por atenção da maneira que puder (JUNG, 2011c). 

Recentemente, os estudos científicos voltaram-se para a importância da saúde psíquica 

na formação dos valores sociais, na construção da cultura e da ambientalidade e nas visões e 

cosmovisões sociopolíticas correntes, retomando a seriedade do entendimento da psicologia 

das massas que havia tido destaque após os fenômenos do fascismo e do nazismo4. Como parte 

desse fenômeno e quase de uma hora para outra, talvez pela necessidade humana de entrar em 

contato com as imagens endógenas, praticamente esquecidas na sociedade contemporânea, os 

estudos relacionados ao sonho voltaram a tomar espaço nos meios científicos. O avanço 

tecnológico possibilitou à neurociência descobrir e publicar dados que corroboram muitas 

ideias e hipóteses levantadas por Freud e, principalmente por Jung, entre outros autores da 

psicologia de profundidade que ampliaram os trabalhos desses dois mentores. Ela própria, a 

ciência que durante muito tempo deixou os estudos relacionados ao processo onírico de lado, 

diz agora que é extremante importante para a nossa saúde e adaptação que sonhemos, e que o 

material surgido do inconsciente deve participar das nossas decisões conscientes (RIBEIRO, 

2019). Autores de outras áreas, a exemplo do líder indígena e filósofo Ailton Krenak (2019), 

resgatam a importância do material onírico para o desenvolvimento de uma reconexão com o 

mundo natural e, consequentemente, para que o surgimento de comportamentos ecológicos 

ajudem a espécie humana a harmonizar o mundo numa época de destruição em massa. As 

imagens endógenas passam então a adquirir nova importância e nova centralidade. Para que o 

sonho participe das nossas decisões conscientes, precisamos estabelecer uma conversa entre as 

partes antinômicas constituintes da psique humana através do pensamento simbólico, pois todas 

elas são importantes para a nossa adequação aos acontecimentos da vida (CONTRERA, 2015). 

Através desses dados, podemos atribuir importância ao sonho para a harmonização da 

vida humana, tanto do ponto de vista individual quanto do coletivo. O que precisamos agora é 

nos debruçar sobre a potencialidade curadora do diálogo metafórico que podemos estabelecer 

com as imagens oníricas (HILLMAN, 2019). O sonho, genuína antinomia simbólica, nos 

mostra através das imagens endógenas mais puras a possibilidade de integração e adaptação 

criativa da pessoa humana aos mundos externo e interno. 

 
4 O pesquisador, escritor e filósofo Vladimir Safatle tem uma vasta obra analisando o retorno dos valores facistas 
nos tempos atuais indicando como a psicologia individual e o comportamento das massas estão sempre conectados. 
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De acordo com Cyrulnik (1997), o devaneio poético do mundo interno protege de uma 

realidade repugnante; uma das maneiras da poesia surgir espontaneamente para o ser humano 

é através das aventuras oníricas. O sonho é, entre outras coisas, a representação e a 

reapresentação artística natural de atitudes não tomadas por questões adaptativas durante a vida. 

Mudar as imagens, devanear e fantasiar são as melhores atitudes que podem ser tomadas para 

que a psique do indivíduo aguente determinadas situações adversas. Porém, quando não 

entramos em contato com esses conteúdos, cria-se uma bomba relógio que poderá explodir a 

qualquer momento em forma de sintomas diversos quando menos esperarmos (CYRULNIK, 

2001). O sonho evidencia o momento em que precisamos lidar com esses materiais perigosos 

e ameaçadores. A resiliência não é característica exclusiva daquele que se adapta ao mundo 

exterior e muitas vezes são as figuras internas, trazidas por meio das imagens endógenas, que 

precisam ser confrontadas e integradas para que o indivíduo funcione harmoniosamente em 

todos os aspectos de sua vida. 

O sonho precisa ser entendido como uma importante via de acesso às imagens 

endógenas e consequentemente à imaginação simbólica. Dessa conversa entre a consciência e 

o inconsciente surgirá uma nova atitude adaptativa anteriormente desconhecida: o novo, o 

criativo, o tertium non datur5, a transcendência, a manifestação simbólica da alma, ou seja, a 

atitude resiliente. Podemos dizer que hoje temos uma sociedade de sonhadores patológicos que 

ao invés de olhar simbolicamente para seus conteúdos oníricos, literalizam essas imagens de 

maneira projetiva nas imagens exógenas, o que causa, além do distanciamento do corpo, a 

diminuição da resiliência perante a necessidade adaptativa aos mundos interno e externo. Isso 

quando sonham, porque, como veremos, muitas vezes, por causa de uma vida frenética que não 

deixa espaço para o tempo lento necessário para se entrar em contato com o mundo interno, 

uma parte muito grande da população dorme cada vez menos e cada vez pior. 

De acordo com vários autores, o contato com o mundo interior, ou seja, com as imagens 

endógenas, é primordial para o desenvolvimento de atitudes adaptativas. Muitos caminhos 

diferentes foram sugeridos ao longo da história para propiciar o resgate do contato humano com 

as imagens endógenas; um deles é a análise dos sonhos. Utilizo aqui a expressão análise como 

definida de acordo com sua etimologia e concordando com a psicologia analítica de C. G. Jung. 

A análise propõe uma dissolução, uma separação dos elementos constituintes de algo ou de um 

fenômeno (FERREIRA, 2004). De maneira paradoxal, exatamente a decomposição dessas 

 
5 Expressão grega utilizada por C. G. Jung para indicar o terceiro elemento ainda não dado que poderá surgir da 
tensão causada entre duas energias opostas e complementares. 
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imagens torna possível surgir uma síntese criativa que une novamente os elementos num 

sistema que volte a funcionar harmoniosamente levando a uma progressão da energia psíquica 

(JUNG, 2018). Seguindo o modelo metafórico do processo alquímico, podemos dizer que nada 

que não tenha sido completamente separado poderá trabalhar em união (JUNG, 2018a). É 

preciso analisar para sintetizar, é preciso construir e reconstruir separadamente cada peça de 

uma engrenagem para que ela funcione de forma harmônica. Porém, para que seja possível 

fazer isso, é necessário que, através de uma atitude metafórica desenvolvida conscientemente, 

primeiramente o indivíduo entre em contato com as imagens endógenas e com o mundo 

simbólico. 

O crescente aumento de patologias psíquicas e psicossomáticas individuais e coletivas 

que surgem como resultado do afastamento do ser humano do mundo simbólico mostra a 

importância do aprofundamento no tema geral do abandono da atitude metafórica e da 

dessacralização das imagens endógenas, resultado atual − e parcial − do processo de 

desencantamento do mundo descrito por Max Weber. Doenças como depressão, ansiedade, 

síndrome do pânico e até a paranoia individual ou coletiva são exemplos de como o literalismo 

diabólico e a falta de contato com a imaginação simbólica pode adoecer uma sociedade 

(CONTRERA, 2015). Como afirma James Hillman (2016), a falta do pensamento simbólico 

leva ao literalismo e este encontra-se na raiz da paranoia.  

Aquele que consegue caminhar para as profundezas do mundo interno precisa lidar com 

as contradições inerentes à constituição humana, e a falta de prontidão para o enfrentamento 

das antinomias que habitam nossa psique já é sinal da escassez da resiliência necessária para 

adaptação aos mundos interno e externo (HILLMAN, 2013). Aquilo que não é trabalhado 

internamente fica projetado no mundo exterior (JUNG, 2011d), e os sinais mais diretos que 

podemos encontrar daquilo que precisamos trabalhar em nós mesmos são fornecidos durante o 

sono, no mundo onírico (HALL, 2003). O sonho é imagem simbólica em movimento 

(HILLMAN, 2019). Finalmente, a vida simbólica leva à transformação e transformar-se de 

maneira adaptativa é a própria resiliência (CYRULNIK, 2001). 

Olhando para essas questões mais profundamente, poderemos pensar em atitudes que 

transformem o uso dos meios de comunicação em veículos de promoção do pensamento 

simbólico que ajudem o indivíduo a entrar em contato com o mundo interno. Como diz 

Contrera: 
A possibilidade de revertermos esse processo passará necessariamente por 
uma reviravolta capaz de nos devolver a capacidade de resistirmos à 
luminescência das imagens eletrônicas, silenciarmos os apelos do consumo e 
nos voltarmos para as imagens endógenas (CONTRERA, 2015, p. 464). 



  23 

 

É preciso sonhar, e mais do que isso, é preciso dar atenção aos sonhos, assim como às 

outras possibilidades de experiência da dimensão endógena das imagens. Nos parece claro que 

a cultura mediática e o império das imagens exógenas atua diretamente sobre o modo como o 

ser humano contemporâneo lida com as imagens endógenas. Sendo o sonho exemplo da última 

categoria e de importância comprovada na resolução de problemas psicológicos individuais e 

coletivos, ou seja, valioso para o desenvolvimento de estratégias de resiliência, perguntamos 

no presente trabalho: como a relação atual do ser humano com as imagens exógenas influencia 

a maneira com que tratamos culturalmente as imagens endógenas oníricas? 

Nossa hipótese principal foi a de que uma das causas do desencantamento do mundo 

descrito por Max Weber, ou seja, da crise da imaginação simbólica (CONTRERA, 2018), se dá 

como causa e consequência do afastamento do indivíduo do mundo onírico causada pela 

herança do racionalismo exagerado, unilateralizante e literalizante expresso nos dias de hoje na 

cultura mediática (CONTRERA, 2010). Mais do que isso, nos pareceu plausível supor que − 

através do desenvolvimento tecnológico − o próprio mundo onírico, um dos últimos refúgios 

das imagens endógenas, poderá ser invadido por técnicas de decodificação de conteúdos e 

incursão de imagens exógenas levando a espécie humana a um esvaziamento ainda maior do 

seu mundo simbólico. Esse processo pode potencializar a diminuição geral do desenvolvimento 

da resiliência, tanto do ponto de vista individual como do coletivo. 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar o papel das imagens endógenas, mais 

especificamente o sonho, para a constituição da dimensão simbólica do humano considerando 

a influência dos meios de comunicação e da cultura mediática nesse processo. 

Secundariamente, investigamos como as imagens oníricas podem servir como via de acesso e 

desenvolvimento de estratégias de resiliência, assim como o surgimento de tecnologias que 

permitam a invasão do sonho pode influenciar nesse processo. 

A construção deste trabalho se deu principalmente através de uma detalhada pesquisa 

bibliográfica de produções de autores que tratam dos temas do sonho, da resiliência, da cultura 

mediática, da imagem, imaginação e imaginário. Para o estabelecimento do estado da arte, 

foram consultados principalmente livros e periódicos científicos e, secundariamente, alguns 

sites de divulgação científica e notícias publicadas nos meios de comunicação. Com relação à 

consulta de periódicos, utilizamos as ferramentas de busca CAFe (CAPES) e Google 

Acadêmico. Os resultados quantitativos desta pesquisa podem ser encontrados no ANEXO 1, 

onde apresentamos tabelas detalhadas de como ela foi conduzida. As buscas foram feitas em 

português e inglês, assim como foram utilizados critérios de refinamento específicos para que, 

depois de afunilados, os resultados fossem estudados de acordo com a sua relevância para a 
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presente pesquisa. Essa revisão aprofundada levou em conta principalmente publicações nos 

campos da psicologia, antropologia, sociologia, comunicação e neurociência. Uma análise 

ampla desses números mostra que, apesar de os termos relacionados ao tema geral da nossa 

pesquisa retornarem um número muito grande de resultados, quando pesquisamos combinações 

de palavras-chave e as buscamos dentro de publicações de áreas de conhecimento mais 

especificamente conectadas com o campo da teoria da comunicação e da cultura, o número de 

artigos encontrados é muito menor. É importante apontar que a maioria desses artigos, mesmo 

os mais recentes, são de autores − ou de grupos de pesquisa a eles relacionados −  que já faziam 

parte da nossa lista de referências inicial e, portanto, já citados anteriormente em nosso texto. 

De qualquer forma, os apresentamos de maneira mais clara e categórica no parágrafo seguinte. 

Esses dados indicam claramente que nosso estudo pode trazer contribuições inovadoras sobre 

os temas pesquisados.  

Os conceitos de imagem em suas dimensões endógena e exógena e sua relação com a 

cultura foram fornecidos por Hans Belting (2014). O fenômeno da invasão das imagens 

exógenas, ou seja, a Iconofagia, veio de Norval Baitello Jr. (2010, 2012, 2014, 2019). A relação 

desses conceitos com o uso ideológico do imaginário pela cultura mediática está de acordo com 

as reflexões propostas por Malena Contrera (1996, 2002, 2015, 2017, 2021). Os estudos acerca 

da resiliência de Boris Cyrulnik (1997, 2001) formaram a base teórica desse tema. Para a análise 

do fenômeno onírico e sua relação com a mitologia foram utilizados os modelos propostos por 

Carl Gustav Jung (2011, 2012b, 2013a, 2013c, 2015) e estudos de autores correlatos como 

Marie Louise Von Franz (1995, 1996, 2018), Edward Whitmont (1995), James Hillman (1984, 

2013, 2013), John Sanford (2005), Robert Bosnak (2014) e outros. Foram incluídos dados da 

neurociência e da biologia que pudessem apoiar ou até mesmo refutar os modelos psicológicos 

e antropológicos apresentados. Para isso, utilizamos principalmente os estudos e publicações 

de Sidarta Ribeiro (2019), Antti Revonsuo (2000), Tomoyasu Horikawa (2013) e Quian 

Quiroga (2005). Os conceitos de símbolo e arquétipo são os definidos e estudados por C. G. 

Jung (2012a, 2013c, 2014a) e Edgard Morin (1975, 1979, 1997, 2005a, 2005b). 

No primeiro capítulo, mapeamos a inflação e a presença exacerbada das imagens 

exógenas tecnicamente produzidas no cotidiano da sociedade mediática. Partimos da relação 

entre o ser humano que, sabemos, sempre se desenvolve de maneira biopsicossociocultural e 

sua conexão com a tecnologia e os aparatos do mundo atual; falamos também de sua busca pelo 

pertencimento que se manifesta, entre outras maneiras, através do estabelecimento de vínculos 

e da comunicação; fenômenos que também acabam sendo vítimas de uma simulação delas 

mesmas no mundo digital. Na segunda parte deste capítulo, mostramos dados estatísticos do 
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uso da internet e das redes sociais nos últimos anos e iniciamos uma reflexão de como isso pode 

estar influenciando o sono e consequentemente o contato e a apreensão do material onírico. Por 

último, resgatamos e ampliamos as ideias de Aby Warburg sobre a eletrificação do mundo como 

um todo e, mais especificamente, das imagens. 

No segundo capítulo, exploramos e aprofundamos o conceito de imagem propriamente 

dito, assim como as suas dimensões endógena e exógena, como proposto por Hans Belting 

(2014). Falamos brevemente sobre a relação do indivíduo contemporâneo com as imagens em 

geral e oferecemos uma ampliação simbólica de alguns motivos mitológicos que podem 

elucidar um pouco do comportamento atual do ser humano; mostramos também a importante 

da relação entre mito e sonho. Discorremos sobre a relevância adaptativa do sono e do sonho 

do ponto de vista evolutivo e de acordo com a biologia, assim como deixamos claro a relação 

da produção onírica com o corpo. Por último, aprofundamos o tema das imagens endógenas 

oníricas, algumas de suas classificações e como são tratadas de acordo com a psicologia 

profunda. 

Por fim, no terceiro capítulo, tratamos sobre o achatamento das capacidades simbólicas 

humanas que resulta numa deficiência das habilidades de resiliência. Iniciamos falando sobre a 

importância da transformação do sonho em narrativas e como estas podem comunicar 

mensagens importantes para o indivíduo e para a coletividade. Aprofundamos também a ideia 

de como a relação com as imagens oníricas pode ajudar a desenvolver resiliência. No último 

item deste capítulo, retomamos o fenômeno da eletrificação das imagens que parece ampliar 

seu movimento de invasão em busca de uma hegemonia autorreferente até mesmo dentro do 

mundo onírico. 

Para concluir o trabalho, exploramos os possíveis desdobramentos que os resultados de 

nossa pesquisa podem trazer para um movimento reflexivo com relação à maneira como 

lidamos individualmente e coletivamente com as imagens exógenas e endógenas na 

contemporaneidade e, mais especificamente, com as imagens oníricas. Discutimos também a 

importância da integração de saberes das diferentes áreas do conhecimento humano com 

relação ao tema proposto; sendo o intuito principal estabelecer comunicação e diálogo entre 

esses diferentes campos para criação de possibilidades para o desenvolvimento de 

comportamentos resilientes e ecológicos através da promoção do pensamento simbólico. 

!  
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CAPÍTULO 1 − A SOCIEDADE MIDIÁTICA E O IMPÉRIO DAS IMAGENS 
EXÓGENAS  

 
… uma vez que tenhamos vendido nossas almas, ou seja, nós mesmos, o poder 
assim conferido não pertencerá a nós. Não seremos, na verdade, nada mais 
que escravos e marionetes daquele a que vendemos nossas almas. 

C. S. Lewis 

 

1.1 O homem biopsicossociocultural: desenvolvimento, comunicação e mídia eletrônica 

 Olhando de maneira profunda e reflexiva para a produção científica nos dias atuais, 

acreditamos que fica clara a necessidade de uma integração e interligação de saberes (MORIN, 

2005b) das diferentes áreas que estudam o fenômeno humano. Enquanto alguns autores se 

dedicam a olhar para o ser humano como resultado de uma conjunção complexa de influências 

de vários fatores biológicos, culturais, sociais e psicológicos, a especificidade de estudos 

também não pode e não deve ser descartada. Ela é tão importante quanto as conexões feitas 

entre as descobertas e publicações das diferentes áreas que propõem ampliações e 

aprofundamentos no mistério da nossa existência como espécie. A biologia precisa continuar 

existindo como área específica, assim como a psicologia, a antropologia, a sociologia e a 

neurociência; todavia, é de grande importância que parte dos autores e estudiosos se dediquem 

a estabelecer uma comunicação entre esses diferentes textos; do contrário, não só os autores, 

mas principalmente os leitores dessas obras e resultados publicados nunca teriam uma ideia do 

tamanho da complexidade determinante e indeterminada por trás da criação de tudo aquilo que 

somos. Mesmo para aqueles que trabalham de maneira mais específica dentro de suas áreas de 

conhecimento, acredito que seja interessante e enriquecedor passear pelas diferentes linhas de 

pensamento, já que isso ajuda não somente na validação daquilo que está sendo publicado, mas 

principalmente no entendimento de que o ser humano é constituído em sua totalidade por 

fatores que integram todas essas esferas do ser. Em outras palavras, é importante estabelecer 

oportunidades de comunicação entre os diferentes estudos do fenômeno que é a vida humana. 

 Essa importância e necessidade reflete diretamente aquilo que o ser humano é em sua 

constituição mais básica: paradoxal. Confirma também o fato de que para alcançar uma vida 

harmoniosa e sadia faz-se necessário que as antinomias e contradições que constituem o ser 

humano sejam minimamente integradas (JUNG, 2013a). Essa comunhão só pode acontecer 

através da comunicação, seja ela do indivíduo com o mundo externo e objetivo, com os outros 

e com as coisas que o cercam, ou com as diferentes personalidades que formam o seu próprio 
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mundo interno e os processos que governam o seu próprio corpo. Somos seres individuais que 

dependem desde o nosso nascimento de outros para sobreviver e discussões sobre sermos seres 

somente sociais ou exclusivamente solitários não levam a nenhuma conclusão. Isso não poderia 

ser diferente; enquanto portadores de uma consciência que pode ser considerada individual, 

somos ilhas e desenvolvemos essa consciência, assim como o inconsciente pessoal, enquanto 

estamos mergulhados no mar da consciência e do inconsciente coletivo, da cultura e da memória 

antropológica (MORIN, 1975; JUNG, 2015). De acordo com o psicólogo suíço Carl Gustav 

Jung, a personalidade é entendida como expressão da totalidade do homem em todas as esferas 

da vida, esta sofre influência constante dos estímulos externos e internos que o indivíduo 

recebe. Dessa forma, idealmente essa personalidade irá moldar-se ao longo do tempo às 

necessidades individuais e sociais da pessoa humana (JUNG, 2013d). 

 A comunicação integra diretamente o nosso desenvolvimento como indivíduos, espécie 

e sociedade, e ela só existe de fato se alguém produz e outro alguém recebe qualquer que seja 

a informação a ser comunicada. A tendência da natureza de criar redes, a complexidade do 

desenvolvimento das espécies, especialmente a humana, a necessidade de comunicar 

informações e a retroalimentação fazem parte da evolução (MORIN, 2011). A comunicação 

pode se dar de muitas maneiras diferentes: através da produção de imagens, das diversas 

linguagens que podem ser constituídas das mais variadas formas por meio dos sentidos 

corporais, dos mais diversos tipos de textos ou de quaisquer outros meios que possamos citar 

ou imaginar. Porém, como afirmou em várias oportunidades Norval Baitello Junior, ampliando 

as ideias de Harry Pross, a comunicação parte de e chega em indivíduos; isso já mostra um fato 

importante para a nossa pesquisa e para o aprofundamento que fazemos mais tarde no presente 

trabalho: a mídia primária é o próprio corpo (BAITELLO JR., 2014). Foi através da 

comunicação que surgiu a cultura e sem interação social não teríamos alcançado os níveis atuais 

de desenvolvimento tecnológico e intelectual, individuais ou sociais a que chegamos. Numa 

relação contínua e de reciprocidade ao longo da história do homo sapiens demens podemos 

observar que a comunicação gera cultura que, por sua vez, gera comunicação. Como afirma 

Edgar Morin (1975): "Privado de cultura, o sapiens seria um débil mental, incapaz de 

sobreviver a não ser como primata do mais baixo nível; nem mesmo poderia reconstituir uma 

sociedade de complexidade igual à dos babuínos e dos chimpanzés" (MORIN, 1975, p. 92). 

 As imagens oníricas − tema central do presente trabalho − são parte importante desse 

processo, conteúdo que exploramos com oportuna profundidade no texto. Por enquanto, só 

precisamos lembrar que narrar, desenhar, e até mesmo encenar sonhos era uma atividade 
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imagética essencial entre nossos antepassados e até hoje entre povos primitivos (ELIADE, 

2018). Comunicar, compartilhar as mensagens do inconsciente foi − e na nossa visão, assim 

como na de muitos outros autores, continua sendo − extremamente importante para a adaptação 

e desenvolvimento da espécie humana. O contato com as imagens do mundo onírico tiveram, 

portanto, papel fundamental no processo de evolução do ser humano até aqui. Sempre em 

contato com esse desenvolvimento que podemos chamar de simbólico estão as nossas ações 

mais básicas em prol da sobrevivência. Unidas em nosso crescimento como indivíduos e como 

espécie, tais comportamentos ganham mais significado do que a simples literalidade de 

qualquer que seja o ato praticado. Edgar Morin nos ajuda a elucidar esse processo: 

Nossas atividades biológicas mais elementares, o comer, o beber, o defecar, 
estão estreitamente ligadas a normas, interditos, valores, símbolos, mitos, 
ritos, isto é, a tudo o que há de mais especificamente cultural. E, aqui, 
podemos compreender que é o sistema único, integrado federativamente, 
fortemente intercomunicante, do cérebro do sapiens que permite a integração 
federativa do biológico, do cultural, do espiritual (elementos ao mesmo tempo 
complementares, concorrentes, antagonistas, cujos graus de integração serão 
muito diferentes segundo os indivíduos, as culturas e os momentos) num 
sistema único biopsicossociocultural (MORIN, 1975, p. 137). 

 Podemos perceber por essa afirmação de Morin que desde o início de nossas vidas 

somos paradoxos; não somos simplesmente formados e constituídos por eles, não somos apenas 

contraditórios, somos contradições em nossa fundação mais profunda. Somente perante uma 

visão reducionista podemos pensar que o ser humano é caracterizado somente pelo que 

apresenta de maneira visível, consciente e racional. Somos consciência e inconsciente e 

confundir a primeira com a totalidade da psique acarreta nos mais diversos problemas 

relacionais, comportamentais, sociais e até em adoecimentos psicossomáticos (JUNG, 2015). 

Nossa percepção consciente não consegue abarcar tudo aquilo que somos em nossa totalidade 

em termos de psique e corpo, os processos inconscientes, na verdade, são em grande maioria 

os que nos movem. Essa paradoxalidade é observada e explicada por Cyrulnik (1997) quando 

este afirma que o ser humano é ao mesmo tempo “indivisível e poroso”. A pessoa humana 

caracteriza um sistema estável o suficiente para permanecer em parte aquilo que já era, 

enquanto ao mesmo tempo desenvolve características adaptativas específicas de acordo com o 

meio ambiente em que vive. Diz o autor: “O indivíduo é um objecto ao mesmo tempo 

indivisível e poroso, suficientemente estável para ser o mesmo quando o biótipo varia e 

suficientemente poroso para se deixar penetrar a ponto de se tornar ele mesmo um bocado de 

meio ambiente" (CYRULNIK, 1997, p. 92). 
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 É exatamente no enfrentamento do paradoxo e da contradição que o ser humano se perde 

e acaba escolhendo de maneira exagerada e exclusiva, mesmo que muitas vezes 

inconscientemente, um dos lados. Aquele que deseja ser apenas social, torna-se massa; aquele 

que escolhe viver de maneira individualista e egoísta não pode desenvolver a si mesmo em 

todas as suas potencialidades. O processo de individuação, descrito por C. G. Jung (2012) como 

aquele em que a pessoa humana encontra sentido, significado e propósito para a própria vida, 

enquanto se percebe como parte importante do todo e da coletividade, não pode ser confundido 

com individualização. Aquele é caracterizado pelo encontro do indivíduo com o mito do próprio 

significado pessoal, mas que deve ser acompanhado pela dádiva e pela retribuição através das 

trocas sociais e do servir ao próximo, do contrário não pode acontecer. Essa ideia também é 

corroborada por Joseph Campbell (2004), quando o autor afirma que a jornada do herói, o mito 

que corresponde à busca do homem contemporâneo, só está completa quando este oferece para 

a coletividade o tesouro obtido em sua aventura individual. Portanto, sem a consciência de que 

é preciso contribuir para o desenvolvimento coletivo, o indivíduo perde o direito de continuar 

no caminho da realização pessoal (HILLMAN, 2010). Para aquele que encontra o caminho para 

tornar-se si mesmo, a cobrança por parte da sociedade surge num movimento que inclui 

sentimentos de inveja, com os quais os seres humanos não são educados para lidar. Sendo a 

inveja um problema genuinamente humano, faz parte e é constituinte de toda pessoa; negada, 

fica escondida na sombra até surgir de maneira negativa e tirânica. Porém, quando aceita, a 

inveja pode ser trabalhada e transformada em algo de positivo para a vida  do próprio indivíduo 

e de seu entorno relacional. O problema não é aquilo que sentimos e sim como vivemos tais 

sentimentos, aprender a lidar com eles, dar voz aos mesmos para transformá-los em atitudes 

construtivas é uma mera questão educacional, que infelizmente pouco vemos ensinada, 

promovida e trabalhada na contemporaneidade. 

 Quanto mais a pessoa humana tenta se isolar acreditando que ela é única e se encontra 

à parte do resto da humanidade, mais fácil será para ela perder-se em movimentos de massa. O 

fenômeno natural da enantiodromia6, que perpassa a totalidade da vida e explica a dinâmica do 

funcionamento da transformação da energia, pode ser observado aqui de maneira muito clara. 

 
6 Enantiodromia é um termo criado pelo filósofo Heráclito para o conceito de que uma grande força energética 
direcionada para uma determinada direção gera uma força igual no sentido oposto. Essa energia acumulada acabará 
irrompendo e se manifestando como num efeito rebote. O conceito foi reformulado pelo psicólogo Carl Jung para 
ser aplicado ao funcionamento da psique humana; conteúdos inconscientes que estejam em conflito com os desejos 
da mente consciente acumulam energia até que irrompem na consciência de maneira avassaladora causando 
comportamentos que podem variar entre pequenos descuidos até ao que podemos considerar como psicopatologias  
(JUNG, 2013). 



  30 

 

Quanto mais alguém tenta trabalhar apenas em prol de um grupo ou de um objetivo parcial 

específico, mais agirá de maneira egoísta, maniqueísta e unilateral. Perdido em um dos dois 

extremos, sem compreender que idealmente deveria viver esse paradoxo caminhando sempre 

entre as esferas do individual e do social, o indivíduo acaba desenvolvendo sintomas também 

individuais e sociais. A comunicação não é só um fenômeno a ser estudado, é também uma 

atitude que precisa ser praticada e cuidada, principalmente no momento atual em que vivemos 

a manipulação da informação em prol de objetivos minimamente suspeitos de grupos que 

disputam o poder e o controle, sejam eles políticos, religiosos ou econômicos.  

 O século XX iniciou um movimento de apagamento dos sentidos pelo uso exagerado 

das mídias eletrônicas, causa de cisões individuais e sociais que também acarretam no processo 

de anulação do corpo, evidenciadas ao longo do nosso trabalho. Se o corpo é a mídia primária, 

sem corpo não há comunicação verdadeira, perde-se a complexidade que deveria constituir a 

vida humana. Ainda sobre esse movimento, Contrera explica: 

Esse resgate de complexidade abandonada pela mídia terá de, 
necessariamente, buscar o resgate das sombras culturais que foram, por toda 
uma herança de pensamento e de valores iluministas, suprimidas do cenário 
social e que, agora, retornam pela porta dos fundos da violência televisiva, da 
glamourização do grotesco, da tirania da linguagem exercida por certos tipos 
de uso das tecnologias da comunicação, da saturação informativa [...] 
(CONTRERA, 2002, p. 24). 

 A autora indica aqui, utilizando o exemplo da vida superficial e unilateral que 

caracteriza regra na contemporaneidade, aquilo que C. G. Jung afirma com muita veemência 

em muitos momentos de sua obra: só é possível encontrar o caminho para uma existência com 

sentido e significado se enfrentarmos as nossas sombras individuais e coletivas (JUNG, 2013c), 

e se não realizamos essa tarefa, tanto o indivíduo como a sociedade acabam altamente 

impactados pela perspectiva reducionista da comunicação eletrônica, ou seja, mais uma vez, 

estamos afirmando que é preciso enfrentar e viver a complexidade com seus paradoxos para 

alcançar uma comunicação plena e criativa. 

 A filosofia oriental taoista, por exemplo, constitui uma coleção de saberes com mais de 

seis mil anos de existência e desde seu texto mais fundamental, o livro da mutações - I Ching - 

mostra que a harmonia deve ser buscada na integração dos opostos complementares7. Uma vida 

 
7 Podemos encontrar muitas traduções desse livro disponíveis no mercado. As favoritas do autor são a de Richard 
Wilhelm (2017), disponível em português, e a de Rudolf Ritsema (1995); esta última ainda não traduzida no Brasil. 
As duas versões trazem importantes reflexões que concordam com o modelo junguiano. 
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saudável nunca será encontrada na negação de um dos dois valores: yin ou yang8, e tentar viver 

somente uma das possibilidades incorrerá em adoecimento do corpo, da mente e da alma. 

Aplicando essa ideia à questão do "social" versus “individual”, podemos mais uma vez afirmar 

a importância da comunicação para a criação de situações de vida harmoniosas nos âmbitos 

coletivo e pessoal. Somente através do ato de compartilhar e comunicar desenvolvemos nossa 

capacidade reflexiva; o ego, função psíquica que se encontra no centro da consciência de acordo 

com o modelo junguiano, só enxerga aquilo que ele já sabe; só pode definir e classificar algo 

que já está no campo da percepção consciente. E para que seja possível a ele enxergar outros 

pontos de vista, a relação com o outro faz-se necessária. Como disse James Hillman, “A 

necessidade nos faz humanos, se não precisássemos uns dos outros, se não pudéssemos 

preencher e satisfazer nossas carências, não haveria sociedade humana” (HILLMAN, 1984, p. 

14). 

 É preciso outro que aponte aquilo que está na nossa sombra para que surja a 

possibilidade de percebê-la, conscientizá-la e trabalhá-la; essa capacidade comunicativa 

humana é parte importante da nossa evolução como espécie, e o neuropsiquiatra Boris Cyrulnik 

concorda afirmando que: "De todos os organismos, o ser humano é, provavelmente, o mais 

dotado para a comunicação porosa (física, sensorial e verbal), que estrutura o vazio entre dois 

parceiros e constitui a biologia do ligante" (CYRULNIK, 1997, p. 92). 

 Cyrulnik dá grande ênfase na comunicação que se constitui a partir do corpo, da grande 

variedade dos sentidos corporais considerando o olfato como a primeira e mais importante 

informação que recebemos na relação com os objetos e seres ao nosso redor. Nossas 

experiências ficam diretamente conectadas de maneira emocional aos odores que as 

acompanharam. Esses cheiros nos remetem a essas vivências, muitas vezes determinando 

aquilo que sentimos e como nos comportamos no momento atual. Isso acontece de acordo com 

os tipos de lembranças que esses odores podem suscitar, algumas vezes, essas memórias 

alcançam a consciência, mas em sua grande maioria continuam inconscientes, mas isso não 

 
8 Sistema de pensamento da filosofia chinesa que traz a teoria dos opostos complementares como fundamental 
para a compreensão de todos os fenômenos naturais. Apesar de muitas vezes esses valores serem colocados de 
maneira completamente categorizados, não é essa a visão do autor com relação ao tema. Não podemos 
simplesmente considerar aquilo que é yang como masculino, luz e positivo, por exemplo. E o que é ying como 
seus opostos, feminino, sombra e negativo. Esses valores sempre são relativos e sua classificação precisa ser 
colocada em perspectiva. Por exemplo: Se levarmos em consideração o fator temperatura, a substância química 
H2O em seu estado líquido pode ser considerada yang (quente) quando comparada com seu estado sólido, onde 
seria yin (frio). Porém, ainda em estado líquido, se comparada com seu estado gasoso, a classificação inverte. H2O 
líquida é yin (fria) se comparada com seu estado de vapor, yang (quente). Portanto, classificar um fenômeno como 
yang ou yin sempre vai depender dos diferentes pontos de vista que podem ser assumidos durante qualquer 
reflexão. 
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significa que não sejam parte importante do repertório que, de alguma forma, constitui as 

práticas comunicativas. 

 Para o nosso estudo, o mais importante é entender que essa visão, independente do 

estímulo inicial ser olfativo, visual, proprioceptivo ou de qualquer outro tipo que possamos 

imaginar, deixa claro que nossas atitudes são incitadas por emoções. Pensando na etimologia 

da palavra “emoção”, temos que, do Latim, ex significa para fora e motio pode ser traduzido 

como movimento. A emoção, então, é aquilo que movimenta para fora; precisa ser expresso de 

maneira imperativa, seja através de atitudes conscientes e coordenadas ou através de atos e 

comportamentos erráticos e até mesmo sintomas de patologias psicossomáticas. São elas que 

nos colocam em movimento, seja de atração ou de repulsão ao outro e, muitas vezes, a nós 

mesmos. Concordando mais uma vez com Harry Pross, esse processo só pode iniciar e terminar 

no corpo. Integrando a visão da etologia, Franz de Waal (2010) resume na seguinte fala as ideias 

de como a comunicação se dá nos níveis da consciência e do inconsciente: 

O modo como nosso corpo - incluindo a voz, o humor, a postura etc. - é 
influenciado pelos corpos à nossa volta é um dos mistérios da existência 
humana. E é também um de seus fenômenos mais subestimados, 
especialmente nas disciplinas que encaram os humanos como tomadores de 
decisões racionais. Longe de sermos indivíduos independentes que pesam os 
prós e os contras das nossas ações, fazemos parte de uma rede muito mais 
compacta que nos conecta a todos no plano fisico e mental (WAAL, 2010, p. 
95). 

 Mais uma vez a biologia e a psicologia se encontram: do ponto de vista da psicologia 

profunda de C. G. Jung, as emoções tocam e afetam diretamente as forças do inconsciente que 

influenciam as decisões do ego9 e muitas vezes tomam o seu lugar nos transformando em seres 

completamente diferentes do que gostaríamos de ser. Quando essas personalidades, negadas 

pela primazia e unilateralidade exagerada do ego, irrompem na consciência, elas podem nos 

fazer agir das maneiras mais absurdas. Jung chamou essas figuras, esses seres da mente, de 

complexos (JUNG, 2013g). Em resumo, os complexos são ativados quando afetados pelas 

emoções que surgem de acordo com os estímulos que vivemos interna ou externamente, perante 

nós mesmos e os outros. Esse conceito é de grande importância para nosso estudo quando 

discutimos a valia dos sonhos, portanto, aprofundamos melhor no Capítulo 2. 

 
9 Dentro do modelo junguiano o complexo do ego não é sinônimo de consciência, mas está no centro dela. Ele 
deveria, em condições normais, ser capaz de lidar da melhor maneira possível com os acontecimentos do mundo 
externo e com os conteúdos do mundo interno que adentram o campo da consciência.  
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 Utilizando uma visão ampla e unificadora da evolução humana, Waal nos conta um 

exemplo da neurociência que corrobora a visão de Jung do funcionamento da mente no que diz 

respeito ao fenômeno que gostamos de chamar de identificação: 

A descoberta dos neurônios-espelho reforça essa tese. Em 1992, uma equipe 
de pesquisadores da Universidade de Parma, na Itália, revelou pela primeira 
vez que os macacos têm células especiais no cérebro que se tornam ativas não 
somente quanto um animal tenta alcançar um objeto, mas também quando ele 
vê alguém fazendo o mesmo (WAAL, 2010, p. 116). 

 Essa observação de algo fora do próprio corpo que pode ser reconhecido como 

pertencente também ao observador pode ser entendido como parte disso que chamamos de 

identificação. Esse mecanismo faz com que um indivíduo estabeleça conexões com aquele ou 

aquilo que é observado. A qualidade dessas conexões varia de acordo com as emoções surgidas 

nessa interação. A identificação pode atingir níveis patológicos quando a pessoa não consegue 

abrir espaço para que os diferentes seres que habitam a sua própria mente possam também se 

manifestar, mas também pode ser saudável se levar o indivíduo a algum tipo de adaptação ao 

mundo interno ou externo (JUNG, 2013b). Waal continua: “Os neurônios-espelho apagam a 

fronteira entre eu e o outro, e fornecem uma primeira pista sobre o papel do cérebro no processo 

pelo qual um organismo espelha as emoções e os comportamentos dos indivíduos à sua volta” 

(WAAL, 2010, p. 117). 

 Desde então muitos outros estudos e publicações sobre o assunto estabeleceram que os 

neurônios-espelho se relacionam a várias modalidades do comportamento. Capacidade de 

imitar, aprender novas habilidades, compreensão de intenções, de comportamentos e emoções 

em si mesmo e nos outros. Rizzolatti e Sinigaglia (2010) apontam essas conclusões e citam 

como esses neurônios são encontrados também em aves, mostrando assim um possível caminho 

evolutivo do mecanismo da identificação e da comunicação: 

It provides a basic mechanism that unifies action production and action 
observation, allowing the understanding of the actions of others from the 
inside. Such motor-based understanding seems to be a primary way in which 
individuals relate to one another, as shown by its presence not only in humans 
and monkeys, but also in evolutionarily distant species, such as swamp 
sparrows and zebra finches. Furthermore, this mechanism indicates the 
existence of a profound natural link between individuals that is crucial for 
establishing inter-individual interactions10 (RIZZOLATTI et al., 2010 p. 264-
274). 

 
10 Ele (o processo de identificação) fornece um mecanismo básico que unifica a produção e a observação da ação, 
permitindo a compreensão das ações dos outros a partir de dentro. Essa compreensão motora parece ser uma forma 
primária pela qual os indivíduos se relacionam uns com os outros, como mostra sua presença não apenas em 
humanos e macacos, mas também em espécies evolutivamente distantes, como os pardais do pântano e os 
tentilhões-zebra. (Tradução do Autor). 
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 Com o desenvolvimento da comunicação e o surgimento e evolução da capacidade 

narrativa do ser humano, passamos a atribuir significado e simbolismo para as histórias que 

contamos e ouvimos. A imitação e a identificação também evoluíram nesse processo elevando 

a nossa capacidade construtiva coletiva, assim como a possibilidade de destruição baseada em 

sistemas de crenças sociais. As emoções passam a ser evocadas juntamente com as palavras e 

imagens com as quais entramos em contato. Boris Cyrulnik explica, utilizando como pano de 

fundo o aprofundamento nos estudos da empatia como fenômeno evolutivo, como nossa espécie 

é permeável do ponto de vista sensorial e emocional às comunicações que recebemos: 

O homem, devido a aptidão biológica para a empatia e a palavra, pertence, 
certamente, à espécie mais influenciável, não apenas porque percebe a 
sensorialidade do contexto que o pode cativar, mas também porque, sob o 
efeito das palavras dos outros, pode pôr-se no lugar deles e experimentar um 
sentimento provocado pelos seus relatos (CYRULNIK, 1997, p. 104). 

 Essa afirmação de Cyrulnik nos leva a refletir sobre um problema grande quando no 

momento atual passamos por uma diminuição gradual, porém drástica, da utilização das 

potencialidades perceptivas dos nossos sentidos. Nossa maneira de apreender as experiências 

do mundo parece estar cada vez mais reduzida a um único deles: a visão. Dessa forma, a 

comunicação verbal perde espaço para a invasão que sofremos das imagens na mídia eletrônica 

(retomamos esse assunto um pouco mais abaixo, ainda neste capítulo). É certo que ainda 

ouvimos, mas da mesma forma que somos invadidos por imagens que não deixam espaço para 

reflexão, o que escutamos é ruído que, na maioria das vezes, não passa de simples poluição 

sonora. O que a mídia eletrônica nos empurra ouvido abaixo, praticamente estuprando nossa 

percepção auditiva, não passa de propaganda que não carrega a menor intenção de produzir 

qualquer dinâmica reflexiva. Não passa de mais um movimento que visa a repetição 

automatizada de valores que pregam a produção excessiva e ininterrupta e o consumismo 

predatório. 

 A escuta precisa ser real, é preciso re-desenvolver uma escuta contemplativa. No filme 

do diretor David Fincher de 1999, O clube da luta, o personagem o narrador explica o motivo 

que o leva a procurar diferentes grupos de apoio psicológico para pessoas com doenças 

terminais. Conversando com Marla, seu contraponto sexual no filme, ele diz: "Quando as 

pessoas pensam que você está morrendo, elas realmente escutam você (...)". Nesse momento, 

ela completa a frase dizendo: "(...) ao invés de apenas esperar a vez para falar". Vivemos a 

sociedade do esperar a vez para falar. Isso quer dizer que não existe comunicação verbal real 

e honesta entre as pessoas há muito tempo. Vale a pena lembrar que esse filme data de mais de 

vinte anos atrás. É interessante aproveitar essa imagem para pensar o quanto nossas vozes 
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podem dizer algo que está sendo negado pelo nosso corpo, pelo menos até o momento em que 

o que está sendo dito pode se tornar verdade e ser também incorporado podendo virar inclusive 

uma doença literal. Repetimos tanto que estamos doentes que acabamos convencendo nossos 

corpos disso. Podemos pensar no que diz Cyrulnik sobre a importância do olfato e tentar 

imaginar como é o cheiro de uma pessoa perto da morte em comparação àquela que mente com 

relação ao seu estado real. Será que conseguimos fingir acreditar no que o outro diz enquanto 

seu corpo conta uma história diferente? Essa mentira é um sintoma de uma outra morte que se 

aproxima. A iminência de uma morte psíquica que faz surgir o desespero por um sopro de vida. 

 Existe uma certa ironia na cena descrita acima e uma ambiguidade genial. É difícil dizer 

se Marla completa a frase do narrador porque os dois estão conectados − de certa forma de 

maneira inconsciente − por um objetivo comum ou porque ela mesma estava apenas esperando 

sua vez para falar, já que ele não consegue terminar a frase sendo interrompido por ela. De 

qualquer forma, o diálogo dos dois aponta diretamente para o problema da escuta, do ouvir. Na 

sociedade mediática, não há espaço para o ouvir verdadeiro e interessado. Na era da mídia 

eletrônica, somente a visão importa e aquilo que escutamos serve apenas para aumentar a 

unilateralidade. Com um simples mover de dedos o usuário consegue enganar a si mesmo, 

acredita que se livrou da necessidade de entrar em contato direto com aquilo que lhe causa dor 

ou angústia. Mantém em seu campo perceptivo apenas os conteúdos que fazem a manutenção 

da sua compulsão. Ele só precisa ver e ouvir aquilo que reforça o seu comportamento 

entorpecido. Não há reflexão e nem tempo suficiente para sentir verdadeiramente alguma 

culpa11 por não enfrentar seus incômodos. As pessoas correm daquilo que as assustam em busca 

de algum contato que acaba aparecendo apenas em forma de simulacros digitais. Não existe 

comunicação verdadeira, a imagem apresentada na rede social serve somente a ela mesma e ao 

sistema que assim mantém seu controle sobre a massa. Ninguém escuta o que o outro tem a 

dizer e, quando muito, apenas espera a vez para falar. Sobre a importância do ato de ouvir, o 

psicólogo James Hillman diz: 

Se a alma é uma corda que vibra, somente o ouvido poderá revelá-lo (o outro). 
O ouvido é a parte feminina da cabeça. É a consciência oferecendo a máxima 
atenção com o mínimo de intenção. Recebemos o outro através do ouvido, 
através de nossa parte feminina, concebendo e gestando uma solução nova 
para o seu problema somente depois de termos sido totalmente penetrados por 

 
11 A culpa não é um sentimento necessariamente ruim, como explica Jung em sua análise sobre os acontecimentos 
da Segunda Guerra Mundial no seu livro Aspectos do drama contemporâneo (2012c). Ele afirma que é preciso 
sentir um nível saudável de culpa pelos nossos erros para que possamos refletir sobre nossos atos e não permitir 
que eles voltem a se repetir. 
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ele e sentido o seu impacto, deixando-o definir-se em silêncio (HILLMAN, 
1984, p. 18). 

 A escuta implica na fala honesta e transparente. Juntamente com os sentidos reduzidos, 

podemos observar também a crescente incapacidade humana de narrar com clareza o seu 

próprio mundo interno e até mesmo o externo. Acredito que enfrentamos pelo menos dois 

problemas aqui. O primeiro diz respeito à capacidade narrativa intelectual e cognitiva do 

indivíduo. Parece faltar repertório mesmo. Numa sociedade que lê cada vez menos e que se 

relaciona socialmente cada vez mais apenas através das telas, desenvolvemos pessoas que 

simplesmente não sabem expressar seus pensamentos, sentimentos, sensações e intuições12. O 

segundo problema e, na minha opinião, mais preocupante, diz respeito à capacidade humana de 

expor verdadeiramente aquilo que o emociona, incomoda e angustia − e para fazer o 

contraponto, muitas vezes não é capaz nem de identificar com clareza aquilo que lhe faz bem, 

traz alegria e contentamento. Falamos aqui, portanto, da capacidade psicológica de conversar 

sobre si mesmo, de abrir nossos corações e mostrar aquilo que somos por trás das máscaras 

sociais que usamos. Lembramos que essas máscaras são importantes e exercem funções 

adaptativas necessárias,  e o problema aparece somente quando o indivíduo fica identificado de 

maneira patológica com apenas uma delas e passa a acreditar que é, em sua inteireza, apenas 

aquilo que apresenta à sociedade13, podemos até dizer um simulacro daquele que poderia ser 

(BAUDRILLARD, 1991). 

 A grande maioria dos usuários de redes sociais mostra nas telas apenas uma simulação 

de suas vidas. Alguns poucos aparecem mostrando seus sofrimentos, porém, normalmente 

quando isso acontece, esse comportamento já é um pedido de socorro desesperado por alguma 

atenção real. A alma pede o contato que o corpo não encontra na vida vivida de maneira digital. 

O sujeito implora pela presença, pelo toque e pelo abraço, mas, no fim, precisa se contentar 

com simulacros, emoticons, frases feitas de autorias duvidosas, GIF’s e animações clichês que 

oferecem falso amparo para o problema real: a solidão do outro e de si mesmo. Tudo isso 

produzido para que a pessoa deixe de entrar em contato com aquilo que precisa ser visitado em 

seu mundo interior. O objetivo é lançá-la de volta ao torpor midiático de que o sintoma a tirou. 

Obviamente que isso não é suficiente e não é à toa que o número de pessoas que sofrem de 

 
12 Esses quatro tipos de julgamento dos fenômenos são definidos por C. G. Jung como as funções básicas do 
funcionamento da consciência. O indivíduo acaba desenvolvendo algumas mais do que outras durante sua vida 
enquanto o ideal seria alcançar uma certa harmonia entre elas. Esse assunto é aprofundando em seu livro Tipos 
Psicológicos (2013b). 
13 Sobre esse assunto podemos indicar o conceito de persona desenvolvido por Jung. Informações mais detalhadas 
podem ser encontradas em seu livro A natureza da psique (2013a). 
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depressão, ataques de pânico, ideação suicida e muitos outros distúrbios psicológicos tem 

aumentado exponencialmente nos últimos anos. Especificamente nos anos em que o uso da 

internet, das redes sociais e das mídias eletrônicas também aumentou em grande escala14. 

Somente através da união das nossas percepções será possível apreender o outro e entender a si 

mesmo. No mundo das telas, as pessoas estão cada vez mais afastadas da possibilidade de 

desenvolvimentos dessas capacidades sensoriais e perceptivas. 

 Retornando para questão do paradoxo, este está presente em absolutamente todas as 

relações humanas. A capacidade simbólica é caracterizada pela possibilidade de metaforizar 

essas vivências contraditórias e aceitar que elas sempre dizem mais do que são (JUNG, 2013c; 

CONTRERA, 2016). O contrário disso é viver apenas de maneira unilateral, algo desejado pela 

sociedade de consumo que nos empurra imagens e mais imagens num movimento avassalador 

denominado por Norval Baitello Júnior como Iconofagia (BAITELLO JR., 2014). Movimento 

onde devoramos imagens que, por sua vez, nos devoram num ciclo vicioso aprisionante que 

mantém o indivíduo massificado e despersonalizado. Aprofundamos esse conceito na seção 

seguinte, mas já podemos afirmar que, por conta desse fenômeno, estamos nos transformando, 

como espécie, em seres sem corpos. O ser humano, assim como qualquer outro organismo vivo, 

sofre necessidade de contato e estímulos, informações sensoriais importantes para o seu 

desenvolvimento, assim como para a sua saúde física e mental. Sobre isso, afirma Boris 

Cyrulnik: 

Todos os organismos são porosos. Só os mortos estão fechados e já não fazem 
trocas com o meio ambiente. É por isso que os animais ou os homens isolados 
acabam por perceber o próprio corpo como um objecto exterior. As situações 
de privação sensorial revelam até que ponto qualquer ser vivo isolado procura 
estimular-se desesperadamente. Balança-se nas patas, passa a mão na frente 
dos olhos, fareja o seu próprio odor, lança gritos estereotipados ou deambula 
sem cessar, a fim de criar uma sensação de vida. Esta avidez explica por que 
razão qualquer informação sensorial, ao passar nesse momento pelo deserto 
mental, os cativa para a sua enorme felicidade. Ao preencher o seu mundo, a 
sensação de ser possuído engendra um sentimento de existência 
(CYRULNIK, 1997, p. 113). 

 Dietmar Kamper (1998) mostra como o fenômeno do abandono do corpo está conectado 

com a ascensão do trabalho como modo exclusivo de vida. Quanto mais trabalhamos, mais 

precisamos de paixões reativas que surgem como consequência desse sentimento de desespero 

por sensações. Esse corpo ansioso para sentir apela para as drogas, para o exagero dos 

exercícios físicos, esportes radicais em que o indivíduo arrisca sua vida de maneira parassuicida 

 
14 Dados estatísticos sobre essas doenças podem ser encontrados no site da Organização Pan Americana de Saúde 
(https://www.paho.org/pt/topicos/transtornos-mentais). 
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e muitas outras práticas que só alimentam a falta do contato por não levarem a pessoa a uma 

real conexão com si mesmo ou com outros. É preciso buscar euforia, palavra que, em sua 

etimologia, deriva do grego euphoros que, por sua vez, significa capacidade de suportar ou de 

carregar o eu. Para poder sentir alguma vida no corpo abandonado é preciso sair de si e carregar 

o eu, ou seja, o ego, para longe de qualquer contato com o mundo interior. Essa é a mesma 

lógica e funcionamento das mídias eletrônicas que ditam a vida digital. Não é preciso mais 

viver a realidade, podemos nos perder no mundo das imagens exógenas e existir como 

simulacros fora de nós mesmos. Nicolósi (2021) mostra que parece existir uma grande conexão 

entre a imersão digital, a decorrente queda dos sentidos e do esquecimento do corpo e o aumento 

de comportamento suicida entre jovens na contemporaneidade. 

Adiante, falamos com mais profundidade sobre o momento atual da sociedade e sua 

relação com a mídia eletrônica, por hora, o mais importante é percebermos que o 

desenvolvimento do indivíduo biopsicossociocultural, como definido por Edgar Morin (1975), 

sofre influência direta da tecnologia, da mídia e principalmente de como as próprias pessoas 

lidam com elas. Somos seres que aprendem por imitação, mais do que isso, por um processo de 

mimese. Como afirmam Gebauer e Wulf: 

O comportamento mimético é prazeroso às crianças e aos jovens. Nós 
podemos observar esse desejo pelo agir mimético já nas primeiras formas do 
falar e do comportar-se infantis, como na repetição contínua e no 
aperfeiçoamento dos primeiros gestos sonoros ou tentativas de movimento. 
Neste prazer pelo sucesso dos processos da mimese social está situado o 
motivo de sua efetividade. No seu êxito, a criança sente o surgir de uma 
capacidade que lhe faz assemelhar-se aos adultos, pertencer a estes, e lhe dá 
um sentimento de proteção (GEBAUER; WULF, 2004, p. 128). 

 A cultura de massas que prega de maneira automatizada o comportamento do 

consumismo desenfreado das imagens influencia, desde a base, a formação da personalidade 

da grande maioria das crianças de hoje. Esses jovens que buscam de maneira instintiva o 

sentimento de pertencimento irão encontrar um simulacro disso na mídia eletrônica. Esse 

fenômeno poderá resultar em novas gerações cada vez menos dotadas de capacidades 

intelectuais (DESMURGET, 2020), sociais, emocionais, simbólicas e consequentemente de 

resiliência. Dietmar Kamper explica como esse fenômeno está conectado com a nossa relação 

com as máquinas. Podemos concluir que esse processo mostra também como somos forçados 

a viver cada vez mais fora do tempo analógico para perder-nos no tempo digital: 

Nós sabemos, hoje, que a partir dos nossos corpos nós não temos condições 
de fazer tudo, há um tempo ditado pelo próprio corpo, que é quem fornece 
uma espécie de medida e fixa limites. E se descobrimos que não podemos 
fazer tudo o que queremos com o nosso corpo, seria, então, possível pensar na 
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possibilidade de fazermos coisas sem o nosso corpo, desconsiderando-o e 
assim pode-se compreender por que existem certas tentativas de fazer com 
que seja aumentada a cisão nas pessoas entre o tempo da natureza, o tempo do 
corpo, por um lado, e o tempo das máquinas, por outro lado (KAMPER, 1998, 
p. 37). 

 Se tudo aquilo que cerca o ser humano desde a sua concepção influenciará diretamente 

seu desenvolvimento e capacidade de lidar com os acontecimentos e estímulos dos seus mundos 

interno e externo, não podemos ignorar o papel que a mídia eletrônica tem nos dias de hoje 

nesse processo. Essa relação do homem com a mídia eletrônica e com as imagens está 

intimamente ligada com a estruturação da maneira como os indivíduos se comunicam 

socialmente e no possível progresso ou retrocesso da capacidade de resiliência individual e 

coletiva do homem contemporâneo. Como aponta Cyrulnik, a biologia não é uma única 

biologia, ela existe e determina a vida de várias formas diferentes: 

Este estilo existencial é já moldado a partir das primeiras manifestações. A 
biologia genética, molecular e comportamental é modelada pelas pressões do 
meio ambiente, que são uma outra forma de biologia. Todavia, essa biologia 
vem dos outros seres humanos, dos que nos rodeiam. E os seus 
comportamentos dirigidos à criança constituem uma especie de biologia 
periférica, uma sensorialidade material que dispõe, em redor do garoto, alguns 
suportes, durante os quais terá de se desenvolver (CYRULNIK, 2001, p. 42). 

 

1.2 Dados estatísticos do uso da mídia eletrônica e das telas  

 Antes de entrarmos numa discussão teórica acerca da invasão das imagens exógenas, 

acreditamos que seja importante darmos atenção aos dados estatísticos coletados durante o ano. 

Segundo o site www.datareportal.com15, em 2020 (dados publicados em 2021), havia um total 

de mais 4,5 bilhões de pessoas utilizando a internet, dos quais 3,8 bilhões eram usuários de 

redes sociais. No ano de 2021 (dados publicados em 2022), esse número passou para cerca de 

5 bilhões de pessoas utilizando a internet no mundo, e as redes sociais somaram cerca de 4,65 

bilhões desses usuários. O tempo médio de utilização da internet pelas pessoas era de 6 horas e 

43 minutos por dia em 2020 e passou para 6 horas e 53 minutos no ano seguinte. Fazendo os 

devidos cálculos, isso quer dizer que as pessoas gastam mais de 100 dias, dos 365 anuais, 

utilizando a internet. Esse número corresponde a quase 40% do nosso tempo vígil, se levarmos 

em consideração uma noite de 8 horas de sono. Precisamos ficar atentos para o fato de que essa 

média é considerada em nível mundial. No Brasil, esse número aumenta para 10 horas e 19 

 
15 O site www.datareportal.com tem a intenção de divulgar dados estatísticos do uso da internet de maneira ampla. 
Eles possuem parceiros como o We Are Social e o Hootsuit para colecionar esses dados, além de outras partes. 
São acessados por pessoas de mais de 230 países que buscam entender as tendências de uso da internet de maneira 
global. 
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minutos por dia na utilização da rede, isso significa que anualmente cerca de 175 dias do tempo 

da vida vígil anual do brasileiro médio são gastos na internet. Porém, esse dado, por mais 

alarmante que pareça, ainda não mostra a quantidade de sono perdida, que pode ser incluída 

nessa conta. Sabemos que cada vez mais, principalmente entre adolescentes, as pessoas estão 

trocando tempo de sono por tempo de tela. Ou seja, elas estão aumentando a quantia de tempo 

gasto na vigília e consequentemente diminuindo tempo e qualidade de sono. De maneira geral, 

podemos dizer que o tempo de sono médio da população em geral diminuiu drasticamente da 

década de 1960 para cá; essa média que era de 8 a 9 horas de sono por noite, passou a ser, cerca 

de dez anos atrás, menos de 6 horas por noite (BIANCHI, 2013). Infelizmente não temos dados 

estatísticos gerais mais atuais sobre o assunto, mas como vemos logo abaixo, algumas pesquisas 

com populações específicas nos ajudam a entender que essa diminuição continua aumentando. 

Muitos fatores influenciam essas mudanças, desde o aumento do tempo gasto com o trabalho, 

até o uso exagerado das telas para fins considerados recreativos que podemos observar 

facilmente nos dias de hoje. 

 Dados preocupantes com relação ao desenvolvimento infantil podem ser encontrados; 

numa pesquisa com crianças entre 8 e 17 anos, foram descobertas estatísticas significativas que 

conectam o uso de telas (telefone celular, televisão, computador e videogame) na hora de 

dormir com a redução da quantidade e qualidade do sono. O mesmo estudo mostra que o uso 

da tecnologia também está conectado com o aumento do índice de massa corporal, indicando o 

aumento de peso e de gordura no corpo dessas crianças (FULLER; LEHMAN; HICKS; 

NOVICK, 2017). A diminuição do tempo de sono durante a adolescência é considerada normal 

devido às mudanças hormonais e psicossociais, porém, foram encontrados dados que mostram 

que os adolescentes que usam o celular mais frequentemente têm maior dificuldade para 

organizar seu próprio tempo de sono (TASHJIAN; MULLINS; GALVÁN, 2019). 

 No Gráfico 1, apresentamos uma comparação entre a média obtida no Brasil e em alguns 

outros países do mundo do tempo total de utilização da internet. Os dados são apresentados em 

minutos utilizados por dia no uso da rede e são indicados nas colunas. No mesmo gráfico, para 

efeito de aprofundamento e comparação dos dados, achamos que seria interessante observar 

esses dados em contraste com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) desses mesmos 

países, dados indicados na linha que cruza o gráfico na parte superior. Esse índice é uma 

"medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, expectativa de vida, natalidade e 

outros fatores para os diversos países do mundo” (WIKIPEDIA, 2022). Ele avalia o bem-estar 

das populações dos diferentes países ajudando a classificá-los como "desenvolvidos", "em 
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desenvolvimento" ou "subdesenvolvidos". Auxilia também na medição do impacto das 

políticas econômicas e socioculturais no desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas. 

 Observando o gráfico, podemos ver a tendência de uma relação inversa entre o IDH e o 

tempo de utilização da internet médio dos habitantes, ou seja, quanto maior o tempo médio 

gasto na rede, menor o IDH do país. Não podemos afirmar se um fenômeno é causa ou 

consequência do outro, só podemos observar a suposta existência de uma relação entre eles. 

Numa pesquisa estatística detalhada, relacionando o uso abusivo da internet e a qualidade de 

vida de habitantes de 31 países diferentes, Cecilia Cheng e colaboradores chegaram a 

conclusões que podem ajudar a corroborar a hipótese de que o uso excessivo da rede está 

diretamente relacionado a um baixo índice de desenvolvimento humano, já que essa métrica 

engloba múltiplos fatores que influenciam a vida do indivíduo: 

The countries with the following characteristics tended to have a higher 
prevalence of IA (Internet Abuse): perception of less life satisfaction in 
general, greater overall pollution (pri-marily air pollution), greater traffic 
commute time con- sumption, and lower national income. Taken together, 
these results provided tentative support for the quality of (real) life hypothesis, 
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which proposed an inverse link between IA prevalence and quality of (real) 
life (CHENG, 2014).16 

 O Gráfico 2 apresenta a porcentagem de usuários separada por utilização de tipos 

específicos de aplicativos de celulares. Ele deve ser lido da seguinte forma: aplicativos de saúde 

são utilizados por 25% dos usuários, enquanto os de compras por 58%. Os aplicativos de redes 

sociais apresentam os números mais altos mostrando a média de utilização por 95% dos 

usuários. Mais do que comprar, e com um índice absurdamente maior do que a saúde, as pessoas 

utilizam os seus celulares para se comunicarem, mesmo que essa interação social possa ser 

caracterizada como um simulacro (CONTRERA, 2010). Embora as possibilidades de interação 

real sejam reduzidas, ou simuladas por ferramentas virtuais, a procura pela sociabilização e pela 

construção de vínculos continua sendo importante e constante no comportamento humano.  

 
16 "Os países com as seguintes características apresentaram tendência a ter uma prevalência maior do uso abusivo 
da internet (IA): percepção de menor satisfação com a vida em geral, maior poluição geral (principalmente 
poluição do ar), maior consumo de tempo de deslocamento no trânsito e menor renda nacional. Tomados em 
conjunto, esses resultados forneceram suporte provisório para a hipótese da qualidade de vida (real), que propõe 
uma ligação inversa entre a prevalência do uso abusivo da internet (IA) e a qualidade de vida (real).” (Tradução 
do autor). 
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 No Gráfico 3 podemos observar novamente nas colunas o tempo total utilizado na 

internet indicado por país, porém a linha de comparação dessa vez traz a porcentagem desse 

tempo que é gasto pelos usuários utilizando redes sociais. É interessante perceber que conforme 

o tempo total de utilização da internet aumenta, aumenta também a porcentagem do tempo gasto 

para navegar em redes sociais. Isso indica que essa média não é somente maior no total, mas 

também em termos relacionais, ou seja, quanto mais tempo o usuário passa navegando na 

internet, maior a probabilidade de utilização de uma parte maior do tempo em redes sociais.  

O Gráfico 4 é importante, pois mostra uma relação direta entre a diminuição do hábito 

de ler relacionado ao aumento do tempo gasto na internet. A pesquisa, Retratos da leitura no 

Brasil, publicado em setembro de 202017, mostra dados interessantes sobre a leitura em nosso 

país. Durante a pesquisa, as pessoas foram perguntadas diretamente o que faziam durante o 

seu tempo livre, e a comparação entre os dados obtidos em 2015 e 2019 mostram claramente 

que as pessoas estão trocando os livros pela internet. 

 O primeiro dado importante (não indicado no gráfico) é que de 2015 para 2019, 

enquanto o número de pessoas no Brasil aumentou, o número de leitores diminuiu de 56% para 

 
17 O estudo completo pode ser acessado no site: https://www.prolivro.org.br/5a-edicao-de-retratos-da-leitura-no-
brasil-2/a-pesquisa-5a-edicao/). 
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52% da população. Isso significa um total de 4,6 milhões menos leitores. O brasileiro lê em 

média 2,5 livros por ano. No gráfico, vemos que entre as pessoas com ensino superior, em 2015, 

encontrávamos entre eles 82% de leitores. Em 2019, o número cai para 68%. Essa queda é 

significativa e preocupante. Se, mesmo entre as pessoas com nível superior encontramos cada 

vez menos leitores, podemos inferir que esses números são ainda menores entre aqueles que 

não atingem o nível universitário. O número de pessoas que utiliza a internet no tempo livre 

mostrou um aumento de 47% para 66%, e as pessoas que gastam seu tempo especificamente 

utilizando o WhatsApp subiu de 43% para 62%. Mais uma vez, é importante dar ênfase no fato 

de que as pessoas foram perguntadas diretamente sobre o que fazem no seu tempo livre ao invés 

de ler, e as respostas apontam para o aumento do uso da internet e das redes sociais. Em outras 

palavras, estão trocando os livros pelas telas.  

 Esse fenômeno embasa as reflexões que apresentamos a seguir com relação ao momento 

histórico sociocultural em que estamos vivendo. O documentário, O dilema das redes (The 

social dilemma), lançado em janeiro de 2020 e dirigido por Jeff Orlowski, mostra de maneira 

alarmante o que muitos teóricos da comunicação têm apontado há alguns anos. Todo o 
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mecanismo da interação dos usuários com a internet e com as redes sociais está sendo 

controlado e dirigido por algorítmos que possuem a única função de manter os indivíduos 

presos nas telas o maior número de minutos possível. De acordo com Dietmar Kamper (1998), 

nosso bem mais precioso é o tempo de vida, portanto, se perdemos esse tempo anestesiados por 

imagens que invadem nossa visão sem deixar espaço para mais nada, podemos afirmar que 

como espécie não estamos somente vivendo nas telas, estamos vivendo para elas (BAITELLO 

JR., 2014; CONTRERA, 2006), controlados e devorados pela mídia eletrônica (CONTRERA, 

2010). 

 Sabemos que o ato de compartilhar incentiva o outro a agir da mesma maneira com 

relação ao comportamento em si e também ao conteúdo daquilo que está sendo divulgado. Isso 

faz parte da nossa constituição animal, do nosso instinto de rebanho de acompanhar aquilo que 

é aceito moral e socialmente. Essa atitude serve para a nossa adaptação social, afinal, somos 

animais gregários (CYRULNIK, 1997; WAAL, 2010). Baseado nisso, podemos dizer que 

quanto mais repetida uma imagem, maior a chance de ela continuar aparecendo por simples 

imitação. Quando aqueles com quem nos identificamos nas redes sociais compartilham 

determinados conteúdos, seguimos quase de maneira automática seus exemplos e o fazemos 

também. É exatamente nesse momento que o mecanismo de funcionamento dos algorítmos 

entra em ação. A inteligência artificial reforça a repetição indiscriminada daquilo que pode 

manter um determinado grupo de indivíduos na dinâmica do interessante, no sentido que nos 

ensina Heidegger (KAHLMEYER-MERTENS, 2013). Ela sugere para os usuários conteúdos 

que estaticamente têm um chance maior de prender sua atenção. As pessoas encontram-se assim 

fechadas em bolhas virtuais que não permitem que elas entrem em contato com conteúdos 

diferentes. Tornam-se seres aprisionados na monotemática de uma vida vazia de sentido. Por 

exemplo, para que o hábito de ler pudesse retornar aos nossos lares, seria necessário que as 

pessoas socializassem cada vez mais suas experiências literárias, sejam elas ficcionais, técnicas, 

religiosas, ou de qualquer outro gênero. Uma comunidade que não conversa sobre a leitura, não 

incentiva seu entorno relacional para que isso ocorra cada vez mais. A leitura é apenas uma das 

ferramentas que podemos utilizar no desenvolvimento do pensamento simbólico, na 

remitologização e reencantamento do mundo. Mas é também uma das mais importantes, pois 

permite ao ser humano ampliar seu mundo interno através da imaginação provocada pelas 

histórias (PINHEIRO et al., 2020). 

 Numa relação mais específica com as imagens, encontramos números difíceis de 

conceber de maneira um pouco mais próxima da nossa realidade cotidiana, embora esses 
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fenômenos aconteçam diariamente e estejam, literalmente, bem na frente dos nossos olhos. 

Queremos dizer que os números são tão altos que não é o tipo de conta que fazemos ou 

conseguimos imaginar de maneira usual. Hoje, cerca de 3,2 bilhões18 de imagens são publicadas 

na internet por dia. Mas vamos olhar apenas para os dados do aplicativo Instagram, estes já 

servem como um bom exemplo para nossa observação19. A média é de 1047 fotos publicadas 

por segundo nessa rede social. O que significa 62.820 por minuto ou quase 4 milhões por hora, 

cerca de 96 milhões por dia. Poderíamos continuar amplificando a conta, mas acredito que já é 

possível perceber o volume absurdo de imagens que invadem as telas espalhadas mundialmente. 

São elas que tomam a visão dos usuários, invadem suas mentes e reforçam o anestesiamento de 

seus corpos (BAITELLO JR., 2012).  

 Numa pesquisa simples no site de buscas do Google, digitamos a palavra vida e 

obtivemos cerca de 2 bilhões e meio de resultados em menos de 1 segundo. Logo depois 

clicamos nos resultados específicos para imagens (Figura 1) e infelizmente a ferramenta não 

fornece o número total disponível. O que mais chama a atenção olhando para a primeira página 

 
18 Dados disponíveis em https://theconversation.com/3-2-billion-images-and-720-000-hours-of-video-are-
shared-online-daily-can-you-sort-real-from-fake-148630. 
19 Dados disponíveis em https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/04/20/instagram-statistics. 
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de resultados é que, segundo o algoritmo Google − obviamente influenciado pelos conteúdos 

específicos do meu computador −, a vida parece ser definida por imagens que, em sua maioria, 

mostram liberdade, natureza e solitude. Em nenhuma delas, vemos alguém segurando um 

aparelho eletrônico, com os olhos vidrados numa tela enquanto se encontra fechado em algum 

cubículo sem janelas. Quatro delas mostram pessoas que parecem querer dar ou receber 

abraços. 

1.3 A eletrificação das imagens 

 O fenômeno da invasão e dominação dos nossos corpos e vidas pelas imagens técnicas 

vem se construindo ao longo do tempo e teve início com a fantasia humana de dominação das 

forças da natureza. Mais especificamente sobre a eletricidade, Norval Baitello Junior faz uma 

reflexão profunda em seu livro, A serpente, a maçã e o holograma, sobre como Aby Warburg 

observou, de certa forma, o início desse processo. O autor deixa claro como esse curso tem um 

caráter histórico temporal. 

O que Warburg notou não foi se não os primórdios da onipresença dos meios 
elétricos e suas capilaridades. O que vislumbrou aí com seu olhar agudo foi o 
principio da eletrificação do planeta, uma epopeia que transformou a vida 
humana e sua sociabilidade, encurtando distâncias, anulando espaços (as 
vezes mesmo ignorando e invadindo as demarcações) e acelerando os fluxos 
de temporalidades, impondo aos meios de comunicação o ritmo do raio 
(BAITELLO JR., 2010, p. 61). 

 É realmente interessante o que Warburg diz em seu texto, A lecture on serpente ritual20 

de 1939, quando faz uma análise do fenômeno que ele considera como uma tentativa de 

encarceramento da eletricidade pelo ser humano. Ele amplia isso mostrando como a 

humanidade já se afastava da devoção à natureza tentando apagar os mitos pagãos. O ser 

humano já vinha colocando a si mesmo em nível de superioridade em relação a todo o resto do 

mundo natural e passando a usar cada vez mais os recursos do planeta em nome da predação de 

tudo aquilo que antes era sagrado. O fenômeno descrito por Warburg é parte do processo do 

que Max Weber (2001) irá entender como o desencantamento do mundo e o que Mircea Eliade 

(2018) chama de dessacralização da natureza. Esta, antes anímica, é transformada em mero 

objeto desalmado de uso e abuso. Nas palavras do próprio Aby Warburg (1939): 

Electricity enslaved, the lightning held captive in the wire, has produced a 
civilization with has no use for heathen poetry. But what does it put in tis 
place? The forces of nature are no longer seen in anthropomorphic shapes; 
they are conceived as an endless succession of waves, obedient to the touch 
of a man’s hand. With these waves the civilization of the mechanical age is 
destroying what natural science, itself emerging out of myth, had won with 

 
20 Uma palestra sobre o ritual da serpente. 
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such vast effort - the sanctuary of devotion, the remoteness needed for 
contemplation (WARBURG, 1939, p. 292).21 

 Em seu processo evolutivo, o ser humano acreditou ser capaz de domesticar, assim 

como fez com muitos animais, todas as forças da natureza. Porém, nesse processo, cai numa 

contradição sem saída, pois esquece que ele mesmo é parte dela. Dessa forma, inclui no 

processo de dominação e manipulação a sua própria espécie (LEWIS, 2017).  

 Em seu artigo, Warburg mostra a produção artística de um dos integrantes da tribo dos 

índios Pueblo, Cleo Jurino. Cleo era um dos xamãs e pintores da tribo e em seu desenho mostra 

a divindade do tempo em forma de serpente (Figura 2). Frente a essas pinturas, os índios 

evocavam as forças das tempestades e as bênçãos da chuva através de rituais mágicos. 

 
21 A eletricidade escravizada, o raio preso no fio, produziu uma civilização que não tem uso para a poesia pagã. 
Mas o que ele coloca nesse lugar? As forças da natureza não são mais vistas em formas antropomórficas; eles são 
concebidos como uma sucessão infinita de ondas, obedientes ao toque da mão de um homem. Com essas ondas, a 
civilização da era mecânica está destruindo o que a ciência natural, ela própria emergindo do mito, conquistou 
com tão grande esforço - o santuário da devoção, o afastamento necessário para a contemplação.” (Tradução do 
autor) 
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Observando a semelhança entre o desenho da serpente − com toda a descrição de detalhes que 

o acompanha − e a imagem viva de descargas elétricas provocadas por relâmpagos, podemos 

ver a relação simbólica e metafórica entre a representação artística e o fenômeno dos raios 

(WARBURG, 1939). Oras, aqui já falamos de algo completamente conectado com a ideia de 

uma experiência do imaginário em que as forças e os objetos da natureza são seres vivos que, 

muitas vezes, aparecem antropomorfizados e atuam diretamente influenciando a vida cotidiana 

do ser humano. A separação racionalista ilusória de que somos, como espécie, algo além da 

natureza, serviu em grande escala para transformar o mundo em matéria-prima para a 

industrialização de tudo; para reforçar isso, utilizamos o rótulo de uma falsa unificação entre 

os povos: chamamos a nós mesmos de humanidade. Vamos ver o que o pensador indígena 

Ailton Krenak tem a dizer sobre o assunto: 

Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos 
humanidade. Enquanto isso - enquanto seu lobo não vem - fomos nos 
alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar 
que ele é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde 
tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é 
natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza (KRENAK, 2020, p. 16-
17).  
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 Observamos de maneira ainda mais clara esse simbolismo nas forças da natureza e nos 

animais da Figura 3. Nessa pintura, os raios são representados exatamente como serpentes 

lançadas em direção à terra. 

 Em sua análise, Warburg mostra ainda uma foto que ele mesmo tirou na década dos 

anos 1920 em São Francisco intitulada Uncle Sam. A foto (Figura 4) mostra um homem 

andando nas ruas da cidade e logo atrás dele segue uma linha de postes de eletricidade. Entre 

todas as ampliações simbólicas que podemos fazer desse registro de Warburg, queremos 

chamar a atenção para a transformação que a própria imagem sofreu nesse processo de 

eletrificação. Junto com o desenvolvimento tecnológico e da fantasia de dominação das forças 

da natureza, nesse caso a eletricidade, ocorre também a mutação da representação imagética do 

fenômeno. Os raios, que antes eram serpentes, são transformados em postes e fios que carregam 

a eletricidade. Concretos, feitos de cimento e emaranhados de fios de cobre e, ao mesmo tempo, 

simbólicos como imagens da fantasia de dominação dos deuses pelos homens. O deus trovão 

não morreu, ainda existe nos raios e serpentes do nosso mundo interior. Só ganhou mais espaço, 

nova representação e passou a existir também nos postes espalhados pelas cidades. Estes 

possibilitaram que sua capilaridade divina embrenhasse em nossas vidas através de todos os 

aparatos eletrônicos que invadem nossas casas.  
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 A crença de que ganhamos poder e controle sobre essas forças nos levou a abrirmos 

imprudentemente as portas dos nossos lares e as entradas dos nossos corpos para elas. A 

eletricidade, que antes habitava os céus, passa a nos acompanhar dentro das nossas casas, 

escritórios, escolas e até mesmo nos lugares de lazer. Hoje, praticamente todos os ambientes 

estão eletrificados, inclusive os externos. Carregamos conosco, grudados em nossos corpos, os 

aparelhos que não precisam mais estar plugados numa tomada para continuarem funcionando. 

Parece que com o passar do tempo eles ganham mais e mais autonomia. Se pensarmos nas 

principais funções adaptativas biológicas naturais de qualquer indivíduo, que são as de 

sobreviver, crescer e perpetuar a espécie da qual fazem parte, acho que podemos ao menos nos 

questionar: o homem domesticou a eletricidade, ou foi domesticado por ela?  

 A força concreta da eletricidade se une às forças arquetípicas da mesma e, as últimas, 

negadas pela unilateralidade da consciência, se manifestam tiranicamente irrompendo como 

senhores da contemporaneidade. Os deuses que, como disse Jung (2013), viraram doenças, 

encontram poder concreto para se manifestar através dos seus avatares tecnológicos, assim 
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tomam conta da vida do indivíduo e da massa. Zeus não precisa mais lançar seus raios do 

Olimpo, a eletricidade está ao alcance das suas mãos bem ali onde ele encontra-se aprisionado 

nas profundezas do inconsciente humano; seu poder surge através da tecnologia que ainda 

"perturba os miolos dos políticos e jornalistas, que desencadeiam pelo mundo verdadeiras 

epidemias psíquicas” (JUNG, 2013f). A título de comparação, vamos olhar para uma foto da 

mesma cidade fotografada por Warburg em 1939 e observar como a encontramos na atualidade. 

A Figura 5 é uma foto de São Francisco nos dias de hoje, e observando e analisando a imagem, 

mesmo que superficialmente, acredito que não seja difícil entender de maneira quase óbvia que 

a eletricidade continua tomando conta dos céus e atualizando o mito de Zeus como um dos 

deuses e soberanos que influenciam e direcionam diretamente a vida humana. 

 O pensamento contemporâneo mudou a atitude do homem perante os deuses, deixamos 

de nos preocupar com o tempo das divindades − o quando − para procurarmos sua localização 

− o onde − (HILLMAN, 2015). Essa invasão espacial foi tão arrebatadora que tomou conta 

inclusive de muitas correntes terapêuticas. Por exemplo, no tratamento de doenças mentais o 

arquétipo da eletricidade se manifesta através da aplicação de eletrochoques. Rafael Lopez-

Pedraza, falando sobre como Jung se posicionava a respeito do assunto e concordando com o 

mesmo diz: 

Numa ocasião, quando se perguntou a Jung sobre a terapia de eletrochoque, 
ele respondeu que, pessoalmente não havia tido a necessidade de empregá-la 
porque descobrira que o choque provocado por uma emoção produzia 
melhores efeitos (LÓPEZ-PEDRAZA, 2002, p. 44). 

 Com essa afirmação, os dois pensadores não só mostram o poder das emoções na 

transformação da situação psíquica humana, como também dizem simbolicamente que a 

tecnologia nunca substitui o verdadeiro contato anímico entre os seres humanos. O potencial 

arquetípico do choque emocional, necessário para iniciar um processo de transformação e cura, 

existe nas profundezas de cada indivíduo, mas não pode ser vivenciado em sua completude 

através de aparatos tecnológicos; é preciso alma e concretude, toque e experiência objetiva com 

outros, é preciso comunicação entre corpos e não uma mediação simulada pelas telas. 

 A partir dessa reflexão, podemos aprofundar no capítulo seguinte nossa discussão sobre 

as imagens em geral e explorar o assunto da dominação das imagens exógenas. Essa colocação 

fica ambígua de maneira proposital e pode ser lida pelo menos de duas maneiras diferentes. É 

verdade que tecnicamente temos domínio sobre essas imagens, as produzimos e modificamos 

utilizando as mais variadas ferramentas. Mas também é verdade que nessa busca pela 

dominação da natureza, do outro, do mercado, da produção e do consumo das imagens, 
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acabamos sendo nós os dominados por todos esses elementos. Parece que as imagens passaram 

a produzir e a reproduzir a si mesmas. Como disse o teólogo e linguista Clive Staples Lewis: 

A conquista da Natureza pelo Homem, revela-se, no momento de sua 
consumação, a conquista do Homem pela Natureza. Cada uma das vitórias 
que aparentemente estávamos conquistando nos levou, passo a passo, a essa 
conclusão. Todos os aparentes reveses da Natureza não foram mais do que 
retiradas estratégicas. Achávamos que a estávamos golpeando quando, na 
verdade, ela nos estava seduzindo mais adiante. Quando pensávamos que ela 
estava de mãos levantadas em atitude de entrega, na verdade, ela estava nos 
dando o abraço mortal que nos prenderia para sempre (LEWIS, 2017a, p. 66). 

 

"  
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CAPÍTULO 2 − IMAGENS, CORPO, SONO E SONHO 

 
Um grau mais abaixo e surge a estranheza: perceber que o mundo é “denso”, 
entrever a que ponto uma pedra é estranha, irredutível para nós, com que 
intensidade a natureza, uma paisagem pode se negar a nós. No fundo de toda 
beleza jaz algo de desumano, e essas colinas, a doçura do céu, esses desenhos 
de árvores, eis que no mesmo instante perdem o sentido ilusório com que os 
revestimos, agora mais longínquos que um paraíso perdido. A hostilidade 
primitiva do mundo, através dos milênios, remonta a até nós. Por um segundo 
não o entendemos mais, porque durante séculos só entendemos nele as figuras 
e desenhos que lhe fornecíamos previamente, porque agora já nos faltam 
forças para usar esse artifício. O mundo nos escapa porque volta a ser ele 
mesmo. 

Albert Camus 

 

2.1 Imagens endógenas e imagens exógenas 

 Podemos definir e diferenciar o conceito de imagem de muitas maneiras diferentes, e 

para este trabalho escolhemos refletir principalmente de acordo com a teoria da imagem de 

Hans Belting (2014) e tratá-la em suas diferentes dimensões como endógenas ou exógenas. 

Porém, antes de aprofundarmos nessas noções, devemos atentar para o fato que qualquer 

definição e categorização é uma atitude de unilateralização da consciência dirigida pelo ego; 

isso de maneira alguma é algo negativo. Como podemos apreender dos escritos de C. G. Jung, 

a unilateralidade da consciência é extremamente importante para o nosso processo de adaptação 

individual e coletiva, sem ela não teríamos a capacidade de focar em tarefas específicas e nem 

de construir cultura e sociedade (JUNG, 2013a). Exatamente por isso, qualquer escolha 

conceitual que fazemos para tratar do tema, apesar de clarificar o fenômeno, reduz a experiência 

daquilo que chamamos de imagem, por isso, é interessante manter em mente que o modelo que 

escolhemos para tratar do assunto é também apenas um modelo. No caso da construção proposta 

por Beltting, a grande vantagem é que, em sua maneira de pensar, ele procura manter o tempo 

inteiro a característica antinômica das imagens (BAITELLO JR., 2014). Assim como nossa 

reflexão acerca de qualquer assunto é dirigida pela capacidade amplificadora de um ego 

maleável e, sendo ele o centro da consciência, o mesmo tem participação fundamental na 

maneira como nos colocamos perante as próprias imagens. Portanto, independente do conceito 

de imagem que escolhermos utilizar, uma das coisas mais importantes é sempre levar em 

consideração que uma imagem sempre será ambígua e paradoxal, assim como deveria ser 

também o modelo escolhido como pano de fundo para qualquer reflexão acerca das mesmas. 
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 A necessidade comunicativa é imperativa no ser humano e, por isso, a informação 

precisa tomar corpo na concretude e a imagem ser externalizada. Apreendida pelo próprio 

sujeito que a produz, ou pelos que estão à sua volta, poderá sempre trazer diferentes 

interpretações que variam de acordo com a percepção e história de cada indivíduo. Essa 

paradoxalidade está presente desde o surgimento da imagem, inclusive na sua função básica de 

transmitir informação, ou seja, de mediatizar relações. Assim explica Boris Cyrulnik falando 

sobre qualquer processo de propagação de ideias: 

Paradoxalmente, é uma mediatização material que permite a transmissão de 
pensamento e a interacção dos mundos mentais. Pois, trata-se, exactamente, 
da transmissão de uma representação com as inevitáveis traições que intervém 
em cada etapa da comunicação (CYRULNIK, 1997, p. 108). 

 A imagem carrega algo da experiência humana que é durável através do tempo 

(HILLMAN, 2018). A imagem é alma, ou pelo menos possui em sua camada mais fundamental 

a potencialidade anímica que pode surgir quando consentimos que isso aconteça. Ao mesmo 

tempo em que depende da atitude do ego permitir que a reflexão metafórica sobre a imagem 

aconteça, dele surgindo e partindo a receptividade necessária para que possamos observá-la 

simbolicamente, podemos considerar uma fantasia acreditar que temos todo esse controle. 

Muitas vezes, a imagem nos toma de assalto causando profunda impressão que não 

conseguimos expressar em palavras, essa é a própria definição de uma experiência numinosa22. 

Isso acontece quando somos invadidos por sentidos e significados sem precisar explicá-los de 

maneira racional. Uma atitude explicativa, inclusive, só diminuiria o valor simbólico do 

fenômeno. 

 Uma obra qualquer será construída com imagens que poderão ser lidas de maneira 

simbólica ou diabólica23. A imagem é inquieta, desafiadora e dinâmica e depende de quem olha 

definir e manter sua qualidade unificadora ou encará-la apenas de maneira literal e redutiva 

(CONTRERA, 2016); mais uma vez, a escrita e o foco nos ajudam e nos atrapalham 

simultaneamente. Dizer que o olhar simbólico depende de uma atitude da consciência está 

correto, mas ao mesmo tempo reduz o fenômeno que muitas vezes poder ser produzido sem 

controle egoico algum. No fim, será sempre uma conjunção de situações e atitudes conscientes 

 
22 A expressão numinoso aparece muitas vezes em contextos religiosos numa tentativa de nomear algo que pela 
sua própria natureza paradoxal e misteriosa não pode ser definido. Numem do Latim pode ser traduzido como 
presença ou vontade divina. 
23 A palavra símbolo tem sua raiz etimológica na palavra grega symbolon, formada por syn, que significa junto, e 
ballein, que tem o significado de “lançar, arremessar, atirar”. Podemos dizer então que símbolo é aquilo que une. 
Em contraposição, o diabólico é aquilo que separa. 
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e inconscientes que irá determinar a maneira como a imagem será recebida e o impacto que ela 

terá (HILLMAN, 2018). 

 Uma imagem pode carregar inúmeros símbolos, assim como um mito é formado por 

diferente mitologemas (HOLLIS, 2005). Essas pequenas partes que constituem a imagem 

podem ser individualmente ampliadas em seus significados; isoladas do conjunto e combinadas 

entre si das mais diferentes maneiras. James Hillman nos ajuda a entender isso quando diz que: 

“Os símbolos aparecem, só podem aparecer, em imagens e como imagens. Eles são abstrações 

das imagens (se não o fossem, não poderíamos pesquisá-los em dicionários e livros de 

referência)" (HILLMAN, 2018, p. 22). A imagem implica em movimento, mesmo que pareça 

ser estática, quando olhamos para qualquer que seja a representação, temos a chance de 

imaginar razões, histórias, passados e futuros para os diferentes componentes da imagem.  

 Por exemplo, colocados frente a uma pintura (Figura 6) de Peter Paul Rubens, 

enxergamos o deus Pã perseguindo a ninfa Syrinx, mesmo que não tenhamos conhecimento do 

mito, a imaginação toma conta de nosso ser e tiramos as conclusões mais diversas sobre como 

aquela cena veio à tona. Podemos ter ideias de como os personagens chegaram até ali, o que 
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sentem e pensam naquele exato momento e para aonde irão depois daquilo. Essa imagem é 

formada por símbolos que poderão ser ampliados individualmente (HILLMAN, 2018). No 

conjunto contam uma história, embora ela seja apenas projeção dos nossos próprios conteúdos 

psíquicos. Percebida dessa forma, a imagem é símbolo em movimento. Abaixo, mesmo sem 

utilizar a expressão imagem em seu texto, Albert Camus parece definir com maestria aquilo 

que estamos tentando explicar: 

Um símbolo é sempre genérico e, por mais precisa que seja sua tradução, um 
artista só lhe pode restituir movimento: não há tradução literal. De resto, nada 
é mais difícil de entender que uma obra simbólica. Um símbolo sempre 
ultrapassa aquele que o usa e o faz dizer na realidade mais do que tem 
consciência de expressar. Neste sentido, o meio mais seguro de captá-lo 
consiste em não provocá-lo, iniciar a obra sem ideias concebidas e não buscar 
suas correntes secreta (CAMUS, 2019, p. 127). 

Nem toda imagem é necessariamente simbólica, mas todo símbolo abriga uma imagem, 

considerando aqui a imagem endógena (CONTRERA, 2016). A definição de Camus de símbolo 

concorda com aquilo que Jung dizia sobre o mesmo conceito: o símbolo expressa da melhor 

maneira possível o incognoscível (JUNG, 2013b). Portanto, o símbolo nunca poderá ser 

absorvido e compreendido em sua totalidade. Perante muitas imagens a consciência, com sua 

vontade muitas vezes incontrolável de definir absolutamente tudo, acaba desimbolizando a 

imagem, transformando-a em uma literalidade e forçando uma leitura apenas concretista da 

cena. Por exemplo, frente à pintura acima, poderíamos dizer que aquilo não passa de uma 

bobagem, afinal, não existem seres que sejam metade humanos e metade bodes. Nesse estado, 

a imagem é aquela que perdeu sua capacidade de transformar a energia psíquica e acaba 

encerrada em significados e interpretações fechadas e reduzidas daquilo que poderia ser 

ampliado e entendido como algo portador de infinitas finalidades. Esse é o ponto sobre o qual 

Gilbert Durand trata ao falar do processo histórico de redução do símbolo ao signo semiótico, 

simples elemento de código (DURAND, 1993). Toda vez que atribuímos apenas um significado 

específico a uma imagem, deixamos de acessar sua potencialidade simbólica e metafórica. Com 

essa atitude, extirpamos seu movimento e sua dinâmica, pelo menos de acordo com a nossa 

experiência direta no encontro com ela. Em sua essência, ela mantém sua potencialidade 

simbólica que poderá, de alguma maneira, ser resgatada, e a salvação da experiência encontrada 

no olhar metafórico, que não tem o mesmo efeito reducionista sobre elas. O pensamento 

metafórico característico da atitude simbólica perante as imagens amplia exatamente por não 

definir, é isso o que faz o pensamento simbólico, ou como James Hillman prefere chamar, o 

pensamento arquetípico, porque este nos coloca em contato com os conteúdos mais profundos 

do inconsciente coletivo e do pensamento mítico: “Todas as imagens podem adquirir esse 
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sentido arquetípico (…)". ‘Arquetípico' aqui se refere a um gesto, e não a uma coisa em si” 

(HILLMAN, 2018, p. 49). 

 Hillman chama a atenção para um dado extremamente importante aqui, o qual viemos 

desenhando ao longo do texto: a qualidade da imagem depende da atitude do indivíduo perante 

a mesma. Norval Baitello Junior (2012) irá dizer que a imagem possui "ação regeneradora” 

quando apreendida em sua dimensão endógena. Exatamente por ser sempre ambígua é que ela 

tem esse poder; como símbolo, percebida dessa maneira, ela une a consciência e o inconsciente 

fazendo surgir a possibilidade de uma terceira via, à qual Jung denominou “função 

transcendente”. Essa função, segundo o psicólogo suíço, é estabelecida pelo diálogo livre e 

aberto entre a consciência e o inconsciente em suas posições diametralmente opostas. Dessa 

conversa irá aparecer o tertium non datur, o terceiro elemento logicamente excluído que não 

existia anteriormente, através do qual surgirá também uma nova condição de vida e de 

adaptação individual aos mundos externo e interno (JUNG, 2013a). Porém, como dissemos 

anteriormente, a imagem pode ser enxergada de maneira diabólica, apenas literal e 

supostamente portadora de um único significado. Nesse caso, ela perde seu poder unificador e 

regenerador levando o indivíduo a uma situação de vida ainda mais desprovida de sentido e 

desadaptada. Em outras palavras, na busca pela certeza e pela definição, a pessoa humana mata 

as possibilidades separando-se dos potenciais profundos que carrega em si mesma, ignorando 

as suas profundas relações com o imaginário ancestral. 

 Confirmando a paradoxalidade da imagem, Hans Beltting (2014) diz que ela sempre 

será a presença de uma ausência. Essa presença daquilo que, na verdade, não está lá irá despertar 

as mais diferentes reações emocionais naquele que entra em contato com a imagem. Esse talvez 

seja o sentido mais paradoxal do fenômeno. Como é possível que algo que indica uma ausência 

se faça presente de maneira tão contundente a ponto de despertar emoções? Talvez porque a 

ausência apontada seja exatamente a dos afetos negados pela consciência. 

 Perante a imagem o ser humano sempre será afetado, mesmo que sua reação seja de 

desdém e que em seu discurso consciente afirme que não sente nada diante do que se apresenta. 

Esse suposto vazio indica que aquela imagem possui algum valor simbólico, afinal, o 

sentimento de vazio também é emoção e talvez por isso James Hillman afirme que a imagem é 

alma. A imagem sempre nos afeta, sempre carrega potencial simbólico. Sendo a alma simbólica, 

está diretamente conectada com a imagem. Sendo ela alma, não será por um vazio existencial, 

um distanciamento de si mesmo que o ser humano projete o vazio que existe nele em algo que 

está fora? Seria esse o mecanismo clássico das projeções imaginárias tão presentes na recepção 
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dos conteúdos midiáticos? Nas palavras do próprio James Hillman: “Alma é um conceito 

deliberadamente ambíguo, que resiste a toda e qualquer definição, exatamente como acontece 

com todos os símbolos básicos (…)” (HILLMAN, 1984, p.  41). Assim como a imagem e como 

o símbolo, a alma é paradoxo. 

 Parafraseando Jung (2014a), real é tudo aquilo que nos afeta, e Malena Contrera (2018) 

costura de maneira elegante no trecho abaixo um tecido que une o que ele e outros autores 

afirmam sobre o poder da imagem. A autora fala sobre a conexão que as imagens estabelecem 

entre o mundo da matéria e o mundo anímico: 

A imagem é a coisa viva que nos liga ao mundo dos seres do espírito, chamado 
por E. Morin de Noosfera, noção que se aproxima muito do que entendemos 
por Imaginário Simbólico, seguindo os passos de Gilbert Durand. Se para o 
homem arcaico o duplo é desdobramento e assombro, é fonte de medo, 
reverência e até mesmo fonte de contágio, o homem contemporâneo é afetado 
por ele através da manifestação da vida que pulsa na imagem, de sua 
potencialidade transcendente, de sua ação como ponte entre o mundo concreto 
e perceptível pelos sentidos e o universo simbólico do espírito (CONTRERA, 
2018, p. 185). 

 Em Beltting (2010), podemos encontrar a distinção entre dois aspectos da imagem, uma 

espécie de dupla identidade do fenômeno. Essa diferença está diretamente relacionada com o 

ambiente em que a imagem se manifesta. A imagem endógena é aquela que surge no mundo 

interno do indivíduo. Como diz Norval Baitello Júnior e Malena Contrera, citando pesquisas e 

estudos da etologia, essas são as primeiras imagens que surgem em nossa existência, ainda no 

período intrauterino. Elas não são necessariamente visuais, podem ser táteis, olfativas, 

gustativas, auditivas e proprioceptivas (CONTRERA; BAITELLO JR., 2006). Confirmando 

essas afirmações, assim como outras que fizemos ao longo do texto, mas agora do ponto de 

vista da neurociência, António Damásio (1999) afirma: 

Refiro-me ao termo imagens como padrões mentais com uma estrutura 
construída com os sinais provenientes de cada uma das modalidades sensoriais 
- visual, auditiva, olfativa, gustatória e sômato-sensitiva. A modalidade 
sômato-sensitiva (a palavra provém do grego soma, que significa ‘corpo’) 
inclui várias formas de percepção: tato, temperatura, dor, e muscular, visceral 
e vestibular. A palavra imagem não se refere apenas a imagem ‘visual’, e 
também não há nada de estático nas imagens (DAMÁSIO, 2015, p. 402). 

 Somados a esses dados já foi possível observar atividades cerebrais que indicam a 

existência de sonhos também no período gestacional de mamíferos. Por exemplo, temos o 

estudo de Majid Mirmiran (1995) que mostra a existência de sono REM24 em fetos de ratos. 

 
24 A fase de sono REM (Rapid Eye Movement) é marcadamente o momento do sono onde o acesso à produção 
onírica alcança seu ápice. Nessa fase, acontece uma grande ativação das áreas do cérebro que estão incluídas no 
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Como sabemos, apesar de o sonho existir também em outras fases do sono, está bem 

estabelecida cientificamente a relação entre a fase REM e o acesso à produção onírica que 

acontece durante esse período do sono. Dessa forma, podemos levantar a hipótese de que nesse 

estágio de desenvolvimento, ainda antes do nascimento, o animal já apresenta sonhos. Então, 

juntamente com as outras imagens endógenas manifestadas no período intrauterino, podemos 

adicionar os sonhos. À frente, aprofundamos esse assunto, porém é inegável a importância que 

as imagens oníricas têm em todo o processo do desenvolvimento da personalidade do indivíduo, 

da cultura e da sociedade (ELIADE, 2018; AUGÉ, 1998; RIBEIRO, 2019). Como afirmou 

Jung, a personalidade não termina seu desenvolvimento simplesmente quando alcançamos a 

vida adulta, ela continua se transformando durante toda a vida da pessoa humana, buscando 

adaptação para os diferentes momentos da existência (JUNG, 2013d). Os sonhos parecem 

acompanhar o indivíduo desde antes de seu nascimento até sua morte mostrando caminhos e 

possibilidades nessa jornada. Um dado muito interessante sobre o sonho é que ele, apesar de 

ser transformado em nossas narrativas em imagens quase puramente visuais, envolve também 

todos os outros tipos de imagens citadas acima. O sonho é imagem viva, possui e provoca cores, 

sons, sabores, ruídos, dor e prazer; evoca sentimentos e emoções (DAMÁSIO, 2015). 

 A imagem em sua dimensão exógena, por sua vez, é aquela que exige um suporte 

técnico para existir. Toda imagem expressada, seja ela de qualquer categoria, torna-se exógena 

no momento em que ganha exterioridade. Enquanto ela existir apenas na mente, ela mantém 

sua característica endógena, quando exteriorizada através de qualquer expressão sensível, ela 

se torna exógena (BELTING, 2014). A imagem possui a característica hermética de passear 

entre a vida e a morte dos sentidos sensoriais, e na passagem de um ambiente para o outro 

transforma-se, transformando também quem a recebe. Obviamente, temos que lembrar que as 

imagens dizem respeito à apreensão dos fenômenos pela psique humana e consequentemente 

ancoram-se também no corpo; diretamente sobre os reflexos corporais; toda essa expressão 

imagética tem origem e fim no corpo. A imagem é aquilo que forma a essência da psique 

humana, ela se mostra viva quando aparece na consciência ao mesmo tempo em que injeta uma 

dinâmica própria no corpo humano em seus processos inconscientes. 

A psique é feita de uma série de imagens, no sentido mais amplo do termo; 
não é, porém, uma justaposição ou uma sucessão, mas uma estrutura 
riquíssima de sentido e uma objetivação das atividades vitais, expressa através 

 
que a neurociência define hoje como Default Mode Network (DMN) ou Rede de Modo Padrão. Fato curioso é que 
a DMN também está ativada durante os momentos conscientes da vigília. Vale a pena ressaltar que o sonho não 
acontece exclusivamente durante a fase REM, mas é nela que o encontramos em abundância e com enredos 
complexos. 
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das imagens. E da mesma forma que a matéria corporal que está pronta para a 
vida, precisa da psique para se tornar capaz de viver, assim também a psique 
pressupõe o corpo para que suas imagens possam viver (JUNG, 2013a, p. 
618). 

 A imagem sai do corpo onde tinha vida metafórica quando é expressa no mundo exterior 

onde poderia encontrar acolhimento nas diferentes expressões artísticas, mas infelizmente, 

acaba normalmente padecendo dentro do contexto da mídia de massas; nesse movimento, a 

imagem construída através de vários artifícios técnicos se alimenta da energia vital do indivíduo 

o mantendo preso em automatismos. Mas ela pode sofrer também o movimento contrário 

quando caminha de fora para dentro da pessoa, invadindo o mundo interior do indivíduo, sendo 

recebida de maneira simbólica e metafórica e, dessa maneira, incitando emoções, 

movimentando a psique e a ampliação da consciência ao invés do seu rebaixamento. 

 Mas se a imagem exógena pode ganhar outra vida quando passa a habitar o corpo do 

indivíduo, por que passamos hoje pelo que Contrera (2018) chama de crise do pensamento 

simbólico? Vamos retornar a esse ponto adiante ao considerarmos que a invasão e o exagero 

do consumo das imagens exógenas está na raiz desse problema. Em seu padrão exterior, pelo 

menos na contemporaneidade, a imagem técnica é rápida e implacável em atingir os objetivos 

de sua produção, enquanto que para que possa existir em sua dimensão endógena ela precisa 

do que Contrera (2018) chama de tempo lento da alma. Essa passagem lenta do tempo lembra 

metaforicamente o processo alquímico de cozimento da matéria-prima que leva à sua 

transmutação, absolutamente necessário para que os processos anímicos possam ser vividos 

pelo indivíduo em sua maior profundidade (KAST, 1998); as imagens endógenas precisam ser 

colocadas no vaso alquímico da mente humana onde a opus, isto é, o trabalho de transformação 

do indivíduo pode acontecer. Se permanecemos na dimensão exógena das imagens, elas não 

sofrem outra coisa se não um atropelamento constante por outras e mais outras que aparecem 

disfarçadas de novidade quando, na verdade, não passam de repetição, massificação e 

estereotipização de temas que tocam as pessoas fazendo com que caiam na dissolução de sua 

individualidade. A seguinte afirmação de Martin Heidegger é da década de 1950 e ainda explica 

muito bem o que acontece nos dias de hoje nos cenários do mundo midiático e da comunicação 

de massas: 

Inter-esse significa: estar sob e entre as coisas, deter-se em meio às coisas e 
permanecer nelas. Para o interesse atual, vige somente o interessante. Isso é 
de um tal modo que permite ser, no momento seguinte, já equivalente e, 
através de outros, descolado, o que então diz respeito a um tanto quanto ao 
anterior. Julga-se hoje frequentemente, por meio disso, apreciar-se algo de 
especial que se acha interessante. Na verdade, por conta desse julgamento, 
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lançou-se o interessante diretamente no que é equivalente e imediatamente 
entediante (KAHLMEYER-MERTENS, 2013, p. 3). 

 Heidegger diz com muita exatidão, percebendo já naquela época de maneira intuitiva, 

o que se tornou a marca da sociedade midiática contemporânea. Na vida interessante 

praticamente não existe relação real do indivíduo com outros ou consigo mesmo. Hoje, vemos 

pessoas e cérebros invadidos por imagens e, mais especificamente, por uma grande quantidade 

de imagens exclusivamente visuais, numa velocidade tão grande que, mesmo que elas 

carreguem consigo potencialidades simbólicas, não existe tempo lento hábil para que 

provoquem conexões simbólicas que permitam ao indivíduo entrar em contato com seu mundo 

interior profundo. Mais uma vez citando Malena Contrera, é necessário um trabalho de 

reeducação para que possamos estabelecer relações simbólicas com as imagens. Através de uma 

atitude volitivamente egoica que busque a verdadeira ampliação da consciência, somos capazes 

de nos permitir a receptividade necessária aos conteúdos do inconsciente para que isso seja 

possível: 

Não é a imagem propriamente dita que define sua natureza, mas sim a relação 
estabelecida entre homem e imagem. É o tipo de processo de consciência que 
faz com que, frente a uma imagem, possamos ser tocados por ela a ponto de 
que nossa consciência se abra para a sua dimensão endógena, ou que nosso 
olhar a devore rapidamente numa busca frenética pela próxima imagem, até 
que nossa consciência se cristalize nesse movimento compulsivo de consumo 
e autoconsumo, por meio de automatismos (CONTRERA, 2018, p. 186). 

2.2 A dominação das imagens exógenas 

 A imagem exógena carrega conteúdos do mundo interno do ser humano e, se não fosse 

assim, não ganharia vida quando encontrada e apreendida por aqueles que as recebem. Como 

explica Norval Baitello Júnior (2019), assim que inauguramos o mundo das imagens fora do 

nosso corpo, as contaminamos com partes nossas: “Desde que fizemos a primeira imagem 

exógena (já que aquela endógena nasceu conosco, nos sonhos e na imaginação) nos colocamos 

a nós mesmos nela, lá, fora de nós mesmos. Nela investimos parte de nossa existência” 

(BAITELLO JR., 2019, p. 28). 

 O fenômeno ganha proporção a partir do momento em que projetamos nossos conteúdos 

na imagem, criamos uma ficção, uma simulação daquilo que somos, um simulacro de nós 

mesmos. Apesar de ser mais fácil identificar aquilo que é supostamente pessoal na produção 

das imagens, elas sempre irão carregar em seus núcleos conteúdos comuns a todos os seres 

humanos, mesmo que estes estejam expressos das mais diferentes maneiras e com as mais 

diversas roupagens. Esse núcleo é uma espécie de ogiva que carrega motivos e temas coletivos, 

os quais podemos chamar de arquetípicos. O outro, o receptor da imagem, identificado com as 
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expressões contaminadas por esses conteúdos arquetípicos, prende-se à imagem que agora já 

não tem mais dono. Aquilo que eu lanço no mundo não me pertence mais e, absorvido por 

outras pessoas, ganha vida em suas psiques os atingindo de acordo com suas individualidades, 

seus valores e suas experiências; mais uma vez o coletivo e o individual se interpenetram. 

Exatamente por sua potencialidade arquetípica é que ela ganha espaço e é multiplicada, algumas 

vezes simplesmente copiada, outras vezes transformada de acordo com aquilo que o novo 

emissor precisa expressar. O problema é que, devido a essa compulsão humana, a imagem 

repetida incontrolavelmente perde sua capacidade simbólica, mais uma vez, entre outros 

motivos, porque é substituída por tantas outras praticamente no mesmo momento em que é 

publicada na internet; engolida pela cultura de massas, não tem mais efeito transformador, mas 

sim aprisionador (MORIN, 1990). Historicamente, isso ocorre até o ponto atual em que a 

imagem passa a se multiplicar através de algoritmos. De acordo com Contrera: 

Seu percurso histórico e seu papel social se confundem e se mesclam com a 
história humana de registrar suas imagens, desde as primeiras representações 
paleolíticas conhecidas, passando pela criação de figuras de culto, pelas 
transformações pictográficas que darão origem à escrita, pelos diversos 
sistemas de escrita e pelas recentes formas da imagem mediática 
(CONTRERA, 2006, p. 6). 

 Como toda imagem, mesmo as exógenas carregam potencial simbólico porque são, 

como dito anteriormente, portadoras de simulações de conteúdos humanos comuns. Sendo o 

vínculo uma necessidade humana, os receptores dessas imagens buscam conectar-se de alguma 

maneira com aquilo que lembre sua própria espécie (CYRULNIK, 1997). Infelizmente, 

empiricamente podemos afirmar que a simulação de presença humana contida nas imagens é 

suficiente para chamar e direcionar para elas a atenção das pessoas. Esses estímulos, mesmo 

sendo simulacros da vida, provocam emoções gregárias. Com a transformação da natureza e 

consequentemente também do ser humano em matéria-prima, o próprio indivíduo entra no jogo 

do espetáculo. Não é somente o abuso da visão, mas principalmente através dele que a 

espetacularização da própria existência pela necessidade de um convívio social perdido se 

manifesta (DEBORD, 2005). Multiplicadas, repetidas e transformadas para se tornarem 

consumíveis e descartáveis, as imagens têm seu potencial metafórico negado. Contrera diz 

sobre esse fenômeno: “Potencialmente simbólica, a imagem, reduzida a produto, reduz-se a 

mera ocorrência, sem impacto, age como mais uma fonte de alimento do que podemos 

considerar o ethos de nossa época: a compulsão” (CONTRERA, 2018, p. 187). 

 O indivíduo perde, nesse processo, a chance de perceber a dimensão endógena da 

imagem. Ela passa a ser percebida somente do ponto de vista exterior e é lida e apreendida, sem 
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ser verdadeiramente compreendida, apenas como produção exógena. Torna-se "alimento" do 

espírito da época25 que dita as regras de como devemos nos comportar não somente como 

coletividade, mas principalmente como indivíduos dissolvidos na massa. Dessa maneira, essas 

imagens parecem dizer como devemos agir, o que devemos comer, vestir e comprar. 

Determinam até como devem ser os nossos relacionamentos familiares, sociais, laborais e 

amorosos. Mas o principal valor do capitalismo predatório que marca a contemporaneidade é a 

necessidade de reduzir a vida à produção e consumo compulsivos; nos parece que esse é o foco 

principal da utilização das imagens como via de controle ideológico do comportamento humano 

(CONTRERA, 2010). 

 Assim como apontou Dietmar Kamper (1998), a vida acaba sendo tomada como o 

próprio trabalho, e o indivíduo torna-se, citando novamente Jung, “nada mais do que”26 (JUNG, 

2013c). Acompanhando o processo de transformação do ser humano em matéria-prima, a 

pessoa passa a reproduzir imagens-produtos de si mesma de maneira compulsiva numa busca 

desenfreada por lucro, likes, visualizações, compartilhamentos etc. Essa compulsão é, por sua 

vez, retroalimentada pelo movimento que acabamos fazendo de maneira automatizada de 

perseguição das imagens. Lançadas como iscas, elas nos fisgam por nossa fome de uma vida 

não vivida na concretude do corpo e nem na dimensão anímica e simbólica, mas apenas 

simulada nas imagens exógenas que não oferecem verdadeiro alimento nem para a carne, nem 

para a alma. A fome que nunca será saciada nos transforma em peixes que mordem a isca falsa, 

um simulacro de inseto que pode até ser elétrico nos dias de hoje, movendo-se e debatendo-se 

imitando uma isca viva; morremos pela boca. 

Desde que a reproduzimos à exaustão, ela exaure partes cada vez maiores de 
nós mesmos. E saímos correndo atrás dela, esta imagem que sempre esta à 
frente, acima e no futuro de nós mesmos. Por isso desaprendemos a estar no 
presente, a habitar nosso presente e nosso corpo. O presente e o corpo ficam 
desabitados enquanto o espaço imaginário e imaginado do futuro à frente e 
acima é superalimentado ou inflado (BAITELLO JR., 2019, p. 28). 

 
25 Em seu Livro Vermelho, Carl Gustav Jung denomina o espírito da época como sendo aquele que nos empurra 
para aquilo que é exigido socialmente pelo momento histórico em que estamos inseridos. Não devemos 
simplesmente tentar ignorá-lo, precisamos, na verdade, estabelecer um contato com seu oposto complementar, o 
espírito da profundeza que mostra o caminho que devemos trilhar para encontrar harmonia entre essas duas esferas 
da psique dando sentido e significado para nossas vidas. O problema é que, via de regra, encontrar a união entre 
essas duas energia antinômicas, que são na verdade complementares, caracteriza uma escolha de lutar contra o que 
a maioria das pessoas prega como verdade absoluta que deve ser aceita por todos. 
26 Jung se refere ao processo de literalização da vida onde as pessoas passam a se comportar apenas como suas 
personas. Muitos exemplos disso podem ser encontrados na história e no cotidiano. Pessoas que são confundidas 
com as funções que desempenham se tornando nada mais do que advogados, médicos, lixeiros, domésticas, 
políticos, cientistas etc.  
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 Nesse processo, perdendo a dimensão do tempo presente, as pessoas podem ficar presas 

no futuro, o que acarreta em crises de ansiedade cada vez maiores. Preocupadas em demasia 

com o que virá, com o mundo externo e com a busca pela felicidade plena idealizada nas mídias 

eletrônicas, em algum momento serão vítimas de si mesmas. A partir daí, sofrem com o sistema 

de compensação da psique que, numa tentativa de harmonizar a dinâmica energética, faz seu 

papel e joga o indivíduo para o passado, para dentro e para a tristeza. Esse rebote faz com que 

as pessoas entrem em processos depressivos por não alcançarem os resultados esperados pela 

sociedade de produção e consumo (MAGALDI FILHO, 2009). Olhamos assim para uma 

sociedade formada por pessoas que, apesar de pregarem, através das redes sociais, clichês sobre 

como devemos aproveitar e viver o presente, encontram-se aprisionadas no futuro, sofrendo 

ansiedade e crises de pânico, ou no passado, sofrendo de depressão profunda e falta de sentido 

e significado na própria vida. 

 Estar no presente e no próprio corpo não é uma opção para o sapiens contemporâneo. 

A saída simulada, a falsa cura empurrada goela abaixo dos humanos é colocar o indivíduo de 

volta no jogo de máscaras e aparências da sociedade midiática. Para manter o sistema 

funcionando é preciso fazê-lo acreditar que tem participação ativa no processo; que pode ganhar 

controle da própria vida e que tem poder para vencer e obter sucesso. O movimento vira um 

vício circular de ansiedade e depressão, enquanto seu tempo e potencialidade de vida se esvaem. 

Seu corpo e sua alma são transformados em matéria-prima para a criação do capital necessário 

para investir em seu crescimento econômico e social. Como Sísifo27 , ele acredita que da 

próxima vez, na publicação seguinte, mostrando sua falsa felicidade e bem-estar performático, 

alcançará o sucesso e a imortalidade através do compartilhamento indiscriminado de seus 

conteúdos tornados públicos (publicados). Preso nesse movimento, não percebe que está sendo 

alvo de zombaria dos deuses que ele mesmo tentou enganar. O corpo não é mais utilizado, 

somente como força de trabalho transformadora, agora ele precisa empregar a energia para 

produzir imagens de si mesmo que alimentam essa roda vida. Como diz Malena Contrera: “A 

sociedade da emissão faz com que as imagens que os homens fazem de si mesmos seja seu 

novo capital, nesse processo no qual mais do que a produção de si, o que vemos é a 

transformação do “si mesmo” em capital (de giro)” (CONTRERA, 2010, p. 71). 

 
27 Personagem da mitologia grega que por enganar os deuses e a morte foi condenado a carregar uma pedra de 
peso colossal colina acima somente para vê-la rolar para baixo no final de cada nova tentativa. Seu castigo irá 
durar para sempre, está fadado à repetição de seu comportamento pela eternidade. 
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 Nos tornamos seres perdidos num mundo invadido por imagens que nós mesmos 

criamos. Os mundos do universo kafkaniano28 finalmente tomaram forma na vida digital e na 

mídia eletrônica. Uma vez lá dentro, é impossível encontrar saída, sentido ou significado para 

o processo que nos engole. As imagens que em algum momento de sua existência se referiam 

a algo, tornam-se vazias. Jean Baudrillard descreve as fases sucessivas da imagem até esse 

ponto: num primeiro momento elas representam parte de uma realidade profunda para depois, 

num segundo momento, passarem a deformar e mascarar a realidade que deveriam representar; 

a realidade se perde na terceira fase, ela não existe mais, e essa ausência é disfarçada pela 

imagem produzida tecnicamente. Na quarta e última fase, a imagem já não tem mais relação 

alguma com nenhuma realidade, torna-se simulacro de si mesmo. Não representa nada a não 

ser a ausência disfarçada de uma presença qualquer (BAUDRILLARD, 1991). 

 Como disse Dietmar Kamper (1998), vida é tempo e se não podemos mais utilizá-lo de 

maneiras criativas, ela se torna vazia. Hoje, além do trabalho e da produção incansável, o que 

resta do tempo não é mais livre. Aquele pouco que sobra é usado para a exposição de quase 

absolutamente tudo produzido durante as horas da vigília na mídia eletrônica. Tudo precisa ser 

visível e visualizado. É o número de vizualizações de uma publicação que conta, não o conteúdo 

que traz ou as reações que provoca nos receptores. O que mantém uma publicação em destaque 

é a sua audiência. O indivíduo gasta seu tempo livre, já quase inexistente, produzindo o 

espetáculo de sua persona29 que será apresentado nas redes sociais. Logo depois, rapidamente 

e constantemente deve acompanhar em tempo real, sem desgrudar os olhos das telas, o número 

de visualizações, curtidas e comentários que ganha com seu show. 

Durante o século XX vimos a implantação de uma ética da visibilidade 
absoluta. Essa visibilidade, no entanto, é parte de um cenário maior que 
poderíamos considerar como de desequilíbrio ecológico das imagens, em 
processo que se consuma com a proliferação das imagens exógenas que, pela 
cultura dromológica da qual fazem parte, usurpam o tempo destinado às 
imagens endógenas, ou seja, ao sonho, à divagação, à imaginação ativa, que 
necessitam de tempo lento da interioridade e da reflexão (CONTRERA, 2010, 
p. 114). 

 O desequilíbrio ecológico das imagens citado acima por Contrera acompanha a 

expressão de muitos outros desequilíbrios da sociedade contemporânea. Todos eles são reflexo 

 
28 Franz Kafka foi um romancista de língua alemã considerado uma das principais figuras da literatura do século 
XX. Seu trabalho funde elementos de realismo e fantasia dando origem a textos e universos únicos que atingem o 
âmago da angústia humana. 
29 O conceito de persona de C. G. Jung diz respeito às máscaras que precisamos utilizar para nossa adaptação 
social. São os diferentes papéis que precisamos assumir ao lidar com as nossas diferentes relações com o mundo 
exterior. Ela é, portanto, importante e só caracteriza um problema quando não dá espaço para que outras partes da 
personalidade individual se manifeste.  
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da incapacidade humana de lidar com suas antinomias, contradições e paradoxos. 

Unilateralizados, os seres humanos não conseguem viver o caos como parte importante do 

processo criativo da vida. Fogem do exato lugar onde poderiam encontrar a novidade, mudança, 

transformação e cura. Simone Magaldi descreve esse lugar: “(…) onde o devir pode ocorrer, 

onde as necessidades buscam as possibilidades, onde a penúria busca o recurso, onde a falta 

busca a potencialidade, onde a miséria busca a abundância (…)” (MAGALDI, 2010, p. 39). 

 Essa noção concorda com a ideia de Edgar Morin quando este diz que a genialidade do 

sapiens está “na brecha do incontrolável onde ronda a loucura, na abertura da incerteza e da 

indecibilidade onde se fazem as pesquisas, a descoberta, a criação” (MORIN, 1975, p. 135). Na 

linguagem da psicologia junguiana, estamos falando mais uma vez da função transcendente30, 

através da qual estabelecemos a conversa entre os opostos constituintes da psique, a consciência 

e o inconsciente, que carregam os valores citados acima pelos dois autores. A consciência é 

ordem, o inconsciente é caos; a primeira é racional, a segunda irracional. Um será sempre o 

oposto do outro, e a cura não está em escolher um dos lados e, sim, numa atitude paradoxal de 

combate e união entre os dois. O próprio Jung nos ajuda a entender essa dinâmica: 

Consciência e inconsciente não constituem uma totalidade quando um é 
reprimido e prejudicado pelo outro. Se eles têm de combater-se, que se trate 
pelo menos de um combate honesto, com o mesmo direito de ambos os lados. 
Ambos são aspectos da vida. A consciência deveria defender sua razão e suas 
possibilidades de autoproteção, e a vida caótica do inconsciente também 
deveria ter a possibilidade de seguir seu caminho, na medida em que o 
suportamos. Isso significa combate aberto e colaboração aberta ao mesmo 
tempo. Assim deveria ser evidentemente a vida humana. É o velho jogo do 
martelo e da bigorna. O ferro que padece entre ambos é forjado num todo 
indestrutível, isto é, num individuum (JUNG, 2014a, p. 288).  

 O diálogo entre os opostos complementares constituintes do nosso ser é estabelecido 

pelo pensamento simbólico (CONTRERA, 2016), e essa ideia é reforçada por Simone Magaldi: 

A unilateralidade gera desarmonia, doença. A saída é retomarmos a 
perspectiva de nossa inteireza e buscarmos a nossa plenitude, não 
negligenciando o outro lado de nós mesmos, a nossa alma. É necessário 
aprendermos a dialogar com a linguagem sagrada, reaprendermos os mitos, 
revivermos os ritos, ampliarmos os símbolos (MAGALDI, 2010, p. 107). 

 Um dos problemas que identificamos aqui é que, atualmente, alimentamos a 

unilateralidade da consciência com comportamentos que nos empurram ainda mais para um dos 

lados da balnaça da vida de maneira diabólica. Norval Baitello Júnior seguindo as ideias de 

 
30 A função transcendente para Jung é um movimento natural da psique em busca da integração dos opostos que 
a constituem. Quando esse movimento é negado surgem os sintomas. Através da prática analítica é possível 
estabelecer uma atitude receptiva do ego para com os conteúdos inconscientes permitindo que essa função 
aconteça. 
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Villen Flusser explica a referência que este último faz à sabedoria oriental quando diz que 

deveríamos matar a fome jejuando ao invés de comer ainda mais: alimentando a fome, a 

transformamos em gula (BAITELLO JR., 2010). Não enfrentamos verdadeiramente nossas 

compulsões, simplesmente continuamos dando o que elas precisam para continuarem 

direcionando nosso comportamento. Talvez a única maneira de combater a invasão compulsiva 

das imagens exógenas seja não contribuindo para que elas continuem aparecendo, ou seja, não 

publicando imagens em redes sociais; talvez assim, depois de  vencer a provável síndrome de 

abstinência, ganhando algum controle sobre si mesmo, seja possível publicar novamente 

conteúdos de maneira parcimoniosa. Como disse Jung ao longo de toda a sua obra, o sintoma é 

um sinal enviado pelo inconsciente daquilo que está negado na consciência de maneira 

unilateral. Essa energia precisa ser expressa de forma criativa pela alma, do contrário, irrompe 

na consciência em forma de doença. Uma das maneiras de entender os pedidos de expressão da 

alma é através do contato com os sonhos, ou seja, com as imagens oníricas (JUNG, 2012b), das 

quais tratamos com profundidade mais adiante no texto. 

 Baitello Júnior irá ampliar o fenômeno da gula até estabelecer o conceito de Iconofagia 

(2014) com o qual ele explica simbolicamente a literalidade do que nos tornamos hoje: seres 

que devoram imagens, enquanto somos devorados por elas. Nas palavras do próprio autor: “E, 

na escala evolutiva, a gula surgiria então, de forma atenuada, já entre os primatas, mas de forma 

plena somente na espécie humana, na qual ‘assume proporções deveras titânicas’” (BAITELLO 

JR., 2010, p. 14). A expressão “titânica” utilizada por ele nessa frase não pode passar 

despercebida, mas será olhada com mais carinho e profundidade na última seção deste capítulo. 

Os degraus descritos por Norval Baitello na escalada da Iconofagia seguem uma ordem lógica. 

Num primeiro momento, as imagens precisam surgir de outras imagens. As imagens endógenas 

que surgem em nosso imaginário são originalmente reproduções de conteúdos arquetípicos, 

portanto, pertencentes ao lugar da psique que Jung chamou de inconsciente coletivo31 . É 

importante salientar que, segundo o modelo junguiano, nunca conseguimos acessar diretamente 

um arquétipo, só entramos em contato com o mesmo através de imagens (JUNG, 2014a). Então, 

na primeira etapa de reprodução descrita por Norval Baittelo Jr., as imagens já surgem da 

devoração de outras imagens. A segunda etapa desse processo se dá quando as pessoas 

começam a consumir as imagens. Aqui não falamos mais de um contato profundo com elas, 

mas sim do mero encontro superficial que não produz reflexão ou o exercício do pensamento 

 
31 Dentro do modelo junguiano, o inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique onde podemos 
encontrar os instintos e seus correlatos ou imagens psicológicas, os arquétipos. 
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simbólico; nessa fase, tudo passa a ser desmaterializado pelas imagens. As pessoas passam a 

alimentar-se apenas com os olhos, e o corpo fica resumido ao sentido da visão. Na terceira fase 

desse caminho, acontece uma inversão da direção do processo. O ser humano passa a alimentar 

as imagens com seu próprio corpo e com sua própria energia de vida. A gula, que era antes 

humana e apenas representada nas imagens, passa a ser característica da própria imagem 

(BAITELLO JR., 2014). O indivíduo vira pasto das imagens.  

 O mecanismo de manutenção mais importante do sistema de consumo das imagens se 

dá através do anestesiamento do ser humano, e isso acontece nas mídias eletrônicas pela 

saturação de estímulos. Assim como qualquer outro vício, este também precisa ser alimentado 

para continuar existindo. Um dos fatores principais desse tipo de comportamento é que ele não 

é somente aceito socialmente, é, como podemos observar empiricamente, desejado e reforçado 

pela coletividade. Isso dificulta ainda mais qualquer processo de libertação do uso exagerado 

das telas. Está estabelecido que o uso da internet de maneira abusiva caracteriza um vício, e se 

não bastam os números e reflexões das pesquisas comportamentais, podemos somar trabalhos 

da neurociência que mostram alterações cerebrais anatômicas entre os indivíduos que sofrem 

desse tipo de adicção. Esses dados também são encontrados em exames de pessoas que sofrem 

de dependências químicas e outros vícios comportamentais. O trabalho de Qinghua He  et al.  

(2017a) mostra resultados diretamente relacionados ao uso de redes sociais: 

(…) people with high SNS addiction scores have a pruned amygdala, which 
is presumably involved in generating strong impulsive behaviors. In this 
respect, SNS addiction is similar to other types of substance and behavioral 
addictions, in which case addicts present reduced GMV of the amygdala. (HE 
et al., 2017a).32 

 Em outro estudo, os mesmos autores encontram evidências de alterações morfológicas, 

mais uma vez na matéria cinzenta da amígdala, de pessoas não viciadas que foram expostas ao 

uso exagerado de redes sociais durante o tempo de duração do experimento. Isso mostra que as 

pessoas nem precisam estar viciadas para serem afetadas, e o simples uso exagerado das redes 

sociais, mesmo que de maneira pontual, é suficiente para causar alterações cerebrais (HE et al., 

2017b). 

 Levando em consideração as funções da amígdala já estabelecidas pelas pesquisas 

médicas, por exemplo a manifestação de emoções, o aprendizado emocional, os 

 
32 "pessoas com altas pontuações de vício no SNS (Social Networking Site ou Rede Sociais) têm uma amígdala 
diminuída, o que provavelmente está envolvido na geração de fortes comportamentos impulsivos. Nesse aspecto, 
o vício do SNS é semelhante a outros tipos de vícios comportamentais e em substâncias, casos em que os viciados 
apresentam redução do GMV (Volume de Matéria Cinzenta) da amígdala” (Tradução do autor). 
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comportamentos de sociabilização e até mesmo como parte de um sistema de regulação da 

memória, podemos inferir que o uso das redes sociais em exagero altera drasticamente o 

comportamento do ser humano que passa grande parte de seu tempo utilizando as mídias 

eletrônicas. Apesar de podermos observar de maneira muito clara o quanto estamos cercados 

por pessoas viciadas nas redes sociais, os dados dessas pesquisas corroboram morfologicamente 

aquilo que podemos considerar do ponto de vista comportamental. Um número cada vez maior 

de pessoas está tornando-se viciado no vazio, na ausência produzida pela invasão das imagens 

exógenas. Seres que, paralisados no interessante descrito por Heidegger, perdem junto com 

parte de sua matéria cinzenta a capacidade de lidar com suas emoções e de se relacionar 

socialmente. A relação não é mais com outras pessoas e sim com a máquina; o usuário apagado 

pelas imagens produzidas tecnicamente não consegue ser enxergado ou ouvido por outras 

pessoas que, atrás das suas próprias telas, são também aniquiladas. 

 Parte da estratégia aqui é, como dissemos antes, inundar as mentes das pessoas com 

desinformação e, como disse Norval Baitello Júnior (2019), espalhar a incomunicação. Leão 

Serva aponta essa atitude como a ponte para os objetivos econômicos da máquina mediática 

que tem como principal propósito produzir lucro: 

A vocação monopolista dos meios impõe uma ‘metralhadora de palavras’ 
(hoje já transformada numa ‘metralhadora de signos’), não só para usar seu 
poder de fogo, mas também para impedir que do outro lado o consumidor 
proponha usar o seu. Nesse sentido, a desinformação funcional causada pela 
saturação não pode ser vista como mera e indesejada proliferação de meios, 
mas uma imposição do sistema econômico que organiza a economia da 
informação, industria e comercio de signos. É necessidade das grandes 
empresas que exploram de forma altamente concentrada os meios de 
comunicação em todo o mundo eliminar a capacidade de produção de voz do 
cidadão e de microorganismos sociais (SERVA, 2001, p. 80). 

 Se há alguns anos os meios de comunicação produziam a saturação e impediam que os 

consumidores se expressassem para os calar, na era da mídia eletrônica, esse objetivo foi 

rapidamente adaptado e o mecanismo invertido. Hoje, o que cala o consumidor é exatamente a 

possibilidade da simulação de notícia que ele mesmo produz de maneira saturada. O usuário 

publica as novidades da sua vida diariamente, de hora em hora e as vezes com frequência ainda 

maior. Todo mundo quer virar notícia e a desinformação e a incomunicação acabam sendo 

geradas pelo próprio consumidor. Toda essa informação se mistura e se perde com as notícias 

publicadas pelas agências de comunicação causando o caos que todos tanto temem. O indivíduo 

é forçado, nesse processo, a viver aquilo que ele nega em sua própria existência; o que poderia 

ser acessado através do pensamento simbólico, trazendo a participação ativa da dimensão 
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arquetípica positiva para a vida do indivíduo, acaba sendo vivido através de uma compensação 

patológica. 

 Para existir nos dias de hoje, é preciso aparecer, e por causa de seus instintos relacionais, 

o ser humano afastado corporalmente de outros de sua espécie acaba buscando isso nas telas e 

nas redes. Com a mente treinada pelo pensamento capitalista, pela necessidade de tornar-se 

capital e consequentemente espetáculo, a pessoa quer ser ouvida, mas não consegue ouvir. Quer 

ser vista, mas não vê. Suas imagens publicadas não se mantêm por mais de alguns segundos na 

tela de outro receptor qualquer, apenas para, quando muito, receber um comentário superficial 

irrefletido. Ninguém realmente vê ou ouve ninguém, são apenas as imagens que devoram a si 

mesmas sendo substituídas por outras incessantemente. O indivíduo vira imagem, e o pior, faz 

isso de maneira automática acreditando que está no controle enquanto tomado pela ilusão de 

que será percebido, quando, na verdade, os outros só conhecerão simulacros. Nesse sentido, só 

a imagem exógena basta. 

 As pessoas não se dão ao trabalho de lerem mais do que poucas linhas para acreditarem 

que já absorveram as informações mais importantes sobre o assunto. Podemos observar hoje 

nos sites de jornais de notícias uma prática que se tornou comum e que reforça o comportamento 

do leitor para que ele se mantenha na superficialidade. No início da página que traz a 

reportagem completa é apresentando um resumo da notícia com algumas linhas de informação, 

quase as manchetes da manchete. Isso permite que o usuário que não quer perder seu tempo 

aprofundando a leitura fique contente com apenas alguns dados sobre o assunto. Ele engana a 

si mesmo, mas terá algumas poucas palavras para oferecer em qualquer conversa que, 

porventura, acontecer. Mas o principal é que isso permite que ele faça alguma publicação em 

redes sociais expondo sua opinião sobre assuntos que não entende de verdade. Dessa forma, 

afirma, mesmo que de maneira digital e simulada, a sua própria existência. Contrera explica 

como a pessoa humana contemporânea substitui o seu sentimento de pertencimento familiar, 

social e cultural trocando o vínculo com seres humanos reais pela conexão elétrica com 

personas virtuais. Passa a pertencer assim ao grupo dos acessáveis, não necessariamente 

acessíveis: 

Não interessa a mensagem, ninguém quer saber nada, ninguém quer pensar a 
respeito de nada. O novo ser comunicante quer estar no meio: quer se sentir 
fazendo parte, quer ser visto (todo mundo quer ser visto e ninguém mais 
consegue ver), quer reconhecer o outro apenas na medida em que o outro lhe 
confirma a própria inclusão na rede, a pertencência ao grupo dos conectados. 
Confirma-se a máxima: acesso e sou acessável, logo existo (CONTRERA, 
2004, p. 22). 
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 O mecanismo que mantém os indivíduos presos às telas é autorregulador. Através do 

contato constante com as imagens (e não podemos esquecer que palavras são também imagens) 

que buscam mostrar somente o interessante, as pessoas ficam aprisionadas numa dinâmica 

repetida e repetitiva, cíclica e praticamente sem saída. O ser humano precisa de relação, assim 

como de individualidade, e só conhece profundamente a si mesmo quando enfrenta o outro e 

suas diferenças. Nossa espécie continua buscando de maneira instintiva as relações, mas, 

infelizmente nos dias de hoje, só encontra simulacros. 

Hoje, ao invés de reunirmo-nos ao redor de fogueiras, dos xamãs, dos totens, 
dos centros religiosos, procuramos estabelecer conexões com o mundo frente 
à telas de televisão, de computador, de celular. Nossa atenção converge para 
o buraco negro das telas da mídia, e em torno delas tramamos  nossas teias 
imaginárias de sociabilização (CONTRERA, 2005, p. 118). 

2.3 As imagens míticas da contemporaneidade 

 Acreditamos que seja tarefa impossível escolher apenas um mito que abarque de forma 

categórica a dinâmica do comportamento humano em qualquer época determinada da história. 

O mais sensato a fazer é aceitar que qualquer tema, personagem ou narrativa que escolhemos 

como metáfora é um recorte da totalidade arquetípica que constitui o ser humano e está presente 

em todo ato e comportamento, afinal, como afirmou Jung, o inconsciente é aespacial e 

atemporal, podendo expressar seus temas universais, os instintos e os arquétipos, em qualquer 

lugar ou época (JUNG, 2013a). A relevância dessa afirmação para o nosso tema é a de que 

todos os mitos vivem no inconsciente coletivo, portanto, em cada um de nós, trazendo passado, 

presente e futuro com eles. Não são somente potenciais, na verdade, estão realmente lá e 

constituem o que chamamos no presente trabalho de realidade imaginal, em oposição à 

realidade concreta do mundo objetivo. Sua energia psíquica não reside no fato de existirem em 

potencial, pois já existem e atuam por detrás do véu da consciência; ela está na possibilidade 

de se manifestarem mais claramente através de cada indivíduo, o que acreditamos seja apenas 

uma questão de circunstância. Esses personagens são os seres que habitam a noosfera (MORIN, 

2011). Os mitos tomam forma narrativa através de imagens que podem ser, desde 

representações pictóricas, até sintomas psicossomáticos. 

 Ainda assim, fazendo recortes, podemos observar que certos mitos se manifestam com 

mais força em determinados períodos da história. Podemos olhar como exemplo a análise que 

Jung faz do espírito guerreiro do deus Wotan, negado durante muitos anos pela cultura europeia 

e que se manifestou de maneira vingativa e tirânica tomando controle do povo alemão durante 

as duas guerras mundiais do séc. XX (JUNG, 2012c). Outros recortes de momentos históricos 
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e suas relações com os mitos foram feitos por muitos autores pós-junguianos e podemos 

encontrar uma lista enorme de livros que exploram o tema. Para a nossa análise, ao invés de 

focarmos em apenas um motivo mitológico, o mais importante é entendermos a existência 

contínua que faz parte da estrutura básica dessas histórias, como ensina Malena Contrera 

(1996): 

O textos culturais são instrumentos comunicativos e entre eles o mito possui 
um lugar de destaque também pelo seu caráter de permanência. Pela 
permanência de motivos que constantemente se reapresentam por entre a 
cotidianidade transitória e veloz dos temas da Mídia, criando uma dinâmica 
em que os elementos variáveis saltitam sobre o pano de fundo dos elementos 
invariáveis (CONTRERA, 1996, p. 41). 

 Não percebemos diretamente, racionalmente ou conscientemente a presença dos mitos 

nas nossas experiências cotidianas, mas isso não quer dizer que eles não estejam conosco. Na 

verdade, é exatamente a falta de consciência sobre esses personagens que resulta na dominação 

do comportamento do indivíduo e das massas pelas forças arquetípicas da psique. O grau de 

liberdade de escolha do ego é cada vez menor na medida em que ele mesmo nega a existência 

dos outros seres da mente, ou seja, das diversas personalidades autônomas que habitam a 

totalidade psíquica do indivíduo. 

 Malena Contrera (1996) afirma ainda que "o próprio caráter cíclico do mito assegura 

sua atualidade”, mostrando como esses seres fazem parte da nossa constituição mais profunda 

e reaparecem sempre que podem no imaginário buscando expressões através dos indivíduos. 

Podemos concluir, então, que todos os mitos habitam nosso mundo interno e o momento 

biopsicossóciocultural vivido pelo ser humano vai determinar como eles podem se manifestar 

no indivíduo ou na coletividade. Os mitos, expressos através de imagens, carregam também a 

potencialidade simbólica de que falamos tantas vezes durante o texto. A atitude metafórica, ou 

o exercício do pensamento simbólico perante essas imagens, poderá possibilitar a união de 

conteúdos da consciência e do inconsciente levando o indivíduo a um momento de integração. 

Carneiro Leão, filósofo e possuidor de uma linguagem proverbial − como é característico de 

grande pensadores − afirma: 

Todo mito é uma avalanche da linguagem que toma corpo e se encarna numa 
história. Ler os mitos significa recolher-se à escuta desta encarnação, na 
medida em que vai desaparecendo na própria carne a dicotomia entre corpo e 
alma, carne e espírito, linguagem e história (LEÃO, 1990, p. 196). 

 A verdadeira fonte criadora do mito é a própria alma e através dele ela se manifesta, 

mostra seu sentido e seu significado, indica fixações da vida consciente, possíveis caminhos, 

conflitos e resoluções para as questões da nossa existência. As fantasias explicativas dos 
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fenômenos, das dúvidas e angústias humanas que podem ser apreendidas dos mitos são 

importantes, mas são secundárias. O mais importante são suas imagens, que podem ser 

encaradas de maneira simbólica, ou descartadas pela atitude literalizante de uma vida marcada 

pelo monoteísmo da consciência. 

Os mitos são tomados como exposições disfarçadas de ciência natural, 
metafísica, soberba tribal, opressão de gênero ou religião. Mas antes de cada 
uma dessas aplicações ao significado de um mito, existe o próprio mito e seu 
puro feito na alma, que, em primeiro lugar, criou o mito e, em segundo lugar, 
o perpetuou com embelezamentos; e a sua alma ainda ‘re-sonha’ esses temas 
em sua fantasias, seus comportamentos e em suas estruturas de pensamento 
(HILLMAN, 2015, p. 133). 

 Levando em conta as transformações que os mitos sofrem ao longo do tempo e 

retornando ao tema da eletrificação das imagens, podemos dizer que o vício humano nas telas 

tem fundamento arquetípico. O deus eletricidade continua ditando o comportamento humano e 

o ego unilateralizado, que acredita ser o único habitante de seu mundo psicossomático, em sua 

pequenez e miserabilidade perante a totalidade da psique, só pode fantasiar que tem controle e 

poder sobre a natureza. Faz isso numa atitude desesperada em busca de diminuir a angústia 

causada por sua incapacidade de viver as antinomias constituintes dos fenômenos naturais. 

 Correndo o risco de cair em contradição e ensaiando uma análise que pode sofrer de 

certo reducionismo, usamos como exemplo a negação da imagem de um mito específico. Esse 

caminho continua sendo trilhado pela civilização ocidental ao longo da história, até o momento 

atual. A literalização, ou seja, a incapacidade de exercitar o pensamento simbólico por grande 

parte daqueles que faziam e fazem parte da instituição religiosa cristã, levou à negação de 

conteúdos que pertencem a todo ser humano. Nesse processo, juntamente com muitas outras 

figuras da mitologia, existe uma que merece destaque por expressar exatamente aquilo que as 

pessoas querem negar da maneira mais veemente e reativa possível, sua própria sombra33. O 

mal que existe em nós foi projetado, pelo pensamento cristão marcado pelo summun bonum34 

e pela privativo bonni 35 , na figura do deus grego Pã. Esse projeto fundamentalista age 

 
33 O conceito de sombra da psicologia junguiana determina que essa personagem psíquica é o contraponto do ego 
e suas identificações com as personas. Sendo assim, a sombra contém tudo aquilo que foi negado pelo ego durante 
a adaptação do indivíduo ao longo de sua vida. Nela, podemos encontrar todo o mal que negamos em nós mesmos 
que acaba ficando projetado para fora. Porém, nela também existem potencialidades benéficas que não utilizamos 
por estarem negadas em nós mesmos. 
34 Ideia desenvolvida pelo cristianismo de que Deus é apenas bom e por isso o homem que busca sua semelhança 
precisa negar que o mal exista em si mesmo. 
35 Princípio cristão que prega a ideia de que o mal é insubstancial não existindo por si só; o mal seria apenas a 
ausência do bem. 
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reforçando a separação e cisão do ser humano que, aprisionado por esse tipo de convicção, 

nunca irá alcançar a integração dos aspectos inconscientes do seu ser.  

No âmbito das imagens, a repressão se concentrou no grande deus Pã, que 
personificou o Satanás cristão. Isto significou que os titãs, que haviam 
personificado a maldade pra os gregos, por assim dizer, puderam continuar 
desenfreados, e quanto eles representam na natureza humana não refletido e, 
ao longo da cultura ocidental, tem permanecido fora de controle (LÓPEZ-
PEDRAZA, 2002, p. 15). 

 Portanto, a negação do mal constituinte de todo ser humano impede a integração dos 

opostos, e isso leva, entre outras consequências, ao domínio da psique humana pelo titanismo. 

Talvez um dos erros do Cristianismo tenha sido projetar todo o mal numa única figura, 

ignorando o fato de que todos os arquétipos carregam em si potencialidades antinômicas. Pã 

não poderia conter todo o mal do mundo porque qualquer um entre todos os deuses age com os 

mortais com bondade ou maldade dependendo apenas de suas vontades e motivações. O mal, 

negado e projetado na figura do diabo, criou uma distração para que os titãs pudessem mais 

uma vez sobrepujar os deuses que um dia os haviam vencido. Escolhendo um tema mitológico 

para auxiliar na compreensão do comportamento humano na contemporaneidade, parece que 

chegamos no momento da história da mitologia grega que antecede a Titanomaquia; será que 

voltamos no tempo? Os Titãs lutam para ficar no poder, Cronos devora compulsivamente a 

tudo e a todos − talvez hoje através da imagens − e Zeus luta para libertar seus irmãos para dar 

inicio à guerra contra essas forças tirânicas, talvez através da invasão da eletricidade. Olhando 

dessa maneira para o atual momento da humanidade, parece que estamos andando em círculos 

há gerações. Continuamos apenas repetindo de maneira literal aquilo que ocorre 

simbolicamente nas psiques individuais e coletivas. Rafael Lopes-Pedraza já apontava essa 

tendência concordando com a visão intuitiva de Ernst Junger: 

Neste sentido, Ernst Junger  contribui com a visão profética do século XXI 
como o século em que o coletivo será governado pelo titanismo. No mundo  
atual existem suficientes sintomas reveladores, onde predominam a tecnologia 
cientifica titânica, as comunicações globais, a política e a criminalidade por 
toda parte, para se acreditar na profecia de Junger (LÓPEZ-PEDRAZA, 2002, 
p. 15). 

 O mal negado, portanto projetado, precisa encontrar meios de se manifestar, e sabemos 

que toda manifestação imagética só pode ocorrer através do corpo. A violência literal surgirá 

como expressão dessa sombra, porém não só ela, a própria saturação da informação e imagens 

que vivemos atualmente caracteriza também uma expressão do mal em forma de dominação. 

Tomados pelos arquétipos titânicos, as pessoas perdem o controle de si mesmas, do próprio 

corpo e da própria subjetividade, enquanto fazem a manutenção do abarrotamento das telas 
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eletrônicas por imagens, simulações e simulacros. Agem assim de acordo com a vontade 

demoníaca e, sem perceber, entregam sua alma ao Diabo trocando seu tempo de vida por tempo 

de tela. Participam de um escambo injusto onde abrem mão de sua própria existência para dar 

vida a imagens que encarnam as próprias autoridades demoníacas. A união entre a carne 

humana e as forças negadas do inconsciente é necessária para que elas possam existir no mundo 

concreto, como explica James Hillman: 

Ao juntar-se ao ego humano, à vontade, razão e desejo com os quais um 
homem pode escolher o curso de uma ação e perseguir um objetivo, é que o 
meramente demoníaco torna-se verdadeiramente mau. Isso significa que a 
sombra arquetípica não atinge realidade concreta até conseguir unir-se ao 
humano por meio de um pacto. Dessa forma, somos levados a concluir que o 
Demônio também se encarnaria no homem, vindo a expressar-se por meio 
dele (HILLMAN, 1984, p. 95). 

 Essas imagens precisam encontrar espaço para aparecerem, e não é à toa que, entre as 

poucas pessoas que ainda costumam falar de seus sonhos, é cada vez mais comum encontrarmos 

narrativas de pesadelos. Como imagem endógena, que surge espontaneamente no inconsciente 

do indivíduo, o pesadelo não é somente um sonho ruim, é também a expressão da sombra que 

não tem lugar na consciência do indivíduo contemporâneo. É um alerta de que algo não está no 

lugar, de que existe ou existirá uma desarmonia no sistema corpo-mente da pessoa. Não 

queremos com isso afirmar que devemos dar mais atenção aos pesadelos do que a quaisquer 

outros sonhos, porque sabemos a importância de todos eles na harmonização da vida do 

indivíduo (JUNG, 2012). Utilizo esse fenômeno onírico especificamente para mostrar que, 

quando vivemos de maneira unilateralizada, a psique irá procurar meios de compensar a 

negação dos nossos aspectos inconscientes, especialmente os sombrios. Como disse Marie 

Louise Von-Franz: “Um pesadelo é um eletro-choque da natureza. É quando se está em uma 

situação muito perigosa e não se tem compreensão; então o inconsciente grita, por assim dizer, 

ao seu ouvido: ‘Acorde, você está em perigo!” (VON FRANZ, 2018, p. 16). 

 O pesadelo é numinoso e seu aparecimento nos faz acreditar no místico e no sagrado 

(HILLMAN, 2015). Um dos grandes sintomas da modernidade toma forma como o grotesco 

projetado que advém da negação da sombra; a maldade é notícia que prende a atenção dos 

usuários e espectadores. Eles enxergam a sombra longe de si mesmos, como se aquilo não 

fizesse parte também de sua própria psique. Mas como disse Jung, só podemos reconhecer fora 

aquilo que existe dentro de cada um de nós (JUNG, 2012c). Nas expressões midiáticas surge o 

Pã negado (CONTRERA, 2002) unido às forças titânicas da comunicação e das imagens 

exógenas que tomam o lugar dos mitos se alimentando do tempo de vida dos usuários. 
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 Assim como o mito, o sonho é símbolo. As imagens oníricas carregam em si as mesmas 

potencialidades unificadoras que as histórias da mitologia possuem. Segundo Hillman, "o sonho 

é um símbolo em si mesmo, isto é, ele reúne o consciente e o inconsciente, juntando 

incomensuráveis opostos” (HILLMAN, 1984, p. 57). Da mesma maneira que as imagens 

míticas, as imagens dos sonhos estão sofrendo de abandono, entre outros motivos, pela perda 

do tempo de vida dos indivíduos. Joseph Campbell coloca os dois, mito e sonho, lado a lado, 

como produtos do nosso mundo interno, expressões das imagens endógenas que representam 

da melhor maneira possível os seres e dinâmicas que habitam a psique humana. 

Como os sonhos, os mitos são produtos da imaginação humana. Suas imagens, 
em consequência, embora oriundas do mundo material e de sua suposta 
história, são, como os sonhos, revelações da mais profundas esperanças, 
desejos e temores, potencialidades e conflitos da vontade humana - que por 
sua vez é movida pelas energias dos órgãos do corpo que funcionam de 
maneiras variadas uns contra os outros, e em em concerto. Ou seja, todo mito, 
intencionalmente ou não, é psicologicamente simbólico. Suas narrativas e 
imagens devem ser entendidas, portanto, não literalmente, mas como 
metáforas (CAMPBELL, 1991, p. 40). 

 O sonho, como acontece com o mito, se for absorvido de maneira simbólica, une o corpo 

ao espírito, o mundo externo ao interno, a consciência ao inconsciente. Os sonhos e os mitos 

são “imagens, feitas de imaginação” (HILLMAN, 2018). James Hillman, explicando como 

Jung se referia ao trabalho clínico com os sonhos, elucida: “Ele diz que na prática 

frequentemente a solução não é analisar, mas entrar no sonho junto com o paciente e sonhar o 

desenvolvimento de seu mito” (HILLMAN, 1984, p. 68). 

 Assim como é necessário que o ego, perante a leitura de um mito, entregue-se num 

esforço que envolva corpo e mente para alcançar a atitude simbólica que permite ao indivíduo 

ser invadido pelo poder transformador das imagens, precisamos manter o mesmo 

comportamento frente ao sonho. Essa ação não é, de maneira alguma, exclusiva para terapeutas, 

psicanalistas, psicólogos, analistas junguianos, mitólogos, neurocientistas, ou de qualquer outro 

tipo de estudioso da psique, da imagem, da comunicação ou do cérebro humano. O pensamento 

simbólico e a escuta metafórica perante os mitos e os sonhos são comportamentos que precisam 

ser ensinados e desenvolvidos de maneira individual e coletiva na maior amplitude que 

pudemos imaginar. Como afirma Ailton Krenak, essa “(…) prática é percebida em diferentes 

culturas, em diferentes povos, de reconhecer essa instituição do sonho não como experiência 

cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as 

orientações para as nossas escolhas do dia a dia” (KRENAK, 2018, p. 51-52). Para o nosso 

estudo interessa mais o fenômeno onírico, e é dele que tratamos com profundidade nos 
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próximos itens. O sonho é o mito individual; é o mito do e no indivíduo, mas que sempre fala 

algo também sobre a coletividade, pois carrega em suas imagens a expressão daquilo que é 

arquetípico. 

2.4 Corpo, sono e sonho 

 É no mínimo imprudente negar a importância do corpo em todos os processos 

comunicativos, sejam eles referentes à como lidamos com as imagens que surgem no nosso 

mundo interior em sua dimensão endógena, ou naqueles que dizem respeito à nossa percepção 

das imagens exógenas (BELTING, 2014). As imagens têm sua origem no corpo, partem dele 

para tornarem-se exógenas e com ele as recebemos de volta (BAITELLO JR., 2010). Sendo 

assim, só podemos sonhar porque temos corpos, e o que fazemos com eles influencia 

diretamente na qualidade do nosso sono e das nossas aventuras oníricas. Nos dias atuais, é 

muito comum observarmos uma busca constante pelo anestesiamento do corpo que surge 

acompanhado da negação de emoções consideradas negativas (BALESTRINI JUNIOR.; 

TORRES, 2021). Isso se dá, muitas vezes, na busca pelo uso de entorpecentes, sejam eles 

drogas ou o afastamento de si mesmo causado pelo uso exagerado da mídia eletrônica 

(CONTRERA, 2021b). Por exemplo, estudos mostram que o uso de substâncias psicoativas 

influenciam diretamente e negativamente na qualidade do sono e consequentemente dos 

sonhos. Sejam elas drogas prescritas (OBERMEYER; BENCA, 1996) ou consideradas 

recreativas (SCHIERENBECK et al., 2008). A utilização exagerada das telas também pode 

levar os indivíduos a pioras significativas na qualidade de sono e ao aumento dos episódios de 

parassonias (SILVA et al, 2017). A privação de sono, fenômeno que podemos observar com o 

aumento exagerado do tempo de uso das telas, é causador dos mais diferentes sintomas 

psíquicos e somáticos (ORZEL-GRYGLEWSKA, 2010). Um corpo saudável tem uma chance 

muito maior de produzir sonhos mais harmoniosos ou que tragam para o indivíduo questões 

existenciais importantes que precisam ser trabalhadas pela consciência para a melhor adaptação 

do sonhador. 

 Um ciclo considerado normal de sono é caracterizado por diferentes fases determinadas 

fisiologicamente pela predominância de diferentes tipos de ondas cerebrais. Porém, para nossos 

propósitos, podemos adotar um modelo que divide o sono em basicamente dois tipos: o sono 

REM, durante o qual acontecem os Movimentos Oculares Rápidos (Rapid Eye Movements) 

que dão nome a essa fase; e as fases I, II, III e IV, que agrupadas formam o sono nREM (não 

REM) (FERNANDES, 2016). Durante muito tempo, acreditou-se que os sonhos só aconteciam 

durante o sono REM e, por isso, muitas vezes eles eram quase vistos como sinônimos. Até hoje, 
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popularmente, podemos encontrar pessoas que mantêm essa ideia provavelmente apenas por 

falta de informações sobre estudos mais recentes sobre sono e sonho. Porém, existem pesquisas 

que mostram que o sonho pode ser encontrado também durante o sono nREM. Apesar de o 

sonho acontecer durante essas outras fases do sono, algumas diferenças importantes podem ser 

encontradas entre os dois tipos de sonhos. Aqueles que acontecem durante o sono nREM são 

lembrados com frequência muito menor, são menos organizados em termos de enredo e tendem 

a ser menos metafóricos do que os sonhos do período REM do sono (CAVALLERO, 1990). 

Apesar de uma grande parte da população afirmar que não sonha, na verdade, eles simplesmente 

não lembram seus sonhos. A importância do sonho não foi apontada somente por seu papel 

regulatório da psique do ponto de vista psicológico, experimentos mostram que a privação de 

sonho no estágio REM pode levar o indivíduo a comportamentos desajustados, logo após a 

primeira noite de impedimento ao acesso específico a essa fase do sono. Sintomas como falta 

de atenção e alucinações vão aumentando juntamente com a diminuição da chance de produção 

natural de material onírico (DEMENT, 1960). Esses dados atestam a importância biológica que 

o sono tem na regulação para o funcionamento saudável do corpo. Ainda do ponto de vista 

biológico e evolucionista, o trabalho de Antti Revensuo (2000) propõe funções importante para 

o sonho. Além de fazer uma revisão detalhada de publicações anteriores sobre o assunto, o autor 

afirma que: o sonho é constituído por uma simulação organizada e selecionada de situações do 

mundo concreto; eles são simulações especializadas de situações ameaçadoras que podemos 

viver durante a vigília; o encontro com situações ameaçadoras durante a vigília influencia 

fortemente os enredos oníricos; as simulações de ameaças vividas durante o sono são ensaios 

importantes para as situações que podem ser enfrentadas no mundo concreto; essas simulações 

oníricas levam a melhoras significativas no desenvolvimento motor e cognitivo dos sonhadores; 

o mecanismo de simulação de ameaças através do sonho foi mantido e desenvolvido durante a 

evolução das espécies, e isso prova sua importância ecológica. O trabalho de Revensuo, apesar 

de estar completamente focado na biologia e na importância adaptativa evolucionista do sonho, 

confirma a importância de pensarmos também na ecologia das imagens, já que o sonho só pode 

manifestar-se através delas. 

 Toda essa discussão sobre a biologia do sonho e do sono é importante, mas não podemos 

de maneira alguma reduzir o fenômeno a essa área. Precisamos olhar sua importância das 

perspectivas psicológica, comunicacional e antropológica. A redução do fenômeno onírico à 

sua ação cerebral, enquanto foca no funcionamento do corpo durante o fenômeno, 

paradoxalmente pode contribuir para o afastamento da experiência corporal do sonho. 
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Explicações neurofisiológicos de como o sonho acontece podem transformá-lo em um conjunto 

de signos, esvaziando o mesmo de suas funções simbólicas. A confiança fica depositada nos 

dados biológicos obtidos, porém o próprio corpo individual como fonte de conhecimento fica 

esquecido (KELEMAN, 2001). Devemos, portanto, utilizar esses dados como suporte para 

corroborar a importância simbólica que o material onírico possui para o direcionamento 

harmonioso das nossas vidas. A tendência de literalização e racionalização daquilo que é vivido 

no mundo dos sonhos é muito grande, e a cultura contemporânea da negação da subjetividade 

somente reforça esse comportamento contribuindo para o apagamento da função metafórica 

que eles possuem. Todo esse processo está intimamente conectado com o corpo gerador de 

imagens: 

O nosso corpo gera aspectos separados de uma experiência com diferentes 
enquadres temporais. Mas, em nossa cultura secular, desprezamos o sentido 
subjetivo de tempo do soma. Nós o identificamos como o tempo nebuloso do 
sonho. Tentamos lhe atribuir realidade, conferindo um significado social às 
suas imagens. Ao fazermos isso, estamos tentando objetificar um processo, 
em vez de viver a partir dele (KELEMAN, 2001, p. 45-46). 

 Assim como os mitos, o sonho organiza o corpo em imagens simbólicas. Quando 

entramos em contato com os primeiros sofremos o despertar das mais diferentes emoções, já 

que eles nos tocam profundamente revelando nossas identificações arquetípicas com suas 

histórias (CAMPBELL, 1991). O mesmo acontece com os sonhos, porém num nível de controle 

consciente reduzido, se comparado com o contato que temos com as narrativas mitológicas. 

Além de podermos registrar o maior índice de espalhamento da atividade elétrica cortical no 

cérebro durante os sonhos que acontecem na fase REM (RIBEIRO, 2019), o ego onírico é 

invadido por emoções que não podem ser negadas pela consciência durante a aventura onírica 

(DAMÁSIO, 2015). Ficamos à mercê das figuras, ambientes e interações que surgem durante 

o sonho. Apesar da possibilidade de produção de imagens endógenas durante a vigília, é durante 

o sono que elas podem se manifestar com mais liberdade. Essas imagens, além de mostrarem 

como estamos lidando com as nossas dinâmicas relacionais externas e internas e indicarem 

caminhos que podem ser seguidos para a realização do nosso mito individual, revelam também 

como estamos tratando nosso próprio corpo, suas demandas e necessidades. 

 Para compensar o exagero da vivência do processo onírico pelo corpo, precisamos fazer 

uma inversão e passar a viver nossa dimensão somática, a partir do processo onírico. O sonho 

é mensagem dos deuses no corpo, e o processo de dessacralização das nossas experiências 

cotidianas resulta na perda da conexão com a divindade (ELIADE, 2018). Mito e sonho estão 

intrinsecamente ligados e misturados, comunicando-se entre si de forma contínua. Os rituais 
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míticos são conduzidos por corpos e somente com eles aqueles que enxergam a vida de maneira 

sacralizada podem viver o que Mircea Eliade identificou em algumas culturas arcaicas como o 

“Tempo do sonho”: “O homem religioso sente necessidade de mergulhar por vezes nesse 

Tempo sagrado e indestrutível. Para ele, é o Tempo sagrado que torna possível o tempo 

ordinário, a duração profana em que se desenrola toda a existência humana” (ELIADE, 2018, 

p. 79). O ser humano que aceita o corpo como espaço sagrado da morada da alma entende que 

é através dele que tem a chance de integração dos aspectos antinômicos de sua existência e da 

realização de si mesmo em todas as dimensões do viver (JUNG, 2013a). Apenas com o corpo 

e através dele é possível viver e integrar o profano e o sagrado. 

 Mais uma vez, trazendo a discussão para a contemporaneidade, e podemos observar que 

através do processo de escalada da abstração descrito por Vilém Flusser (BAITELLO JR., 

2010), os corpos são transformados em imagens de corpos (HEILMAIR; BAITELLO JR., 

2019). Isso concorda com a ideia de que, com o avanço descontrolado da tecnologia e da 

sociedade do espetáculo, todos os fenômenos, inclusive o corpo, acabam transformados em 

simulacros (BAUDRILLARD, 1991). No corpo está a base da consciência que caracteriza a 

imagem que construímos de nós mesmos (JUNG, 2013a) e o afastamento do soma nos leva a 

uma condição de impedimento de diferenciação das imagens, afinal é através dele que podemos 

entender quais delas são exógenas ou endógenas (HEILMAIR; BAITELLO JR., 2019). Nessa 

confusão, as imagens exógenas substituem os corpos; parecem se referir a pessoas, mas 

mostram simulacros de gente; se propõem a mostrar o mundo, mas o esconde atrás de filtros e 

efeitos. A abstração transforma os corpos em imagens de corpos que, sem conexão simbólica 

com o mundo e com o soma perdem-se na literalidade e unilateralidade da concretude. Não há 

mais espaço ou tempo do mundo ou do corpo (HEILMAIR; BAITELLO JR., 2019), do sagrado 

ou do profano (ELIADE, 2018). Nos parece válido levantar a hipótese de que a escalada da 

abstração descrita por Vilém Flusser ocorre como um movimento enântiodrômico 

compensatório que surge devido à negação cada vez maior da dimensão metafórica da vida, em 

outras palavras, abstraímos o corpo porque não conseguimos lidar com ele de maneira 

simbólica. 

 A consciência do corpo precisa estar envolvida no processo de desenvolvimento do ser 

humano; valorizado ou não pelo indivíduo, o corpo estará sempre conectado com seus 

processos comunicacionais. O cérebro, de várias maneiras diferentes, esboça as possibilidades 

de resolução dos problemas que vivemos no dia a dia, sejam eles referentes à como lidamos 

com o mundo exterior, nossa adaptação à realidade concreta, ou com o mundo interno, nossas 
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questões e angústias existenciais. Uma das estratégias que nosso aparelho mental encontra para 

fazer isso é através dos sonhos (VON FRANZ, 2018, p. 57). O sonho só pode ser percebido no 

corpo do sonhador; ele pode trazer mensagens de personagens que possuem vida própria; que 

habitam não só a psique individual como o inconsciente coletivo (JUNG, 2015) ou a noosfera 

(MORIN, 2005b). Porém, só podem ser percebidos pela pessoa humana através da apreensão, 

compreensão e reflexão exercidas pelo ego, centro e gestor da consciência que, por sua vez, só 

pode existir se houver corpo. 

2.5 As imagens oníricas  

 Dentre as diferentes imagens endógenas, temos então aquelas que surgem durante o 

sono, ou seja, os sonhos. Por seus enredos complexos e conteúdos rebuscados, as imagens 

oníricas são, talvez, as que mais facilmente podem ser percebidas como simbólicas, embora 

elas passem atualmente por um momento de grande desvalorização decorrente do 

desencantamento do mundo (WEBER, 2001) e da crise do pensamento simbólico 

(CONTRERA, 2015) que marcam a primazia do racionalismo, da literalização e da 

unilateralidade causadas pelo monoteísmo da consciência (HILLMAN, 2010). Assim como 

acontecem com outras categorias de imagens, perante o sonho, podemos assumir uma atitude 

simbólica, ampliando os elementos que a psique nos apresenta, ou literalizante, reduzindo 

aquilo que poderia ganhar volume metafórico a significados fechados, superficiais e rasos. Mas, 

antes de aprofundar nesse assunto, é importante entender a diferença e a relação entre os 

conceitos de símbolo e imagem que estamos utilizando nessa análise. James Hillman nos auxilia 

e clarifica isso quando diz: 

(…) um sonho é uma imagem por causa de seu contexto, humor e cena 
específicos. Não é um símbolo. Isto é evidente em função do fato de que você 
não pode amplificar um sonho como tal, somente seus símbolos. Eles podem 
ser retirados de um sonho, pesquisados, pintados, interpretados, mas tudo isso 
não é o sonho, não é a imagem. Para colocar de outra maneira: um sonho é 
uma imagem inteira (não importa quão fragmentária, quão equívoca) que 
inter-relaciona suas próprias imagens que, por sua vez, podem conter 
símbolos. Um símbolo pode ser um elemento de uma imagem, mas pode haver 
imagens sem qualquer símbolo (HILLMAN, 2018, p. 23). 

 Fica claro então que a imagem onírica é formada por elementos que podem ou não ser 

observados de maneira simbólica. Mais uma vez, podemos perceber que é a atitude perante as 

imagens que irá definir o efeito que ela terá na vida do indivíduo e da coletividade, e isso 

também é verdade perante as imagens oníricas. Assim como fazemos com as diferentes 

expressões artísticas e narrativas imagéticas, precisamos usar a imaginação quando lidamos 

com o sonho. Ainda de acordo com James Hillman: 
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(…) o sonho fala por imagens, ou mesmo é imagens - que é o que o homérico 
oneiros queria dizer - porque sonhar é imaginar, nosso instrumento para uma 
escuta não distorcida só pode ser a imaginação. Os sonhos chamam da 
imaginação para a imaginação e só podem ser respondidos pela imaginação 
(HILLMAN, 2013, p. 94). 

 Uma vez que o sonho, inicialmente considerado imagem endógena, pode ser 

transformado em narrativa, portanto em imagem exógena, carrega o potencial de transformar a 

dinâmica, não somente da energia psíquica do sonhador, mas também da coletividade (JUNG, 

2012b). Essas energia sutil, a libido, como elã vital, é distribuída entre os seres que habitam a 

noosfera (MORIN, 2011), o inconsciente coletivo e também o pessoal (JUNG, 2014a). Em sua 

dimensão exógena, as imagens podem apropriar-se dessa energia levando o indivíduo a um 

esvaziamento de sentido e significado (BAITELLO JR., 2014) ou, perante uma atitude que 

considere a imagem como simbólica, pode iniciar processos que permitam ainda mais 

movimento e voz às figuras que habitam o mundo interno do indivíduo. Porém, o mais 

importante nesse processo é entender que a consciência só pode afirmar a existência objetiva 

ou subjetiva de algo quando ele passa pela transformação energética que leva aquilo a ser 

representado como imagem, seja ela endógena ou exógena. Como afirma James Hollis: “(…) 

somente podemos nos relacionar conscientemente com essas energias invisíveis a partir do 

momento em que elas se tornam visíveis, ou seja, quando elas se manifestam como imagem” 

(HOLLIS, 2005, p. 30). 

 Quando conseguimos viver o tempo lento necessário para absorvermos o potencial 

simbólico da imagem, somos automaticamente conectados com emoções (CONTRERA, 2012). 

Talvez um dos últimos refúgios onde podemos viver esse fenômeno esteja localizado no mundo 

onírico exatamente porque não podemos acelerar o tempo do sono. O perigo aqui reside no fato 

de que cada vez mais, por força de múltiplos fatores, diminuímos o tempo de sono, obviamente 

reduzindo também o tempo necessário para o corpo sonhar. Vivendo uma situação geral em 

que durante a vigília somos invadidos pelas imagens exógenas (BAITELLO JR., 2014), período 

em que não temos o tempo necessário para entrar em contato com aquilo que nos move 

internamente, ou seja, as emoções; represamos os sentimentos e nos transformamos em seres 

anestesiados. Com o tempo de sono e sonho diminuído drasticamente, o ser humano fica 

impedido de viver emoções e sentimentos também durante a vida onírica. Isso tudo leva a uma 

deterioração daquilo que nos torna humanos; anestesiados, nos tornamos seres automatizados 

que apenas repetem aquilo que é pregado pela roda viva do capitalismo predatório que reza a 

produção e o consumo não somente como uma maneira de viver, mas como a definição da vida 

em si (KAMPER, 1998). 
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 A força transformadora da imagem reside exatamente em seu potencial energético 

emocional. Nesse sentido, o contato com as narrativas oníricas podem levar o indivíduo a uma 

nova situação adaptativa através da ressignificação dos seus traumas revelados nos próprios 

sonhos (JUNG, 2012b) ou da identificação de motivos comuns encontrados nas narrativas 

oníricas de outras pessoas (CYRULNIK, 1997). Norval Baitello Jr., referindo-se ao pensamento 

de Aby Warburg, enfatiza a importância dessa relação entre imagem, emoção e sentimentos: 

Aby Warburg dizia que uma imagem é uma ‘fórmula de emoção’ (e a emoção 
é o movimento dos sentimentos). Sentimos empatia pelas imagens assim 
como sentimos empatia pelas outras pessoas, colocamo-nos na imagem como 
nos colocamos na posição do outro. Há aqui sempre uma emoção envolvida 
nesta transferencia, uma energia psíquica é investida nesse outro, seja ele uma 
pessoa, seja ele uma imagem. De certo modo vivemos também nas imagens e 
por meio delas, entramos nelas e nelas agimos imaginariamente, deixando que 
elas também ajam em nós (BAITELLO JR., 2019, p. 82). 

 Uma vez que o sonho tenha sido transformado em uma narrativa, podemos, assim como 

fazemos com qualquer outra imagem, categorizá-lo, classificá-lo e analisá-lo de acordo com 

diferentes pontos de vista, definições e conceitos teóricos. De acordo com James Hall (2007), 

cada elemento, ou seja, cada símbolo do sonho pode ser observado por, pelo menos, três pontos 

de vista diferentes: pessoal, cultural e arquetípico. Quando olhamos e procuramos as 

associações relacionadas à vida pessoal do indivíduo, encontramos o potencial de cura e 

ampliação da consciência do sonhador. Do ponto de vista cultural, o sonho sempre traz aquilo 

que é transmitido moralmente pelo espírito da época, e essa era a perspectiva central das 

sociedades arcaicas ao lidarem com o sonho − entendê-lo como espaço de comunicação com 

seus deuses e espíritos protetores. Mas qualquer imagem pode ser encarada também em sua 

dimensão arquetípica, e isso depende do aprofundamento que impingimos à ampliação e 

amplificação dos significados dos símbolos. 

 Como afirmamos antes, o sonho é o mito individual que, por sua vez, é a expressão 

coletiva das aventuras oníricas, portanto, ambos trazem conteúdos que já existem na psique 

individual e coletiva (HOLLIS, 2005). Eles fazem surgir por meio das imagens os seres que 

habitam nosso mundo interior, mostram sua dinâmica e sua vida secreta, tornam possível 

observar a maneira com que a consciência lida com as forças do inconsciente. Através deles, 

entramos em contato com o mundo dos deuses, como diz James Hollis: "O maravilhoso milagre 

dos sonhos, o incrível processo criativo de seu imaginário, seus cenários estranhos, sua 

programação surpreendente, é por si uma visitação das energias divinas” (HOLLIS, 2005, p. 

160). Abolir de nossa vida o tempo lento dedicado à reverberação dos sonhos implica, desse 

ponto de vista, uma enorme perda para o homem das sociedades contemporâneas. 
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 Continuando nossa classificação das imagens oníricas, de acordo com Eduard 

Whitmont (1995), podemos dividí-las em algumas categorias para facilitar e criar uma 

metodologia para analisar os sonhos, porém, isso não quer dizer que cada imagem não possa 

ser observada de pontos de vista diferentes, como disse Jung sobre a assimilação dos conteúdos 

oníricos “nunca é isto ou aquilo, mas sempre um isto e aquilo” (JUNG, 2012b p. 338). Assim 

como enxergar as dimensões exógena ou endógena da imagem depende de como o observador 

se comporta perante a mesma, olhar para a imagem onírica de uma ou outra maneira depende 

do mesmo processo. É importante notar que as imagens oníricas não são somente visuais, 

embora essa seja a maneira mais fácil de percebê-las e descrevê-las. De qualquer forma, mais 

uma vez afirmando a importância do corpo no processo do sonhar, as imagens oníricas só 

podem ser percebidas sensorialmente:  

A rede de referência ‘lógico’ dos sonhos é portanto, a das percepções 
sensoriais. Essas imagens podem ser visuais, auditivas, proprioceptivas ou 
cinestésicas; embora sua tendencia predominantemente nos sonhos seja a 
visual. Elas ocorrem num espectro que vai das sensações corporais às imagens 
mitológicas e idéias abstratas (WITHMONT, 1995, p. 37). 

 Consideramos uma imagem onírica alegórica quando ela pode ser claramente 

relacionada com uma situação de vida pela qual estamos passando na consciência 

(WHITMONT, 1995). Devemos fazer uma clara distinção daquilo que consideramos 

consciente e daquilo que consideramos concreto, ou objetivo. Uma situação consciente pode se 

referir à objetividade de um fato ou à subjetividade do mesmo. A imagem onírica alegórica é 

facilmente relacionada com as questões e conflitos que estamos vivendo momentaneamente, 

mas isso não quer dizer que as imagens surgidas durante o sono sejam exatamente as mesmas 

que temos que lidar na vigília. Por exemplo, um homem pode sonhar que está em conflito com 

seu chefe e isso representar o reflexo daquilo que acontece em sua vida cotidiana, porém, esse 

mesmo chefe pode aparecer como seu pai durante o sonho, ou como um líder alienígena que 

invade seu mundo interior. Por isso, é sempre importante que o sonhador faça as associações 

necessárias para elucidação da mensagem onírica. Se o sonhador disser que o líder da horda 

alienígena que aparece no sonho lembra seu chefe que constantemente tenta invadir sua vida 

privada, podemos então relacionar racionalmente uma coisa à outra. 

 Porém, a mesma imagem que olhamos de maneira alegórica pode tomar proporções 

arquetípicas se continuarmos a amplificação dos símbolos que ela contém (JUNG, 2013f; 

HILLMAN, 2018). Tomando o exemplo acima, podemos continuar perguntando que tipo de 

emoção o líder alienígena invoca no sonhador e, a partir daí, fazer novas conexões ampliando 

o número de significados que o tal símbolo manifestado nessa imagem pode ter. Podemos 
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levantar ainda mais dúvidas e questionar quais são as intenções do personagem onírico; se ele 

é agressivo por medo ou por maldade; quais são os motivos dessa representação aparecer para 

o sonhador como um alienígena, um ser que parece estar fora da sua própria psique, e assim 

por diante. Em outras palavras, usando a imaginação perante a imagem, temos a chance de 

participar ativamente do universo do imaginário. Esse é o exercício de ampliação da imagem 

total e das partes que a constituem que faz o sonho ganhar ainda mais volume e movimento; 

dessa maneira, não o reduzimos a um simples significado literalizado e unilateralizado, mas 

sim mantemos viva a ambiguidade de suas imagens, garantindo sua dimensão endógena, 

paradoxal e simbólica. Como afirma James Hillman: "Os sonhos, afinal, são incursões da 

imaginação dentro do mundo usual do sentido, que nós pretensiosamente chamamos de 

“consciência”. Nesse mundo, os sonhos não fazem sentido porque o sentido não faz os sonhos. 

Os sonhos são imagens, feitas de imaginação” (HILLMAN, 2018, p. 107). 

 Através da imaginação, do pensamento simbólico e metafórico, da atitude arquetípica, 

não deveríamos buscar um entendimento exclusivamente racional das mensagens que o 

inconsciente envia através dos sonhos. Deveríamos somar a isso um mergulho no mundo em 

que vivem os seres da noosfera (MORIN, 2011) que só podem ser conhecidos através da 

vivência da dimensão endógena das imagens. Como afirma Jung: "O modo específico de o 

inconsciente se comunicar com a consciência é o sonho” (JUNG, 2012b, p. 317). Da mesma 

maneira que interpretamos as mensagens enviadas por outras pessoas com os conteúdos que 

possuímos internamente, com nossas ideias, percepções e conhecimento adquiridos através das 

experiências vividas, fazemos o mesmo com os sonhos. O processo aqui é parecido com o que 

acontece quando entramos em contato com uma língua desconhecida e quando nos colocamos 

a aprender e descobrimos o significado das palavras que antes não faziam sentido algum. 

Devemos aprender a falar a língua das imagens oníricas, não simplesmente para traduzi-las, 

mas principalmente para estabelecer comunicação com as mesmas, possibilitando assim a 

conversa com nosso mundo interno. 

 O pensamento filosófico, questionador em sua essência, quase não tem mais espaço 

numa sociedade tomada pelas certezas impostas por uma ideologia que visa somente a produção 

e o consumo através da automação e automatização do comportamento humano e da 

transformação desse mesmo humano em matéria-prima. Sem conseguir desenvolver o aparato 

psíquico que permita a reflexão e a dúvida, as pessoas vivem como rôbos que obedecem a esses 

valores cegamente. Será preciso reavivar a força das parábolas que comunicam as imagens 

simbólicas, ou seja, que mostram os conteúdos profundos da psique individual e coletiva; 
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imagens endógenas que podem movimentar a energia psíquica levando o indivíduo à ampliação 

da consciência necessária para que se estabeleçam novas situações de vida (CONTRERA, 

2015). Os sonhos são os filósofos naturais da psique; continuam tentando sempre e de novo 

fornecer material que nos faça duvidar daquilo que acreditamos ser verdade em nossa percepção 

consciente do mundo objetivo. Colocam em xeque as fantasias explicativas que criamos para 

compreender o mundo através de uma linguagem própria. O dialeto dos sonhos, assim como o 

dos filósofos, é, por excelência, proverbial, como afirma o sociólogo francês Marcel Granet: 

Já se adivinha, suponho, que, dentre todos os autores, os que devem possuir 
em mais alto grau o talento do provérbio são os filósofos. Mas (e aí está um 
fato notável) o talento do provérbio é indispensável não apenas para os 
defensores da tradição ortodoxa: também o é, e o é acima de tudo, para os 
mestres do pensamento místico, para aqueles cujo objetivo é expressar o 
indizível (GRANET, 2020, p. 55).  

 O sonho, sempre paradoxal e ambíguo, só pode ser reduzido a um único significado 

quando impera o monoteísmo da consciência; essa hybrys humana que confunde a própria 

consciência com a totalidade da psique (JUNG, 2013b) e que leva ao infortúnio pela negação 

das mensagens enviadas pelos seres arquetípicos que habitam nossa psique, os deuses 

traduzidos nas narrativas míticas e místicas. Assim como a filosofia, ele expressa o indizível, 

algo que nunca poderemos nomear e categorizar em sua totalidade. E como diz Jung: "Esta é 

também uma característica das línguas primitivas, cujos rodeios floridos nos surpreendem 

sempre" (JUNG, 2013a, p. 474). O ser humano primitivo, conectado com a natureza e com a 

anima mundi36, reconhece a importância do sonho, assim como da experiência metafórica e 

proverbial da vida para que ela tenha sentido e significado, mesmo que eles não sejam claros 

do ponto de vista da consciência (ELIADE, 2018;  HILLMAN, 2010). 

 As imagens simbólicas dos sonhos surgem dentro de uma estrutura comum que, via de 

regra, pode ser observada na maioria das aventuras oníricas. Podemos chamar essa história que 

o sonho conta de um drama onírico (JUNG, 2012b; VON FRANZ, 1996; WITHMONT, 1995). 

Dada a regularidade da organização do sonho e dos mitos em um enredo organizado − mesmo 

que dentro de uma lógica que não compreendemos logo de início −, podemos levantar a 

hipótese de que a tendência humana de criar uma estrutura dramática clara para essas narrativas 

é arquetípica. A psique coletiva parece ter necessidade de contar suas histórias dentro de uma 

determinada sequência para que a consciência possa compreendê-la; mais uma vez encontramos 

 
36 Termo criado por Platão que pode ser traduzido literalmente como a alma do mundo. Caracteriza uma energia 
que rege o universo conectando tudo e todos numa totalidade formada por elementos que influenciam e são 
influenciados uns pelos outros diretamente. 
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aqui similaridades com os mitos que também carregam uma estrutura claramente dramática 

sequencial. De acordo com Jung, nos enganamos se pensamos que o sonho, qualquer um deles, 

possa estar equivocado ou não possuir sentido; ele tem uma mensagem para a consciência do 

indivíduo, e se não conseguimos compreendê-la é porque não estamos exercendo a nossa 

capacidade de pensamento simbólico da maneira correta e necessária para entender o que ele 

quer nos dizer (JUNG, 2013a). Como acontece com a maioria das narrativas artísticas, o drama 

onírico pode ser dividido em quatro atos: cena inicial, também conhecida como apresentação; 

peripécia ou desenvolvimento; a crise ou confronto; por último a lysis ou o desfecho da história. 

Essa divisão não é exata e muitas vezes acontecem sobreposições, mas, se observarmos com 

cuidado, podemos utilizar essa classificação para clarear nossa visão quando analisamos um 

sonho, assim como fazemos com uma peça de teatro, uma tragédia grega, um filme, a narrativa 

de um mito etc. 

 Apesar de todas essas classificações serem úteis quando lidamos com o sonho, o mais 

importante acaba sendo a atitude que tomamos perante as imagens oníricas. James Hillman 

afirma que muitos autores pós-junguianos têm, de certa forma, contradito a própria teoria de 

Jung porque acabam transformando símbolos em signos. Acabam inaugurando uma corrente  

que ele irá chamar de "simbolista" que encerra os elementos formadores das imagens em 

significados prontos (HILLMAN, 2018). Por mais que tentem fazer um movimento de 

ampliação dos símbolos trazidos pelo material onírico, atribuem um significado fechado para 

eles, mesmo que isso seja feito de maneira disfarçada através de temáticas coletivas. Caem 

assim em contradição com aquilo que dizem acreditar e deveriam estar exercendo em seus 

consultórios. Hillman irá defender a ideia de que precisamos ficar do lado da imagem no sentido 

de participar com ela da aventura onírica; o autor fala sobre uma abordagem imagística do 

sonho, com a qual podemos viver o símbolo em operação, ou seja, em movimento, ao invés de 

defini-lo e transformá-lo num símbolo morto. 

O sonho como imagem leva-nos de volta para o desconhecido; aproximando-
nos dele por meio da imagem. Não existe outro lugar para ir. Somente ele pode 
nos falar de si mesmo. Assim, colocamos de lado nossa consciência coletiva 
que sabe o que os sonhos são, o que os sonhos fazem, o que significam. A 
prática com os sonhos como imagens suspende nossa teoria que se baseia na 
abordagem simbólica; não queremos preconceitos sobre a experiência 
fenomenal do seu desconhecimento e de nossa inconsciência assumindo a 
priori que são mensagens, dramas, compensações, indicações prospectivas, 
função transcendente. Queremos ir até a imagem sem a defesa dos símbolos 
(HILLMAN, 2018, p. 27). 

 Com essa afirmação, o autor não contradiz tudo o que dissemos anteriormente com 

relação aos sonhos, ele não nega que tudo aquilo seja importante, ele simplesmente retoma uma 
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ideia importantíssima declarada pelo próprio Jung. Podemos pensar em todas essas 

classificações, categorias, estruturas e simbolismos do sonho, mas o ideal é que façamos isso 

somente após termos entrado em contato da maneira mais pura e livre possível com as imagens 

oníricas.  

O trabalho de análise de um sonho é tão difícil e as chances de cairmos numa 

interpretação que reduza e defina as imagens, os símbolos e as próprias funções do sonho são 

tão grandes que o próprio Jung estabeleceu uma regra que seguia antes de iniciar a tarefa de 

compreensão de material onírico; antes de qualquer hipótese que pudesse levantar sobre 

possíveis significados para o sonho, dizia a si mesmo: “Não tenho a mínima ideia do que este 

sonho quer significar. Após esta constatação, posso me entregar ao trabalho da análise 

propriamente dita do sonho” (JUNG, 2013a, p. 533). 

 

!  
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CAPÍTULO 3 - SONHO E RESILIÊNCIA 

 

Sonhei que estava sonhando 

e que no meu sonho havia 

um outro sonho esculpido. 

Os três sonhos superpostos 

dir-se-iam apenas elos 

de uma infindável cadeia 

de mitos organizados 

em derredor de um pobre eu. 

Eu que, mal de mim, sonhava. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

3.1 Sonho, narrativa e comunicação 

 O homem é um ser naturalmente cultural, e a busca para satisfazer o seu instinto 

gregário continua acontecendo durante a evolução da espécie (WAAL, 2010), mesmo que de 

maneiras erráticas, como podemos observar nos dias de hoje com o aprisionamento das pessoas 

nas redes sociais. A cultura é necessária para o desenvolvimento dos processos de resiliência 

(CYRULNIK, 2001) e compartilhar sonho, historicamente, era parte da cultura dos povos 

arcaicos (ELIADE, 2018; KELSEY, 1996); na sociedade contemporânea, mesmo deixando os 

sonhos de lado, sua energia mitopoética não desapareceu, ela ainda existe na dimensão 

arquetípica do insconsciente coletivo e nos visita toda noite tentando mostrar os caminhos que 

a humanidade precisa tomar para a ampliação da consciência coletiva (HOLLIS, 2005). O que 

nos falta, como coletividade, é dar atenção ao material onírico, criar narrativas e compartilhar 

o sonho individual para que ele se torne coletivo; o que une o sonho individual ao sonho social 

é o fato de ele ser a expressão dos mitos do espírito da época (JUNG, 2015). 

 Algumas funções importantes do processo onírico foram identificadas ao longo da 

história da ciência; na era moderna, a grande maioria dessas observações vem de estudos e da 

prática clínica psicológica (HALL, 2007), estudos posteriores que reafirmaram a importância 

já dada aos sonhos por diversas religiões tradicionais e sobre os quais podemos encontrar vasto 

material na literatura (KELSEY, 1996; ELIADE, 2018). A partir do ponto de vista biológico e 

evolucionista, Revonsuo (2000) diz que o sonho tem, sobretudo, grande importância na 

otimização do desenvolvimento de comportamentos adaptativos quando oferece simulações de 
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situações de perigo que podem ser enfrentadas pelo indivíduo. De maneira geral, podemos dizer 

que o sonho funciona principalmente como regulador da psique e é fundamental para otimizar 

os processos de aprendizagem. Jung deu muita importância para o trabalho analítico com os 

sonhos no tratamento das mais diferentes psicopatologias, mas também o considerou grande 

aliado no caminho para o autoconhecimento (JUNG, 2012b); consequentemente, muitos 

autores pós-junguianos seguiram o mesmo caminho, por exemplo, Marie Louise Von-Franz, 

que dedicou grande parte de sua pesquisa aos sonhos e que resume muito bem suas ideias na 

seguinte afirmação: 

Eles possuem uma inteligência superior, uma sabedoria, uma perspicácia que 
nos orientam. Eles nos mostram em que aspectos estamos enganados e nos 
alertam a respeito de perigos; predizem eventos futuros; aludem ao sentido 
mais profundo da nossa vida e nos proporcionam insights reveladores (VON 
FRANZ, 1996, p. 11). 

 A percepção mais importante com relação à nossa visão teórica do fenômeno é o fato 

de que consideramos o sonho, assim como esses autores, como portador de uma finalidade. A 

experiência onírica não é somente uma alusão ao passado e às experiências traumáticas vividas 

nos tempos idos, ou a conteúdos reprimidos, como foi sobretudo considerado pela escola 

psicanalítica freudiana. Temos de considerar que as imagens enviadas pelo inconsciente durante 

o sono são carregadas de potencial simbólico transformador, como aponta Eduard Whitmont 

ao afirmar que: 

(…) os processos oníricos não são distorções, são dotados de propósito, e sua 
finalidade é sintetizar experiências em imagens, de modo criativo e 
significativo. Eles incentivam o aprendizado e ajudam a completar o processo 
individual de desenvolvimento (WHITMONT, 1995, p. 11). 

 Não é à toa que entre os povos primitivos encontramos o que John Sanford chama de 

uma cultura do sonho. Essas pessoas, que viviam integradas ao ambiente e aos ritmos naturais, 

consideravam que os conteúdos oníricos tinham influência direta em sua vida cotidiana, dando 

grande importância para a narrativa e a interpretação dos sonhos como garantia do bem-estar 

da comunidade. O autor explica que isso não é algo novo e que, na verdade, está presente na 

história da humanidade desde há muito tempo: 

Os egípcios, os babilônicos, os gregos, os romanos, todos acreditavam que os 
sonhos eram uma forma muito importante pela qual a alma recebia orientação 
do mundo espiritual. Entre os povos primitivos possuímos muitos exemplos 
do que poderíamos chamar de ‘cultura do sonho’, isto é, culturas nas quais os 
sonhos formavam o centro de profunda forma de vida espiritual (SANFORD, 
2007, p. 12). 

 Podemos dizer que esse tipo de consciência primitiva, mais conectada com a dimensão 

divina da natureza, com o que Max Weber (2004) chamou de mundo encantado, vive 
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frequentemente sob o fenômeno da participation mystique37 descrita por Lévy Bruhl. O tipo de 

consciência própria do estágio de desenvolvimento do homem arcaico que concebe a imagem 

onírica como sendo o duplo descrito por Edgar Morin (1979). São seres da mente que habitam 

nossa psique insconsciente e que possuem existência própria e, portanto, alto grau de 

autonomia. Podemos negá-los ou até mesmo não acreditar em sua existência, mas muitos 

autores mostram como eles influenciam diretamente nosso comportamento e nossas ações e 

escolhas cotidianas (JUNG, 2013b; MORIN, 1992; VON FRANZ, 1996; HILLMAN, 2013). 

Não devemos provocá-los ou ignorá-los, precisamos ouvir suas demandas e encontrar o melhor 

caminho para estabelecer uma relação de fato com eles, já que alternamos nossa existência na 

vigília com a vida dos duplos durante o sono. 

 O ego onírico38 mantém uma parte da consciência durante o sonho, do contrário, ao 

despertar, não lembraríamos das mensagens divinas enviadas durante o sono. Esse personagem, 

apresentado como nós mesmos enquanto sonhamos, é a imagem que representa nosso duplo, e 

o sonho e a morte confirmam sua existência. Durante o primeiro podemos viver nosso outro eu 

no mundo onírico. Edgar Morin, citando Píndaro39, afirma que através dos sonhos algumas 

vezes podemos enxergar o futuro, afinal, o duplo egoico habita um mundo mágico onde as 

barreiras espaço-temporais não existem: 

Porque é o duplo que vela e actua enquanto o vivo dorme e sonha, e, 
inversamente, ‘o eidolon dorme enquanto os membros estão em movimento, 
mas anuncia por vezes, em sonhos, o futuro ao que dorme’ (Píndaro). Da 
mesma forma, as síncopes e os desmaios assinalam uma fuga do duplo. Sonho 
e síncope são já, à imagem da morte, altura em que o duplo desertará do corpo, 
dessa vez para sempre (MORIN,1979, p. 126). 

 Morin vê uma aproximação, do ponto de vista simbólico, entre a morte e o sonho, visão 

essa que se alinha a de James Hillman, quando este descreve o ambiente onírico como o mundo 

das trevas. Segundo o autor, durante o sonho, visitamos o Hades, e como ele mesmo afirma, 

esse lugar da psique humana "não é uma ausência, mas uma presença secreta − mesmo uma 

inteireza invisível” (HILLMAN, 2013, p. 54). Nosso duplo − o ego onírico − visita durante o 

sonho o mundo inferior, a profundidade do nosso mundo interior onde podemos encontrar tudo 

aquilo que está negado em nossa vida consciente, mas que ainda possui potencial de 

manifestação através das imagens. Lá estão os conteúdos desprezados pela consciência por não 

 
37 Conceito criado por Lévy-Bruhl. Denota um tipo peculiar de conexão psicológica com os objetos e consiste no 
fato de que o sujeito não pode se distinguir claramente dos objetos. A pessoa está ligada ao mundo por uma relação 
direta. Existe uma espécie de identidade comum entre indivíduo, coletividade e natureza. 
38 Termo utilizado por Jung e muitos depois dele para indicar a figura do próprio sonhador que aparece no sonho. 
39 Poeta grego que viveu entre os anos 517 a. C.  e 437 a. C. 
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querermos ou não possuirmos prontidão e estrutura emocional para lidar com eles. Mas não é 

apenas isso que encontramos nesse mundo, também lá estão conteúdos arquetípicos que 

compõem a herança cultural da espécie humana. 

 Morin (1975) diz que o sonho é um dos elementos geradores de ruído que dão lugar à 

desordem necessária causadora de distúrbios na consciência que levam a atitudes regeneradoras 

que, por sua vez, são fundamentais para a evolução do indivíduo e da espécie. O 

desenvolvimento do pensamento mitológico e das explicações mágicas elucidam os fenômenos 

do mundo através das imagens e desfazem a incerteza através da criação de fantasias 

explicativas que surgem naturalmente na sua dimensão endógena da imaginação e do 

imaginário (MORIN, 1975; JUNG, 2014a). Exatamente através do surgimento espontâneo das 

imagens endógenas oníricas surgem explicações mágicas para o que estamos vivendo no 

momento presente, assim como elas mostram como os acontecimentos do passado ainda 

influenciam nosso comportamento atual e indicam também possibilidades para a resolução de 

conflitos. 

 Por nossa capacidade narrativa o sonho ganha lugar e importância diferente entre a 

espécie humana. Apesar de o sonho ser encontrado entre muitas outras espécies animais, o 

onirismo transborda na espécie humana, ultrapassa sempre a esfera individual por estar 

diretamente conectado com a dimensão arquetípica e toma forma no mundo consciente através 

da nossa capacidade de narratividade como afirmado pelo próprio Edgar Morin, quando este 

nos compara com os outros primatas: “O onirismo, entre os primatas, ainda permanece 

circunscrito no sono: prolifera no homem, sob formas de fantasias, do imaginário, da 

imaginação” (MORIN, 1975, p. 115). 

 Mais uma vez surge aqui a importância social das imagens endógenas oníricas; o sonho 

continua sendo um fenômeno que atrai a atenção das pessoas, seja através de estudos científicos 

ou daqueles considerados religiosos ou espirituais. Somente numa sociedade voltada para um 

individualismo exagerado e patológico é que as imagens oníricas tendem a ser consideradas 

como pertencentes somente à esfera pessoal ou descartados como material irracional sem 

importância. Nessa busca pela intercomunicabilidade, encontramos hoje um grande número de 

bases de dados na internet40 onde as pessoas encontram milhares de relatos de sonhos que 

podem ser utilizados para consultas populares ou até mesmo para estudos científicos, sendo 

 
40Podemos citar como exemplo os sites http://www.dreambank.net e https://sleepanddreamdatabase.org onde os 
usuários podem registrar e consultar sonhos. 
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esse último, na verdade, o objetivo principal desses sites. John Sanford exemplifica como o 

sonho era tratado entre os povos arcaicos: 

Os senoi41 acreditavam que os sonhos eram uma forma natural de se porem 
em contato com as forças espirituais interiores e que os sonhos tinham de ser 
reconhecidos, discutidos e entendidos. Pertenciam a todos e não tinham de 
ficar reservados para um especialista mental que os utilizasse no tratamento 
da pessoas doentes. Pelo contrário, eram usados para evitar que as pessoas 
adoecessem, para conservar a saúde psicológica e social das pessoas 
(SANFORD, 2007, p. 81). 

 Concordando com a visão da psicologia coletiva apresentada por Sanford, e dando uma 

explicação biológica do ponto de vista da evolução adaptativa da espécie humana, Sidarta 

Ribeiro (2019) afirma que o sonho serve como uma espécie de arquivo de comportamentos 

importantes aprendidos pelos antepassados, por isso, sonhamos com familiares e pessoas que 

já morreram e com dinâmicas e movimentos que aparentemente nos eram desconhecidos. Existe 

uma transmissão que vai além da consciência, mas que precisa tomar forma através da 

percepção e do entendimento consciente para ter efeitos sociais e culturais. As imagens 

endógenas oníricas transformadas em expressões exógenas transformam-se em ferramenta para 

a criação de cultura. Dessa forma, a narração do sonho seria responsável por transmitir 

conhecimentos adquiridos ao longo de grandes esforços dos nossos antepassados para sua 

sobrevivência e que podem ser utilizados no presente pelos sonhadores. Mergulhar no mundo 

dos sonhos equivale a visitar o mundo dos duplos, dos espíritos que habitam a nossa psique e o 

mundo imaginal, e isso tem relação direta com a nossa evolução, como diz Edgar Morin: 

Por meio da condutas da noite e do sono operam-se igualmente comunicações 
sincretistas entre as crenças relativas ao duplo e à morte-maternidade-
nascimento. O sono poderá ser considerado como um mergulho no reino dos 
espíritos (duplos), tanto mais evidente quanto esse reino se virá a tornar 
nocturno e subterrâneo, no seguimento de uma evolução de que falaremos 
mais tarde (MORIN, 1979, p. 118). 

 Durante muito tempo acreditou-se que o sonho acontecesse apenas durante a fase REM 

do sono, porém, alguns estudos da neurociência trazem dados importantes indicando aquilo que 

autores de outras áreas disseram através da observação sutil do comportamento humano tanto 

do ponto de vista individual quanto do coletivo; o sonho é apenas uma maneira de os conteúdos 

mais profundos da psique humana localizados no inconsciente pessoal e coletivo surgirem na 

consciência. C.G. Jung afirmou em muitos momentos diferentes da sua obra que o sonho é uma 

expressão do mundo imaginal do indivíduo que é vivo, habitado e portador de movimento e 

conteúdos autônomos que agem o tempo todo na psique, mas que tem lugar de destaque durante 

 
41 O Senoi (também escrito Sengoi e Sng'oi) são um grupo de povos indígenas da Malásia peninsular. 
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o sono apenas porque no decurso nesse momento acontece um rebaixamento da consciência 

que está ativa durante a vigília e menos energizada durante o sono (JUNG, 2012b). O psicólogo 

suíço defendia que era possível acessar essas imagens durante a vigília com técnicas que 

induzissem a consciência a aceitar a manifestação desses personagens e ambientes. Muitas 

práticas meditativas ensinadas pelas disciplinas orientais procuram estabelecer esse contato 

com os seres que habitam a psique e exatamente esse exercício imaginativo cria condições de 

maior harmonia na vida do indivíduo. Mostrando os efeitos neurofisiológicos da meditação, 

Ravindra Nagendra et al. (2012) descrevem como a prática meditativa pode ter os mesmos 

efeitos na organização global do corpo e da mente que o sono saudável. Esse tipo de estudo 

mostra como o acesso imaginativo ao mundo interior durante a vigília pode ser responsável por 

alterações de funções fisiológicas que influenciam diretamente a saúde geral do indivíduo, 

assim como ocorre com o sono e com o sonho. 

 Edgar Morin (1975) afirmou que o sonho está longe de ser um epifenômeno do cérebro 

humano; não é apenas uma coletânea de informações desconexas daquilo que acontece durante 

o dia e marca emocionalmente o indivíduo; o sonho tem, na verdade, participação fundamental 

na auto-organização através da desordem e da dúvida que ele traz por meio de suas mensagens, 

assim como a imaginação e o surgimento de conteúdos do imaginário na consciência. Nas 

palavras do próprio Morin, essa é uma: “(…) característica fundamental do sapiens: não só uma 

quantidade maior de sonho, mas também a irrupção da desordem no sonho e do sonho na vida” 

(MORIN, 1975, p. 128) O autor ainda afirma: 

Os nossos sonhos acordados, as nossas fantasias, são de natureza idêntica aos 
sonhos do sono, embora um tudo nada menos mágicos. Da mesma forma, as 
nossas paixões (ódios, amor) e as nossas emoções violentas (terrores, cóleras) 
despertam os modos de pensar mágicos. Tudo o que adormece, faz esquecer, 
inibe ou expulsa em nós o racional e ressuscita o velho da noite dos tempos e 
a criancinha (MORIN, 1979, p. 147). 

 Na passagem acima, Morin, além de concordar com Jung, mostra sua capacidade de 

descrever processos que seriam mostrados mais tarde na história pela própria neurociência. 

Como citamos anteriormente, experimentos considerados de alto impacto da área mostram que 

os sonhos ocorrem também fora da fase REM do sono; encontramos diferenças entre os sonhos 

que acontecem nessa fase e aqueles que acontecem fora dela. Os sonhos das fases nREM são 

vagos, sem enredo que possa ser narrado, geralmente percebidos apenas como sensações e 

sentimentos, enquanto os sonhos da fase REM são vívidos, possuem enredos complicados que 

podem ser transformados em narrativas e causam reações emocionais muito próximas das 

experienciadas durante a vigília (CAVALLERO, 1990; MARTIN, 2020). Outro estudo mostrou 
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que diferentes áreas do cérebro são responsáveis pelo sono e pelo sonho, desconectando a 

ocorrência de sonhos como exclusividade da fase REM. Mark Solms (2000) demonstrou que 

diferentes áreas do cérebro são ativadas para que aconteça a ocorrência do sono e do sonho. De 

acordo com Jessica Hanna (2012), a ativação de áreas específicas do cérebro durante o sono 

REM é responsável pelo acesso consciente das imagens geradas durante o sonho, imagens essas 

que podemos considerar em sua dimensão endógena segundo nossa classificação baseada no 

modelo de Hans Belting (2014). Curiosamente, essa rede de várias áreas do cérebro 

funcionalmente conectadas conhecida atualmente como a Rede de Modo Padrão e comumente 

chamada pela sigla DMN devido ao seu nome em inglês Defalut Mode Network, é a mesma que 

está ativa durante a vigília. O DMN tem conexão com a nossa capacidade de criar planos futuros 

e relembrar o passado, pensar em nós mesmos e nos outros, criar estratégias de adaptação; 

exatamente essa rede é ativada durante o sono REM (WAMSLEY et al., 2010). Isso parece 

indicar que a diferença fundamental está na maneira como acessamos o mundo imaginal, seja 

essa ação resultado de um exercício meditativo ou do que chamamos aqui de uma consciência 

onírica que aparece durante essa fase do sono. 

 Esses dados indicam para mais uma constatação de Morin que afirma que o sonho é 

uma junção de informações que dizem respeito ao movimento hipercomplexo que constitui o 

fenômeno da vida humana, e que a chave para entender as mensagens oníricas não pode ser 

reduzida ao que pensa e vive somente o indivíduo, mas sim ampliando os significados dos 

enredos e símbolos para o ponto de vista coletivo; segundo o autor: 

Não haveria uma chave dos sonhos, mas sim várias, com a chave de todas as 
chaves estando, em nossa opinião, na intercomunicação geral daquilo que se 
encontra, mais ou menos separado ou desunido, em estado de vigília, num 
prodigioso caldeamento de tudo o que é sociocultural, intelectual, afetivo, 
genético, ambiental, ocorrencial, recordações recalcadas, desejos irrealizadas, 
um verdadeiro sabá da hipercomplexidade neguentrópica (MORIN, 1975, p. 
129). 

 Marie Louise-Von Franz (2018) deixa claro que o método analítico proposto por Jung 

para lidarmos com os sonhos é o da ampliação e da amplificação das imagens e símbolos; para 

isso se faz necessário o conhecimento e o estudo da mitologia comparada, levando sempre em 

consideração a manifestação arquetípica das imagens provenientes do inconsciente coletivo. 

Para que seja possível que isso aconteça é primordial que sigamos exercendo o nosso poder 

imaginativo através da criação de expressões que tragam para o coletivo imagens que possam 

ser vividas em sua dimensão endógena, mesmo que dessa forma seja necessário que elas sejam 

expressadas como imagens exógenas. Como afirmam Duvoisin e Barros: “É a imaginação, por 
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meio da imitação de modelos imagéticos exemplares, que permite acessar o mundo na sua 

totalidade” (DUVOISIN; BARROS, 2017, p. 281). 

 Isso nos remete ao conceito de mimese e de como ela é necessária para a construção de 

cultura e modelos mentais funcionais e saudáveis através do contato com as narrativas que 

expressam essas imagens e imaginações. Uma vez que aquilo que foi imaginado torna-se uma 

história, ela passa a ter voz própria não pertencendo mais somente àquele que identificamos 

como sendo o autor, porque no jogo de identificação do receptor com os personagens e 

ambientes da narrativa, a aventura imagética passa a ser dele também: “(…) o contemplador 

assemelha-se à imagem. Na sua contemplação, ele põe-se na figuralidade da imagem, deixa-se 

tocar e fascinar por ela” (GEBAUER; WULF; 2004, p.81). O narrador deixa então de ser uma 

pessoa determinada para tornar-se alguém sem forma que se perde no interior da própria 

história; a narrativa torna-se representante de algo que pertence à coletividade e que une o 

indivíduo, através de seu próprio exercício imaginativo, com as imagens apresentadas no 

enredo. Gebauer e Wulf ainda afirmam: 

Entre as ficções da arte e o mundo das ideias do contemplador surgem 
contingências que superam a separação sujeito-objeto. São produzidas 
semelhanças que vencem separações, produzem novas ligações, criam 
gratificações afetivas e engrandecem a consciência e a emocionalidade 
(GEBAUER; WULF, 2004, p. 95). 

 Não devemos subestimar a eficácia da prática mágica que coloca em ressonância o mito 

e os ritos (MORIN, 1975); é exatamente através desse processo que o ser humano tem a chance 

de retornar e retomar temas, dúvidas e questões fundamentais para sua existência, sobrevivência 

e evolução; sejam essas questões de ordem biológicas, psicológicas ou sociológicas. As 

imagens endógenas oníricas estão no centro desse movimento, pois conectam o sonhador com 

complexos psicológicos transgeracionais primários (LOPEZ-PEDRAZA, 2002). É marca da 

espécie humana, por seu instinto gregário, trabalhar para suprir sua necessidade simbólica 

através do imaginário cultural (CONTRERA, 1996) que, entre outras maneiras, se expressa 

espontaneamente através dos sonhos. Portanto, através do contato com as imagens 

representantes dessas forças arcaicas e arquetípicas constituintes da psique e cultura humanas, 

temos a chance de forjar personalidades coerentes fundamentadas numa busca incessante por 

uma consciência que leve sempre em conta a importância da coletividade. A expressão natural 

e criativa das forças arquetípicas evita sua irrupção no imaginário coletivo; isso se dá através 

da diferenciação individual que eles sofrem no processo da narratividade e da identificação 

(SANFORD, 2007). Do contrário, devido à sua necessidade primordial de manifestação, essas 

forças surgem através de estereótipos utilizados pela mídia massificadora impulsionada por 
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motivos ideológicos capitalistas voltados para a produção, consumo e controle político e 

econômico (CONTRERA, 2010, 2021a). 

 Na sociedade mediática, as narrativas, tomadas de assalto pela invasão das imagens 

exógenas, são destituídas de seu potencial simbólico; o que conta para o mundo das telas são 

os números e não a criatividade, e o que faz com que algo seja popular na internet são imagens 

que trazem a repetição indiscriminada da mesmice travestida de novidade (BAITELLO JR., 

2019). Esse movimento impede que o ser humano acesse sua capacidade reflexiva assegurando 

que ele permaneça aprisionado e anestesiado vivendo o fenômeno da Iconofagia (BAITELLO 

JR., 2014). Não é à toa que as pessoas fogem e são empurradas para longe de seus sonhos; 

dormem cada vez menos e cada vez pior (CHRISTENSEN et al., 2016; HALE et al., 2015; 

CABRÉ-RIERA et al., 2019) e a qualidade e quantidade de sono estão diretamente conectados 

com a possibilidade de acesso às imagens oníricas (RIBEIRO, 2019). Para a manutenção da 

prática ideológica que reduz cada vez mais a capacidade reflexiva do indivíduo contemporâneo 

é importante que isso ocorra. As imagens endógenas, dentre elas destacadamente as oníricas, 

possuem o potencial de provocar e incitar reflexões (HILLMAN, 2015), causam ruído na 

tentativa de desorganizar dando espaço para a expressão da complexidade que transforma o ser 

humano (MORIN, 1979); porém o medo da mudança e da novidade, apoiado pelo racionalismo 

exagerado que nega a dimensão simbólica da vida, lança o indivíduo cada vez mais na direção 

de um rebaixamento intelectual e cognitivo consequente do uso indiscriminado da mídia de 

massas que age diretamente nos fenômenos miméticos, destruindo narrativas criativas e a 

criação de vínculos empáticos (CONTRERA, 2021b). 

3.2 O trabalho com sonhos como estratégia de resiliência 

 O sonho tem a potencialidade de alterar o estado da alma através da comunicação que 

faz, por meio de uma linguagem figurada rica em representações sensoriais e imagéticas, de 

pensamentos, julgamentos, concepções, possibilidades, tendências, desejos e muitos outros 

conteúdos que encontram-se inconsciente por força de recalque ou esquecimento (JUNG, 

2013a). Existe um motivo adaptativo para que o sonho fixe em nossa memória causando 

dúvidas, desconforto e estranhamento. Esse conteúdo enviado pela psique para estabelecer uma 

ponte entre a consciência e o inconsciente visando a finalidade maior da realização do indivíduo 

precisa ser trabalhado, ampliado, significado e ressignificado numa atitude que só pode ser 

considerada simbólica. Boris Cyrulnik, mencionando a importância da investigação do material 

onírico para a criação de estratégias de resiliência diz: “Quando o trabalho do sonho adormecido 
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se incorpora na nossa memória e nos governa, o trabalho do sonho desperto permite-nos 

retomarmos o governo” (CYRULNIK, 2001, p. 193).  
A questão não é apenas constatar que assim é, mas sobretudo, considerarmos o propósito 

disso, o que nos leva diretamente à relevância e ao papel das imagens endógenas, nesse caso, 

não somente as oníricas, mas todas as imagens que surgem no interior da psique de maneira 

natural. O reaparecimento dessas memórias e vivências ou o surgimento de conteúdos psíquicos 

aparentemente novos que antes nos eram desconhecidos são, muitas vezes, imperativos para a 

transformação e a ressignificação das condições de vida do indivíduo. Seguindo nessa direção, 

Boris Cyrulnik (2001) afirma que a volta, agora mais especificamente através dos sonhos, das 

memórias, dos traumas e das situações que exigiram adaptação pode dirigir o indivíduo para o 

desenvolvimento da resiliência. Portanto, o sonho não fala exclusivamente da vida passada, 

mas nos ensina, através do resgate das experiências prévias, como podemos nos adaptar às 

novas situações de vida. Passado, presente e futuro se misturam no material onírico, como 

podemos depreender dessa afirmação de Marc Augé:  
Se o relato e análise do sonho são tão importantes, não é tanto, na maioria das 
vezes, porque o sonho seja a chave, a expressão ou a projeção da vida da 
véspera, mas porque ele é ao mesmo tempo antecedente e a sequencia de uma 
aventura que se vive também no estado de vigília. As peripécias do sonho e 
as do estado de vigília se interpenetram em continuidade (AUGÉ, 1998, p 48). 

 Sendo um dos propósitos da nossa existência caminhar para a autonomia de uma vida 

plena de significado e realizações, é preciso que os potenciais escondidos em nosso mundo 

inconsciente sejam assimilados e integrados como totalidade do ser para que isso ocorra 

(JUNG, 2013a). O material onírico oferece essa chance quando mostra possibilidades de 

desenvolvimento ou traz de volta conteúdos esquecidos ou reprimidos que precisam de atenção 

(VON FRANZ, 2018). Quando não trabalhamos esse material, ampliando e dando novos 

significados para os enredos oníricos, esses conteúdos não deixam simplesmente de existir, na 

verdade, agem como personalidades autônomas que atrapalham a adaptação do indivíduo 

exatamente porque precisam de atenção. A maneira de lidar com esses traumas rememorados é 

através da expressão criativa: é preciso narrar o sonho, dar forma a ele, criar a partir do material 

onírico. Esse processo envolve, quase obviamente, transformações psicológicas e nova 

adaptação social que estão diretamente conectadas com mudanças neurofisiológicas, como 

afirma Boris Cyrulnik: “É graças ao trabalho do sonho biológico e verbal que esta resiliência é 

possível, ao constituir um traço de união entre a relação verbal e a incorporação neurológica” 

(CYRULNIK, 2001, p. 194). 



  100 

 

 A resiliência é apresentada por Cyrulnik (2001) como um processo de plasticidade que 

possibilita ao ser humano a ressignificação dos sentidos dos traumas vividos, processo bem 

diferente do uso popular do conceito. Nesse sentido, resiliência não é resignação, não é 

adaptação, mas sim atribuição de novos sentidos às experiências vividas, de modo que seja 

possível seguir vivendo sem o impacto paralisador de um trauma. 

 Um dos pontos importantes aqui é a centralidade que ele atribui aos vínculos afetivos 

de uma pessoa com o seu entorno social, ressaltando a participação desses agentes no processo 

de resiliência. Ele afirma que o indivíduo necessita desses vínculos para tecer junto esse 

processo de ressignificação, bem como de tutores de resiliência, já que toda a atribuição de 

sentido humano às experiências vividas quase nunca é um trabalho isolado, que independe do 

sentido que o meio atribui a essas experiências. É nesse sentido que o repertório simbólico 

cultural desempenha um papel de grande importância, como universo simbólico partilhado. 

 O autor continua dizendo que a construção de uma atitude resiliente após a vivência de 

traumas depende da capacidade simbólica do indivíduo, herança da sociedade e cultura onde 

ele está inserido (CYRULNIK, 2001). Uma sociedade que pretende dar aos indivíduos a 

possibilidade de resiliência precisa compreender que esse processo só se efetiva na medida em 

que é compartilhado socialmente, sem negligenciar o fato de que a primeira infância impacta 

profundamente as habilidades de resiliência, é preciso considerar que o desenvolvimento 

individual não se limita a ela e pode ser alcançado nos mais variados momentos da vida. A 

criança tem mais facilidade para assimilar modelos de resiliência por conta da maior capacidade 

mimética desse período de vida (GEBAUER; GUNTER, 2004); capacidade que Cyrulnik 

atribuirá à natureza porosa da nossa espécie (CYRULNIK, 1997). O adulto terá de enfrentar, 

além das demandas psicoemocionais e familiares, os comportamentos já automatizados, os 

vícios comportamentais, os preconceitos sociais já assimilados, determinações e exigências do 

modo de viver permeado pelo racionalismo exacerbado de nossa época, e terá maior dificuldade 

para entrar em contato com a dimensão simbólica da vida e das imagens, fundamental para os 

processos de resiliência. Ainda assim, alcançar esse estado não é impossível, isso pode ser 

aprendido através da promoção de exercícios de reflexão, da imaginação e remitologização das 

experiências (HILLMAN, 2018), o que atribui a essas práticas uma relevância maior do que o 

que normalmente se dá. 

 Para que esse processo tenha lugar, a pessoa precisa, além de enfrentar o medo constante 

do desconhecido e do porvir, aceitar a morte simbólica de aspectos de sua personalidade que 

provavelmente foram importantes para sua adaptação, mas que nos dias presentes não lhe 
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servem mais. Isso é complicado numa sociedade em que o medo e a insegurança são negados 

como se não fossem parte natural do desenvolvimento humano; para que novos 

comportamentos surjam é preciso que os antigos sejam sacrificados, nesse movimento surgirão 

dúvidas, inseguranças e medo, sentimentos naturais que também precisam ser enfrentados com 

naturalidade; a dúvida e a angústia são condições humanas geradoras do movimento de busca 

por novas condições de vida, desenvolvimento e complexidade (MORIN, 2005b). Não 

podemos esquecer de que essas mudanças e movimentos acontecem num sistema que 

transcende o conceito corrente racionalista de psique que tenta resumir o funcionamento 

humano com a descrição de processos neurais; a raiz das nossas experiências são profundas e 

para atingirem a totalidade do nosso ser devem ser vividas através das imagens em sua 

dimensão anímica (HILLMAN, 2010). Sobre esse processo, Robert Bosnak explica do ponto 

de vista psicológico: 

No fundo da alma um processo curativo acontece frequentemente por meio da 
dissolução dos elementos que até aquele momento apareceram em primeiro 
plano, como estruturas fixas da vida da alma. Por essa mesma razão tal 
processo de mudança nos faz sentir como se nos faltasse o chão debaixo dos 
pés. Os elementos que dominaram a vida da alma até o momento se dissolvem, 
dando lugar a novos desenvolvimentos. Esse processo de decadência produz 
medo; algo morre. A transição e a morte estão em primeiro plano (BOSNAK, 
2014, p. 63). 

 Esse constante processo de ressignificação, segundo Jung, será o desafio de cada 

indivíduo, que terá um caminho próprio para trilhar na busca do sentido de sua própria vida, 

seu mito individual (JUNG, 2013b). Não existe uma receita universal de como podemos fazer 

isso, e essa via única e pessoal nos é apresentada, entre outras maneiras, através das imagens 

endógenas presentes nas experiências oníricas. Como ensina Jonh Sanford: "(…) os sonhos são 

raízes que atingem as profundezas da alma e ajudam o fluxo da energia para o crescimento e 

desenvolvimento que nos são possíveis” (SANFORD, 2007, p. 19). Essa energia existe 

potencialmente em toda psique individual e coletiva, ou naquilo que também designamos como 

imaginário. Podemos dizer, nos aproximando do pensamento de James Hillman (2018), que 

essa energia das imagens oníricas pode ser chamada de dimensão arquetípica. O autor ainda 

dirá, concordando com Boris Cyrulnik (2001), que depende da maneira como nossa consciência 

recebe essas imagens, se iremos atribuir-lhes movimento e ampliação, mantendo-as vivas, ou 

vamos reduzi-las a chaves superficiais de compreensão, encontradas em dicionários, 

apressadamente, ou como ocorre atualmente, com muita facilidade na internet. Somente a 

atitude da ampliação simbólica perante as imagens oníricas − assim como afirmamos 
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anteriormente com relação a outros tipos de imagem − permitirá que as imagens endógenas 

oníricas revelem seu potencial simbólico, fundamental para os processos de resiliência. 

 Mais uma vez, no entanto, e de maneira paradoxal, quando a pessoa consegue encontrar 

a revelação daquele que é o seu caminho individual, ela deve de maneira compassiva oferecer 

e compartilhar a sua recompensa com a coletividade (JUNG, 2015). Essa ação atesta 

coletivamente para a possibilidade de encontro de sentido na vida do indivíduo, promovendo a 

chance de que os processos miméticos (GEBAUER; GUNTER, 2004), que naturalmente estão 

em ação no tecido das sociabilidades, funcione como padrões de espelhamento que estimulem 

condutas de resiliência. Em resumo, o meu caminho não serve para o outro, mas quando 

devolvo para a humanidade aquilo que me torna inteiro, atesto sobre essa possibilidade e isso 

reverbera sobre os outros, propondo que eles façam o mesmo com suas próprias vidas. Esse é 

o ensinamento contido na jornada do herói, apontada por J. Campbell (1991) como o mito mais 

universal e que abriga maior paralelismo, como atestam os estudos de mitologia comparada. 

 John Sanford (2007) compara a viagem para o mundo dos sonhos que fazemos 

repetidamente todas as noites com a jornada do herói. Afirma que é preciso viver a catábase, 

mergulhar no mundo sombrio para depois retornar com o tesouro poderoso que irá trazer uma 

nova situação de vida para o indivíduo e para a coletividade. A magia42 acontece através do 

contato com as imagens endógenas, no encontro com os personagens que habitam os lugares 

obscuros da nossa psique. Enfrentamos nossos medos e dragões para chegarmos no lugar mais 

profundo da caverna onde descobriremos a arca que guarda o tesouro. A aventura onírica mostra 

o que devemos fazer concretamente no mundo vígil para encontrar o caminho do nosso mito 

individual, como afirma Marie Louise Von Franz: 

Não podemos criar um mito conscientemente. Mas você pode inventá-lo, se 
você tomar inventar no sentido profundo da palavra encontrar. Nós podemos 
encontrá-lo ao descer em nós mesmos. Ele está em nós e podemos pescá-lo na 
profundeza. Ou, se colocarmos a pergunta, se dissermos:  ‘Qual é o meu 
mito?’, então através dos sonhos vêm as indicações (VON FRANZ, 2018, p. 
40). 

 No jogo lúdico com as imagens, adentramos o mundo mágico da fantasia onde os seres 

do imaginário podem manifestar-se com liberdade. Essa é a raiz do pensamento simbólico, e, 

segundo Cyrulnik, "A fantasia constitui o recurso interior mais precioso da resiliência” 

(CYRULNIK, 2001, p. 143). A comparação da jornada do herói com o mergulho do indivíduo 

 
42 Tanto as palavras “magia”, como “imagem”, partem da mesma raiz etimológica “mag”; nesse sentido, magia é 
precisamente o trabalho realizado pelas imagens.  
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no mundo dos sonhos indica, entre outras coisas, a importância da conexão do sonhador com a 

coletividade; o herói só pode ser considerado como tal quando completa o ciclo, e isso ocorre 

somente quando ele oferece o elixir mágico, conquistado durante a aventura, à humanidade. 

Depois disso deve retornar para o anonimato ou para a morte. O encontro com as imagens 

oníricas nos abre para o encontro com o mito do significado individual, mas ele só fará sentido 

se pudermos ampliar e compartilhar isso com os outros. A única maneira de ampliarmos a 

consciência daquilo que somos individualmente é através das relações, o que implica 

diretamente na nossa capacidade comunicativa e de compartilhamento. Na prática, é 

imprescindível e salutar transformar nossos sonhos em narrativas, e essa atitude faz parte da 

construção da resiliência individual e coletiva, portanto, torna-se uma obrigação moral e ética 

para o indivíduo comprometido com a ampliação da consciência. Segundo Cyrulnik: 

O homem, devido à aptidão biológica para a empatia e palavra, pertence, 
certamente, à espécie mais influenciável, não apenas porque percebe a 
sensorialidade do contexto que o pode cativar, mas também porque, sob o 
efeito das palavras dos outros, pode pôr-se no lugar deles e experimentar um 
sentimento provocado pelos seus relatos (CYRULNIK, 1997, p. 104). 

 Nesse processo de identificação com as narrativas e imagens que o outro compartilha, 

o ser humano encontra a possibilidade de assumir a atitude metafórica necessária para a 

ampliação dos significados dos símbolos na sua própria dinâmica de vida. Enfim, como diz 

John Sanford: "O que mais importa é o que fazemos com os sonhos e com nossas próprias 

vidas” (SANFORD, 2007, p. 97). Ignorar as imagens endógenas, como normalmente faz o 

homem contemporâneo imerso em sua rotina dromocrática (TRIVINHO, 2007) de 

produtividade e consumo, vivendo para as imagens exógenas das redes sociais, não nos parece 

ser a melhor opção existencial, o que se pode atestar frente à crise social, ecológica e 

humanitária que desafia as sociedades neste século. Mais uma vez, falamos aqui da importância 

da experiência do mundo imaginal que através das imagens endógenas oníricas comunica o 

tamanho do afastamento que sofremos do inconsciente deixando adormecidas a multiplicidade 

de possibilidades de vida que carregamos individualmente e coletivamente de forma 

arquetípica. Muitas vezes, o simples contato com essas imagens é suficiente para que ocorram 

transformações, e pela falta dessas experiências imagéticas e imaginais sofremos socialmente 

com ondas de psicopatologias que se espalham como uma epidemia através da mídia 

(CONTRERA; TORRES, 2021). Esse tipo de vírus é de contágio muito mais rápido e eficiente, 

afinal, o meio de propagação é a própria internet. No trecho abaixo, John Sanford explica como 

o simples afastamento do mundo onírico e a falta de contato com os materiais do inconsciente, 
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movimento que deveria acontecer através do contato com imagens simbólicas, pode levar ao 

abandono de sentido e significado para nossas vidas: 

Os sonhos têm poder de curar também pelo fato de nos oferecerem energia. 
Às vezes a dificuldade não se encontra na possibilidade de sermos superados 
pelo inconsciente, mas em nossa falta de contato com o mesmo. Sentimo-nos 
sem energia e perdemos o sentido das coisas. Como resultado, entramos em 
depressão, em estado de cansaço, adotamos uma atitude niilista. Sentimo-nos 
como que jogados numa ilha deserta ou num poço escuro de onde não 
podemos escapar (SANFORD, 2007, p. 47). 

3.3 A eletrificação das imagens oníricas 

 Partindo da ideia de Jung de que, do ponto de vista psicológico, o que concebemos como 

realidade depende mais de como o fenômeno nos afeta do que de sua concretude (JUNG, 

2013b), podemos refletir como as diferentes dimensões fenomenológicas da vida humana 

interpenetram-se causando transformações entre si e em nossas vidas. Em outras palavras, a 

realidade subjetiva é tão presente e determinante dos nossos comportamentos quanto a realidade 

concreta. Uma não é mais importante do que a outra, e ambas se conectam causando 

transformações entre si, criando aquilo que nós acreditamos ser a verdade (MORIN, 2005b). 

Essa noção é importantíssima, pois atesta a ideia de que tudo aquilo que conhecemos, 

descrevemos e classificamos só pode ser considerado verdade na mesma medida em que é 

também aproximativo (CAMUS, 2019). O mundo se transforma, assim como nós mesmos, no 

momento exato em que o descrevo e tento apreendê-lo. Nesse sentido, enquanto pensamos em 

como podemos mudar o mundo através da tecnologia, muitos de nós acabam esquecendo − ou 

deixando de lado em nome da manutenção e proliferação dos ideais de produção e consumo do 

atual neoliberalismo − de refletir sobre como o avanço dessa mesma tecnologia atinge 

diretamente a espécie humana em seu desenvolvimento cognitivo, psicológico, social e cultural. 

Dietmar Kamper propõe uma reflexão interessante sobre o que é mundo real e de como a 

conexão entre a esfera do imaginário e da literalidade formam juntos a concepção que temos 

dele quando pergunta: 

Eu gostaria de perguntar se poderíamos fazer a seguinte correlação: seria o 
mundo real o resultado daquele sonho que Deus tem acerca do homem? Não 
poderíamos supor que o universo simbólico resulta do sonho que os homens 
têm, que elaboraram acerca das máquinas? E será que não poderíamos dizer 
que o universo imaginário é o resultado daquele sonho que a máquina elabora 
acerca de Deus? (KAMPER, 1998, p. 63). 

 Sabemos que a tecnologia utilizada no nosso dia a dia de maneira automática, da qual 

muitas vezes nem temos ideia do funcionamento complexo que carregam em seus circuitos, 

tem por trás do seu desenvolvimento experimentos e descobertas científicas. A exemplo disso, 
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com o avanço tecnológico e criação de equipamentos que ajudam na coleta de dados na área da 

neurociência, podemos observar que esse modelo invade cada vez mais os estudos sobre a 

psicologia humana tentando trazer dados objetivos e concretos para um campo permeado pela 

subjetividade. Se eles irão conseguir reduzir a explicação do funcionamento da totalidade da 

mente humana a modelos matemáticos ou não, não é uma questão para o presente trabalho; aqui 

nossa reflexão concentra-se em pensar como esse avanço pode atingir a maneira como lidamos 

culturalmente com as imagens endógenas, especialmente o sonho. Alguns artigos da 

neurociência ganharam destaque com estudos sobre sonhos nos últimos anos, e a análise dessas 

descobertas levantam questões interessantes sobre o assunto na área da teoria da comunicação. 

 No estudo de Quiroga et al. (2005) foram encontrados neurônios que respondiam de 

maneira característica e específica a determinadas imagens visuais 43 ; por exemplo, os 

experimentadores encontraram um neurônio que respondia quando o indivíduo via imagens da 

atriz americana Jennifer Aniston. O mesmo neurônio não era ativado quando o sujeito via 

imagens de outras pessoas, atrizes ou atores, famosos ou não. Da mesma maneira, 

experimentando com sujeitos diferentes, encontraram outros neurônios que entravam em 

grande atividade quando o sujeito enxergava imagens específicas, por exemplo fotos da atriz 

Hale Berry ou dos personagens Yoda e Luke Skywalker da série de filmes Star Wars. É 

importante notar que o neurônio que responde à imagem de Yoda não é ativado quando é 

apresentada ao sujeito uma imagem de Hale Berry, mas entrava em atividade quando a pessoa 

via a imagem de Luke Skywalker; isso indica claramente que existe uma aproximação temática 

que influencia no funcionamento daquele neurônio. O mesmo acontece com os outros neurônios 

estudados, cada um parece responder apenas a uma imagem específica ou a temas que 

aglutinem um grupo de imagens correlatas. Esse estudo não fala especificamente sobre sonhos, 

porém traz uma importante contribuição no que diz respeito a como algumas partes do nosso 

cérebro respondem aos estímulos vindos das imagens exógenas. E apesar de o sonho não estar 

desenvolvido no estudo, podemos estabelecer pontes com esses resultados e levantar a hipótese 

de que o contato com determinadas imagens inicia processos elétricos no cérebro que, devido 

à complexidade da conectividade com o resto do sistema nervoso como um todo, podem 

suscitar também sensações e emoções diretamente conectadas simbolicamente com o conteúdo 

 
43  Na neurociência, o chamado single unit recording fornece um método de medição das respostas 
eletrofisiológicas de um único neurônio usando um sistema de microeletrodos. Quando um neurônio gera um 
potencial de ação, o sinal se propaga ao longo do neurônio como uma corrente que flui para dentro e para fora da 
célula através de regiões excitáveis da membrana no soma e no axônio. Um microeletrodo é inserido no cérebro, 
onde pode registrar a taxa de variação da voltagem em relação ao tempo (WIKIPEDIA, 2021). 
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da imagem. Uma foto de Jeniffer Aniston pode trazer emoções positivas para uma pessoa, 

negativas para outra ou não incitar nenhum tipo de reação numa terceira. Essas conexões 

dependem sempre da história individual do sujeito, do desenvolvimento de sua personalidade 

e memórias. Ainda podemos inferir a possibilidade de que esses dados estejam indicando uma 

pequena parte do funcionamento cerebral no que diz respeito à percepção de uma imagem em 

sua dimensão endógena, ou seja, teríamos aqui uma teoria potencialmente relevante para a 

compreensão das operações elétricas do cérebro relacionadas com a geração e a recepção 

psíquica de imagens endógenas e exógenas, relacionando os processos cerebrais com os 

processos psíquicos44.  

 Somado aos estudos de identificação da resposta neuronal às imagens, podemos 

encontrar um importante artigo de 2013 de Horikawa et al. que traz resultados significativos na 

decodificação de imagens oníricas visuais. Estabelecendo previamente um banco de dados das 

imagens reconhecidas pelos sujeitos na vigília e durante o sonho − as informações sobre esse 

material foram coletadas após o sonho, com os sujeitos despertos − os experimentadores 

alcançaram frequência positiva e significativa no reconhecimento computacional de conteúdos 

oníricos dos participantes. Essa decodificação foi feita através da leitura da atividade do córtex 

visual ativado durante os sonhos. Em outras palavras, o estudo mostra que a inteligência 

artificial corretamente alimentada com dados sobre o funcionamento imagético do sonhador − 

em sua dimensão exógena, já que não foram discutidos simbolismos sobre as imagens estudadas 

−, pode reconhecer sistematicamente as imagens produzidas durante o sonho, imagens estas 

consideradas endógenas. 

 O terceiro artigo que gostaríamos de trazer para esta discussão fala sobre o 

estabelecimento de diálogos entre pesquisadores e sujeitos durante a fase do sono REM em 

relatos de sonhos lúcidos. No estudo de Konkoly et al. (2021), os sonhadores foram treinados 

para responder com movimentos oculares ou contrações dos músculos faciais quando 

percebessem que estavam lúcidos durante o sonho. Esses movimentos indicavam num primeiro 

momento que o sonhador estava consciente de que estava sonhando. Depois, de acordo com a 

quantidade de repetições dos movimentos, poderiam significar números ou respostas “sim” ou 

“não”. Esses códigos foram estabelecidos previamente para criar uma linguagem comum que 

possibilitasse a comunicação entre pesquisador e sujeito. Uma vez que ambos estivessem em 

 
44  Acreditamos que seja importante, neste sentido, diferenciarmos cérebro, mente e psique. De maneira 
simplificada podemos dizer que o cérebro é o órgão corporal, a mente é o conjunto dos processos que ocorrem no 
cérebro, sua forma de funcionamento (DAMÁSIO, 1999) e a psique é a soma desses processo e os comportamentos 
resultantes, sejam eles conscientes ou inconscientes (JUNG, 2013b). 
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conexão durante o sonho, os pesquisadores passavam a fazer perguntas diretas aos sonhadores 

apresentando problemas matemáticos simples, por exemplo 8 - 6. A resposta deveria vir através 

dos movimentos combinados que indicassem o resultado da operação, no caso dessa pergunta 

a resposta certa seria 2. Os sujeitos não sabiam de antemão o que seria perguntado. Algumas 

vezes os experimentadores faziam as perguntas falando, ou seja, utilizando estímulos auditivos. 

Em outros casos, o questionamento era feito por código morse através de sinais luminosos, 

portanto através de estímulos visuais45. Os resultados apresentaram taxas de respostas e de 

acertos significativas. Esse experimento mostra claramente que é possível estabelecer contato 

e comunicação com sonhadores lúcidos durante a fase REM do sono. 

 De acordo com esses dados podemos fazer nosso exercício imaginativo e criar um 

cenário  futuro distópico com relação ao modo como lidamos com os sonhos. Hoje em dia, já 

não dedicamos o tempo necessário para entrar em contato com as imagens endógenas durante 

as horas em que passamos acordados, nosso período de vigília sofre a invasão e a saturação de 

informações exógenas constantemente (BAITELLO JR., 2014). Apesar de a maioria das 

pessoas não dar atenção aos seus sonhos, podemos dizer que, pelo menos até agora, ainda nos 

resta o tempo do sonhar para que nossa psique se manifeste de maneira livre através das imagens 

oníricas. Esse ainda é um espaço exclusivo das imagens endógenas. No entanto, considerando 

a situação em que nos colocamos como sociedade e cultura na contemporaneidade, não é difícil 

levantar a hipótese de que iremos caminhar na mesma direção para a qual estamos indo durante 

a vida vígil com relação aos nossos sonhos. Apesar de esse movimento estar aparecendo com 

mais clareza agora, Malena Contrera já identificava essa tendência quando afirmou: 

"Eletrificamos nossos sonhos na medida em que transferimos para as máquinas eletrônicas de 

imagens (TV, Internet) nosso tempo livre, nosso olhar, nossos desejos, a expectativa de 

transcendência” (CONTRERA, 2015, p. 462) 

Então, frente aos resultados apresentados por esses experimentos, podemos perguntar 

diretamente: haverá uma invasão direta do mundo onírico por imagens exógenas? De certa 

forma podemos dizer que esse processo já teve início com o experimento de Konkoly et al. 

(2021), afinal os experimentadores puderam levar as perguntas − através de estímulos auditivos 

ou visuais que foram transformados pela psique dos sujeitos em imagens − para dentro do sonho 

de outras pessoas. Os relatos dos sujeitos que passaram por esse experimento dizem que 

 
45 O estudo completo de Konkoly et al. (2021) mostra outros tipos de estratégia para estabelecer a comunicação 
entre experimentadores e sujeitos durante o sonho lúcido. Optamos por elucidar o fenômeno apenas com o que já 
foi citado no presente texto.  
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algumas vezes a mensagem enviada pelos experimentadores apareciam durante o sonho como 

vozes vindas do além, no caso da imagem auditiva, e como luzes piscantes, quando a pergunta 

era feita através de código morse com os estímulos luminosos. 

Concordando e reafirmando com o que disse Malena Contrera (2015), observamos que 

essa invasão já existe de forma indireta na medida em que somos bombardeados por imagens 

exógenas vindas das mais diversas mídias e suportes tecnológicos no dia a dia, e considerando 

a relação entre essas imagens e as endógenas, as imagens exógenas já intervêm grandemente 

nos processos endógenos, sobretudo se consideramos os conteúdos do inconsciente pessoal. No 

entanto, a abertura psíquica inconsciente permite a irrupção de conteúdos do inconsciente 

coletivo, oferecendo uma forma de resistência da espécie às formatações ideológicas e estéticas 

da sociedade contemporânea. Quanto mais houver interferência externa no sonho, mais essa 

resistência simbólica do inconsciente será atacada. Mas essas são questões éticas que a ciência 

contemporânea não se coloca. 

 Com a tecnologia atual que utiliza algoritmos na base do seu funcionamento, já é 

possível para a inteligência artificial calcular com muita precisão os conteúdos necessários para 

manter os usuários presos e anestesiados durante a vigília, momento em que, teoricamente, 

deveríamos ter maior discernimento e capacidade de escolha. Unindo os resultados dos três 

experimentos: (1) se soubermos quais imagens têm mais efeitos estimuladores, sejam positivos 

ou negativos, sobre os indivíduos (QUIROGA, 2005); (2) como inserir imagens exógenas nos 

sonhos (KONKOLY et al., 2021); (3) acessar através da decodificação neural as imagens 

sonhadas (HORIKAWA, 2013); podemos fazer uma reflexão provocativa e hipotetizar se um 

dia teremos acesso direto ao mundo onírico das pessoas, ganhando controle sobre o que elas 

podem ou devem sonhar. Caso isso aconteça, a inteligência artificial poderá facilmente 

comandar as histórias, os enredos e os dramas oníricos. Parece que para a busca desesperada 

por controle e poder do ser humano não basta o esvaziamento da capacidade simbólica durante 

a vigília, querem extirpar essa potencialidade energética também dos sonhos.  

 Se continuarmos nesse caminho, o fenômeno da Iconofagia (BAITELLO JR., 2014) 

certamente invadirá também o mundo onírico com imagens exógenas e técnicas, desprovidas 

de sentido e utilizadas da mesma maneira ideológica já descrita por Malena Contrera quando 

esta fala da Mediosfera (2010), como sendo resultado do fenômeno de invasão do próprio 

imaginário humano por imagens desprovidas de potencial simbólico: 

A proliferação de imagens exógenas que vemos nos ambientes urbanos (seja 
no ambiente das cidades, seja nos ambientes virtuais) catalisa todo nosso 
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tempo e energia e, consequentemente, temos dado pouca atenção às imagens 
endógenas. Basta considerarmos o tempo que dedicamos à televisão, à 
internet, à telefonia em geral, e o tempo que dedicamos ao sonho, aos relatos 
ou registros de sonhos, ao devaneio, ao ócio, à contemplação, à meditação, à 
dança ou à prática de alguma arte corporal (práticas de geração de imagens 
interiores, sômato-motoras, conversas com o inconsciente e aberturas ao acaso 
- ginástica mecânica não vale) (CONTRERA, 2010, p. 64). 

 O mais alarmante é que, assim como fazem hoje durante a vigília, provavelmente serão 

os próprios usuários a carregar a tecnologia necessária para essa invasão das imagens exógenas 

dos seus mundos oníricos para dentro de seus lares atualizando o que já conhecemos como 

servidão voluntária (ADORNO, 1985). Atualmente, muitos já dormem com seus celulares ao 

lado da cama; ligados na tomada, canalizando eletricidade para perto de suas cabeças, quase 

substituindo seus travesseiros. O aparato é o companheiro de todas as horas despertas, em breve 

estará definitivamente acoplado ao corpo por meio de implantes e adesivos, e pode ser que 

chegue o momento em que ele também nos acompanhe para a vida onírica. 

 Retomando nosso ponto inicial, a falta do exercício da vida simbólica leva à literalidade 

exagerada, e esta é o fundamento do comportamento paranoico (HILLMAN, 2016). Se esse 

fenômeno invadir inclusive nossa vida onírica, não é absurdo afirmar que a paranoia coletiva 

em que já vivemos tende a aumentar e piorar com o passar do tempo. Na busca pela ilusão de 

controle, o ser humano acaba entregando-o para as máquinas e para os seus gestores, 

representantes de uma ideologia que tem se mostrado cada vez mais predatória do humano e 

antiecológica. Parece que logo veremos, não mais a crise do pensamento simbólico, mas uma 

imensa crise cognitiva propriamente, já que o pensamento simbólico é a base de toda cognição 

humana. Estamos cumprindo como espécie aquilo que foi observado por muitos autores no 

campo dos estudos da imagem e do imaginário e que pode ser resumido na seguinte frase de 

Baitello Jr.: “Imagem e eletricidade, de mãos dadas, vão ditar os preceitos do mundo, sua 

sociabilidade, sua memória e seus projetos, seus ritmos e tempos, seus territórios e espaços, sua 

capilaridade e sua potência” (BAITELLO JR., 2010, p.73) Essa afirmação evidencia aquilo que 

foi dito por C. G. Jung (2014a) com relação a Zeus, o deus não deixou de existir e nunca parou 

de atingir os humanos com seus raios; atua agora de forma diferente: através da eletricidade 

que invade cada vez mais nossas vidas e experiências, trazida para dentro de nossas casas 

voluntariamente junto com os aparatos que utilizamos; captam nossa atenção e sugam nossa 

energia vital através da invasão das imagens exógenas tecnicamente produzidas. A magia do 

mito, sua força arquetípica, fisga a circularidade do olhar através de ilusões e simulacros 

(BAITELLO JR., 2010). 
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 Os deuses morrem não quando são esquecidos, mas quando rompemos o vínculo que 

nos une a eles, quando deixamos de vivenciar nossa capacidade imaginária (CONTRERA, 

2010). Sabemos da importância dos sonhos para a pisque, e como a energia psíquica atuante 

nas imagens endógenas é elaborada por meio das imagens oníricas (JUNG, 2013d). Como estas 

poderão se manifestar por meio de sonhos controlados tecnologicamente? Nesse caso, outras 

maneiras serão acionadas para tornar essa expressão e regulação possíveis, intensificando 

provavelmente os sintomas psicopatológicos individuais e coletivos, resultando num estado de 

intensificação do sofrimento psíquico (JUNG, 2013b). Se, no momento atual, enfrentamos 

problemas sérios com relação a isso, revelados pelos números cada vez maiores no que diz 

respeito ao adoecimento mental46, imaginem um mundo povoado por pessoas impedidas de 

sonhar com liberdade. O que irá acontecer com a importantíssima função reguladora das 

imagens oníricas? Ora, sabemos que as culturas que pregam uma normatividade extrema 

impedem o surgimento da criatividade em nome daquilo que é divulgado como valor coletivo 

(CYRULNIK, 2001), e sendo a criatividade primordial para o desenvolvimento da resiliência, 

nos parece óbvio que estaremos criando indivíduos cada vez menos preparados para lidar com 

os conflitos e confrontos necessários para o desenvolvimento e ampliação da consciência. Nas 

palavras do próprio Boris Cyrulnik: 

A cultura criativa é um ligante social que dá esperança às provações da 
existência, ao passo que a cultura passiva é uma distração que faz passar o 
tempo, mas nada resolve. Para que a cultura ofereça suportes de resiliência, é 
preciso engendrar actores muito mais do que espectadores (CYRULNIK, 
2001, p. 211). 

 Caminhando cada vez mais na direção da passividade paralisante psicológica e 

comportamental ditada pela proliferação das imagens exógenas, vivendo um desequilíbrio 

ecológico das imagens onde não existe espaço para as imagens endógenas, inseridos numa 

cultura em que não poderemos ser atores nem mesmo nas aventuras do mundo onírico, o uso 

ideológico do imaginário (CONTRERA, 2010) parece se fortalecer a cada minuto atuando para 

diminuir cada vez mais a capacidade cognitiva e a expressão criativa anímica das pessoas, 

elementos através dos quais seria possível a cultura oferecer suportes de resiliência. 

!  

 
46 No site da Organização Mundial de Saúde (OMS) podemos encontrar dados importantes sobre essa afirmação. 
Fonte: https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da presente pesquisa, procuramos fazer um recorte do fenômeno da invasão 

da vida e da experiência humana dos mundos externo e interno pelas imagens exógenas. Nossa 

pergunta principal estava relacionada com a maneira que o ser humano contemporâneo lida 

com as imagens oníricas, a partir de uma dinâmica de vida em que a importância dada às 

imagens endógenas torna-se cada vez menor (CONTRERA, 2015; BAITELLO JR., 2019). Um 

dos focos do trabalho estava concentrado em relacionar o desequilíbrio ecológico das imagens, 

mais especificamente as imagens oníricas e a construção de processos de resiliência, em que 

são fundamentais as criações narrativas, expressões artísticas e criativas. Partimos 

principalmente das ideias de Malena Contrera (2015), que mostra em suas pesquisas que 

podemos acompanhar nos últimos anos um vertiginoso crescimento de mudança de direção da 

energia que poderia  − talvez deveria − estar conectada com processos do Imaginário Cultural, 

mas que acaba sendo atraída e devorada pelo Imaginário Mediático onde sofrem uma 

padronização e uma hegemonização que marcam sintomaticamente a crise do pensamento 

simbólico, assim como a perda da atitude metafórica (HILLMAN, 2018) e da expressão criativa 

da alma dando lugar a processos de consumo e tecnolatria direcionados pelo uso ideológico do 

imaginário (CONTRERA, 2017). 

 A proposição de Hans Belting (2014), que caracteriza as imagens como podendo ser 

observadas em suas dimensões exógena ou endógena, permeou toda a nossa linha de construção 

de pensamento; de forma que consideramos o sonho como espaço natural de manifestação das 

imagens endógenas, e é exatamente a perda possível desse espaço que nos preocupa. Norval 

Baitello Jr. já indicou como a proliferação desmedida de imagens exógenas influencia 

diretamente a maneira como lidamos com as imagens endógenas, deixando-as de lado, 

abandonando-as: “Mas as imagens visuais exteriores se tornaram tão numerosas, tão gritantes, 

tão chamativas, tão atraentes, tão sedutoras, que nos esquecemos de nossas próprias fantasias e 

sonhos” (BAITELLO JR., 2012, p. 111). A questão é que essa invasão parece não ser mais 

apenas exterior, e começa, mesmo que de maneira ainda rudimentar, a trilhar seu caminho para 

dentro do espaço onírico por técnicas utilizadas pela própria neurociência para estudar os 

sonhos. Porém, sabemos de maneira vivencial que os saltos tecnológicos nos últimos anos têm 

sido gigantescos, isso nos faz imaginar que a possibilidade de controle da produção de imagens 

oníricas não esteja tão longe quanto gostaríamos de pensar. 

 As imagens produzidas tecnicamente são uma degradação das imagens simbólicas 

exatamente por sua determinação artificial, elas são produzidas por máquinas e são geradas de 

maneiras determinadas (DUVOISIN; BARROS, 2017); nos dias de hoje por meio de padrões 



  112 

 

algoritmos que buscam a partir de seus bancos de dados a melhor maneira de manter os usuários 

presos nas telas. Podemos dizer que existem motivos e objetivos específicos para essas imagens 

serem geradas dessa maneira, e eles estão diretamente conectados com a busca pelo aumento 

do consumo e do lucro (CONTRERA, 2017), que utiliza o próprio ser humano como matéria-

prima para alcançar resultados.  

De acordo com os dados apresentados nesta pesquisa, podemos ver que o portão de 

entrada para o espaço onírico já foi aberto, resta saber quando o último refúgio das imagens 

endógenas poderá ser controlado por máquina e algoritmos. A sedação do corpo fragmentado 

permite que ele seja invadido mais facilmente pelas imagens exógenas (BAITELLO JR., 2012); 

dessa maneira, com a consciência rebaixada e afastado do próprio corpo, o ser humano torna-

se presa fácil para ser devorado por essas imagens. Durante o sono, quando a consciência é 

naturalmente diminuída para que seja possível entrar em contato com a energia curativa 

compensadora das imagens endógenas, será ainda mais fácil de negar a expressão natural da 

psique através de técnicas de inserção de imagens exógenas no espaço do sonho.  

 O desenvolvimento de uma consciência coletiva sistêmica, que permita integrar os 

diferentes aspectos da natureza, que una o pensamento racional à atitude simbólica (JUNG, 

2013c), a cidade ao campo (HILLMAN, 2010), o foco unilateral necessário para a construção 

à imaginação (VON FRANZ, 2018), precisa passar pelo reconhecimento dos elementos 

inconscientes da psique (EDINGER, 1984); somente assim daremos saltos criativos que surjam 

da verdadeira expressão da alma. Para que isso ocorra, é preciso uma revolução na maneira de 

pensar do homem contemporâneo. Não basta compreender a existência das energias 

arquetípicas que habitam o inconsciente coletivo (JACOBI, 2016), é preciso personificar esses 

personagens, aceitá-los como seres autônomos e estabelecer diálogo com os mesmos 

(HILLMAN, 2015). Obviamente, tal mudança não é uma tarefa fácil, não é à toa que John 

Sanford irá dizer que uma transformação desse tipo precisa ser extrema: “É tempo de mudança 

radical em nossa cultura, na qual a grande renovação espiritual seja o reconhecimento do 

inconsciente e dos sonhos, através dos quais o escutemos falar” (SANFORD, 2007, p. 83). 

Sendo a psique humana criadora natural de imagens, somente através do contato com elas é que 

será possível imprimir o movimento psíquico e comportamental necessários para que essa 

renovação aconteça, ou seja, através do exercício da imaginação. Portanto, para iniciar as 

mudanças necessárias para um processo de remitologização e reencatamento do mundo, faz-se 

necessário encontrar vias de acesso ao mundo das imagens interiores e através delas entrarmos 

em contato com as energias numinosas que habitam nossa psique (VON FRANZ, 1996); nesse 

lugar de realidade subjetiva será possível: "(…) entrar de novo em um estado de reverência, 
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ficar com medo, ter o espírito exaltado como se fôssemos crianças, e experimentar a vontade 

dos deuses em ação nos nossos ossos, nossos sonhos e, quem sabe, através da ampliação da 

consciência” (HOLLIS, 2005, p. 131) Concordamos com o pensamento de Ailton Krenak 

(2018) de que não podemos mais viver o sonho apenas como uma experiência onírica, 

precisamos transformar nossa atitude perante o sonho fazendo do nosso comportamento um 

caminho para a criação, desenvolvimento e ampliação da consciência. Segundo o autor, a 

experiência com o sonho deveria ser encarada como: 
(…) uma disciplina relacionada à formação, à cosmovisão, à tradição de 
diferentes povos que têm no sonho um caminho de aprendizado, de 
autoconhecimento sobre a vida, e a aplicação desse conhecimento na sua 
interação com o mundo e com as outras pessoas (KRENAK, 2018, p. 52-53). 

 A ampliação da consciência é um movimento sinérgico entre nossa vontade racional e 

as forças arquetípicas que formam nosso ser (EDINGER, 1984); isso define também a sua 

característica paradoxal no que diz respeito ao coletivo e ao individual: ambas as dimensões 

precisam ser contempladas no processo. Aqui chegamos num ponto muito interessante, em que 

podemos ampliar a ideia e o conceito de resiliência de acordo com essas afirmações. Nos parece 

que aquilo que entendemos como um processo de ampliação da consciência está intimamente 

conectado com o desenvolvimento do comportamento resiliente. A resiliência depende 

diretamente da capacidade cultural de criar narrativas que amplifiquem os traumas vividos 

individualmente para que a coletividade se beneficie aprendendo a encarar as dificuldades de 

maneira mais assertiva (CYRULNIK, 2001). Se o rebaixamento cognitivo está diretamente 

conectado com a crise da empatia (CONTRERA, 2021b), podemos afirmar que isso resulta 

também no aumento de uma crise no desenvolvimento de indivíduos resilientes e capazes de 

enfrentar os confrontos e conflitos necessários para o aprendizado e crescimento individuais e 

coletivos. 

 Como foi demonstrado em vários momentos deste trabalho, o sonho não possui 

importância somente no âmbito individual, ele aponta também aquilo que está acontecendo na 

sociedade e no mundo; mostra para onde estamos caminhando como coletividade se 

continuarmos agindo da maneira que atuamos na atualidade da vida consciente. O 

desenvolvimento da resiliência através do contato com as imagens endógenas e, mais 

especificamente, com os sonhos, está muito bem documentado através de publicações das mais 

diferentes e variadas áreas do saber. Esse espaço de criação de ruído e incômodo necessários 

para o desenvolvimento humano está ameaçado exatamente por sua irracionalidade natural que, 

inclusive, deveria ser aceito por essa característica compensadora. As imagens irracionais 

precisaram ser domadas no tempo da vigília, dando espaço para aquelas formadas apenas 
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através da razão (BAITELLO JR., 2012) e, agora, aparentemente também no sono, durante o 

tempo onírico. O grande problema a ser enfrentado aqui não é simplesmente o afastamento do 

mundo simbólico, mas o que isso representa em termos práticos. Como afirma Malena 

Contrera: "É claro que o simbólico pode também ser veemente e gritar mais alto, mas, nesses 

casos, corre-se o risco de que isso ocorra por meio de sintomas, de acidentes, de rupturas 

bruscas e normalmente dolorosas” (CONTRERA, 2018, p. 185).  

Esta é a forma provável com que a dimensão arquetípica, ou seja, o próprio imaginário 

irá se manifestar nos próximos anos se não dermos vazão e chance para que ele participe 

naturalmente das nossas vidas: através de irrupções na consciência que levem ao adoecimento 

e ao comportamento doentio e disruptivo do indivíduo, da massa e do indivíduo dissolvido na 

massa. Sempre retornando para o paradoxo que marca a existência humana, para criarmos 

possibilidades à ampliação da consciência tão necessária ao desenvolvimento de processos de 

resiliência, precisamos nos reconectar com as energias arquetípicas formadoras do mundo 

inconsciente (EDINGER, 1984) e um dos caminhos que podemos tomar nesse sentido passa 

por uma reeducação de como lidar com as imagens oníricas (JUNG, 2012b; VON FRANZ, 

2018; HILLMAN, 2018; RIBEIRO, 2019; KRENAK, 2018). 

 Intuitivamente sabemos quando um sonho diz respeito a algo maior do que a nossa vida 

privada; essa sabedoria está contida no mundo imaginal, na dimensão arquetípica das imagens, 

na morada natural dos seres que habitam a noosfera e que invadem nossos sonhos para nos 

trazer mensagens sobre o que precisamos fazer para continuar ou reencontrar o caminho da 

harmonia com a natureza também individualmente, mas principalmente do ponto de vista 

coletivo (MORIN, 1975). Quando somos invadidos por um sonho desse tipo despertamos com 

a certeza de que precisamos comunicá-lo aos outros, principalmente àqueles que nos cercam 

mais concretamente e constituem o nosso entorno relacional. Porém, se fosse possível, 

gostaríamos de narrá-lo para o mundo inteiro, apesar de sabermos claramente ser impossível 

comunicar sua numinosidade. Carl Gustav Jung fala sobre quando somos visitados por essas 

imagens oníricas que fazem a nossa aproximação com dimensão arquetípica: 
Tal impressão é de tal modo avassaladora, que o indivíduo jamais pensaria 
guardá-lo para si. Tem de contá-lo, supondo, de um modo psicologicamente 
correto, que o sonho é importante para todos. Mesmo entre nós, o sonho 
coletivo é carregado de uma importância significativa que nos impele a 
comunicá-lo. Originando-se de um conflito de relação, deve ser levado à 
relação consciente, porque compensa esta última e não apenas a um defeito 
pessoal interior. Os processos do inconsciente coletivo não dizem respeito 
somente às relações mais ou menos pessoais de um indivíduo com sua família, 
ou com um grupo social; dizem respeito à comunidade humana em geral. 
Quanto mais ampla e impessoal for a condição que desencadeia a reação 
inconsciente, mais estranha e irresistível será a manifestação compensadora. 
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Esta última não só impele à comunicação particular, como à sua revelação ou 
confissão; poderá até mesmo pressionar o indivíduo a assumir um papel 
representativo (JUNG, 2015, p. 277). 

 Mas como contar esses sonhos para a humanidade se quase ninguém vive o tempo lento 

necessário para ouvir o nosso próprio entorno? Por faltar a atitude receptiva perante a narração 

das aventuras oníricas, o indivíduo acaba não externalizando, não transformando o sonho em 

narrativas e expressões criativas; permite assim que ele padeça, que suas imagens percam sua 

potencialidade simbólica de transformação. Esse movimento de invasão e aniquilação do 

mundo onírico é parte do processo do que podemos denominar como o desequilíbrio ecológico 

das imagens que vivemos na contemporaneidade. As imagens exógenas apoderam-se do mundo 

imaginal através dos mais diferentes ângulos e dimensões, tomando conta de praticamente todos 

os aspectos da experiência humana. Talvez o mais difícil de aceitarmos nesse processo seja o 

fato de que é exatamente na busca exagerada pelo controle e pelo poder que, por força de um 

rebote energético causado pela vida apenas unilateral e literal, somos invadidos e comandados 

pelas forças profundas do inconsciente (LEWIS, 2017). A hubrys humana continua crescendo; 

nos sonhos, onde os deuses ainda podem se manifestar livremente, existe algum espaço para 

que eles enviem suas mensagens para nós, mas até quando? 

 

!  
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