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Hércules Xavier Ferreira: Uriel, bom dia. Diga-me suas observações acerca de Carl Jung, 
sobre o que ele escreveu etc. O que sabe sobre? 
 
Uriel Nascimento: Ah... Esse misticismo pseudo científico. 
 
HXF: Por aí já podemos ter uma boa ideia de suas críticas... 
 
UN: Um ou outro bom insight, quando ele decide ser freudiano. 
 
HXF: "Freud curtiu isso" 
 
UN: Mas fora isso, tudo que ele escreve só serve a um público de terapias alternativas e 
coisas assim. Um estudo holístico que mais serve para manter resistências psíquicas e 
coisas do tipo do que pra descobrir algo. Como, por exemplo, a psicologia transpessoal, que 
é uma série de blábláblás. 
 
HXF: Sim. Concordo em partes, mas e quanto a psicologia profunda? 
 
UN: A psicologia analítica? 
 
HXF: Refiro-me a questão dele com o 'profundo da psique'... O que acha? Caso saiba sobre. 
 
UN: Sombra, arquétipo e inconsciente, que são alguns "conceitos fortes" na teoria 
junguiana coletivo são abstratos demais pra serem considerados num setting de divã e mal 
construídos demais para serem considerados filosofia. Arquétipo remonta a Platão, sombra 
parece uma junção das pulsões (Trieb) teorizadas e encontradas por Freud (em Nietzsche 
isso já existia) numa dualidade yin/yang, claro/escuro, etc. e inconsciente coletivo substitui 
sem muito sucesso uma noção de ampla de cultura. é bastante parecido com muita coisa do 
Platão e, apesar do modelo do nosos querido filósofo grego ser o modelo científico do 
século XXI, não é o conteúdo do que ele propõe, em si mesmo, ciência. Pra além disso, as 
tipologias psicológicas que ele (Jung) iniciou são úteis para a sociedade atual que é de 
massas e formatada. Tal é a explicação da existência e sucesso do famoso teste de 
Myer-Briggs. Mas não há possibilidade de subsistência fora desse tipo de sociedade. 
Ademais, a libido não sexual de Jung  em muito se com o parece chi, já que é praticamente 
uma energia vital 
 
HXF: Bons apontamentos. 
 
UN: Não à toa há tanta aproximação entre Jung e terapias alternativas, já que esse é um 
campo semântico comum (orientalismo/misticismo/terapias alternativas e as composições 
teóricas de Jung). 
Por fim o simbolismo se baseia no pensamento de significado e não de sentido, o que reduz 
muito a "psicologia profunda", já que significar é uma operação menos complexa e mais 
dependente de contexto. 
 
HXF: Olha, só posso mesmo, dadas as minhas limitações, provocar e tentar compreender. 
Assim sendo, te pergunto: você não esta sendo muito técnico, ao reduzir os estudos do Jung 
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comparando-os com esse quê cientifico? E indo além, essa sua resposta roça de leve o 
'biologismo'... A redução do homem ao seu cérebro e processos químicos etc, mas nós 
pensamos, temos sentimentos. Por que não ir além? Repito: por que não ir além? 
 
UN: "Sentimentos" é uma forma de compreensão individual de algo que faz num 
movimento do interior ao exterior, ou seja, compreender "coisas que sentimos" como raiva, 
amor, felicidade etc em direção a determinado alvo desses sentimentos. Um estudo psíquico 
sério compreende não só o sentimento em si, cuja descrição e situação de emergência varia 
de pessoa a pessoa, mas as causas desse sentimento, que são ainda mais particulares. Nesse 
sentido a metafísica presta um desserviço, porque é o refúgio inicial contra os problemas da 
realidade material. Pega o Questão da técnica do Heidegger. Até o diagnóstico tá tudo 
muito pesado, muito angustiante. 
 
Na esperança de salvação através da arte/poesia vira um delírio sem sentido, observadas 
sendo as questões materiais nas quais e das quais ele fala. Então "espírito" é sempre ir "pra 
trás" porque evita o confronto real efetivo. Daí que eu pensei, por exemplo, em "Freud está 
superado" que você havia me dito. Acho que, desde um ponto de vista contemporâneo, 
Freud está soterrado, a experiência com o que ele trás é cada vez mais difícil e exatamente 
por isto ele não está "superado". Hoje fala-se em "fazer algo inconscientemente" como se 
fala em comprar pão. Não é assim. Ao contrário, é algo bastante radical a afirmativa da 
existencia do inconsciente. Resume-se Freud em algumas coisas básicas: há algo como um 
inconsciente, e isto não só existe, mas é praticamente inacessível e domina todas as suas 
ações... 
 
HXF: (pensativo) Prossiga 
 
UN:  ...sua razão nada pode contra ele. E, pior, você tem que assumir as responsabilidades 
por aquilo que essa "coisa sua" faz. Você vê que tem ressonâncias do conceito cristão de 
possessão. Só que, dessa vez, isso faz parte de leis às quais você não controla. Não foram 
suas ações que te fizeram possuído, como no caso dos demônios, mas, antes, você só age 
porque está possuído. Indo além, o que seria considerado possessor desde um prisma 
psicanalítico é a razão, tendo em vista que tudo o que está de acordo com as leis dela 
depende de um processo de repressão/recalque de suas pulsões e depende de que todo um 
aparelho complicadíssimo entre em movimentos relativamente dispendiosos, mas quase 
sempre silenciosos. Os usos contemporâneos de "recalque" e as inversões que ele trás como 
em "você me critica porque tem recalque de mim" ou algo assim, são índices de que Freud 
entrou na cultura, mas sem ser suficientemente compreendido por ela. 
 
HXF: E, last but not least, particularizando... Você, VOCÊ, não acha que, com todos esses 
teus estudos aí, VOCÊ não esta ficando mais 'robotizado'? e, por robotizado, refiro-me a 
ausência de sentimentos, expressividades e que tais, afinal 'tudo é assim por conta disso e 
aquilo outro' 
 
UN: Ao contrário. Eu creio que, quanto mais se estuda, mais você se abre. Explicar a coisa 
só me dá uma noção de como tudo funciona,mas nunca exclui a existência do "mistério" em 
torno da coisa, por assim dizer. 
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HXF: VOCÊ está se propondo mais isso? 
 
UN: Sim! Saber como cozinhar torna a comida menos gostosa? Não, torna ela menos 
mágica e te permite fazer tudo ao seu gosto, aumentar um tempero aqui, acolá colocar 
outras coisas, experimentar coisas diferentes. Não precisa pedir aquele prato que você 
sempre come. E, pra além disso, você pode cozinhar pros outros também. 
 
Psicologia e Psicanálise seguem a mesma lógica, também assim a Filosofia. Você vai saber 
que aquela angústia é x ou y, e vai saber que você pode expressar ela de jeitos novos, 
artisticamente ou com um gesto de carinho, mas sempre de um jeito melhor do que o 
sofrimento repetitivo e cíclico. 
 
HX: Muito, muito bom. É isso. 
 
UN: Eu percebo isso na minha experiência com música clássica. Antes eu destrinchava com 
certa facilidade um minueto ou uma forma-sonata. É tudo matemático, então dá pra fazer, 
só basta ter os modelos. Mas ouvir, por exemplo, a Große Fuge do Beethoven e entender, 
com ele, o mistério do violino ou ouvir o 3rd movement da Sonata Pathétique e ver o 
pensamento flutuar exige uma certa imersão e uma certa disponibilidade que só se alcança 
sendo artista ou aberto à arte. No nosso mundo tecnicizado, talvez a psicanálise seja a que 
melhor ajude com essa abertura, do lado da filosofia. Ajuda também a compreender 
problemas políticos de forma mais complexa. Boa parte dos meus estudos tem visto essa 
parte que agora mediante orientação sei que outros muito maiores do que eu também 
pensaram. 
 
HXF: (Sartre curtiu isso) Foi Sartre quem teve essa sacada inicial de filosofia com 
psicanálise? 
 
UN: Freud mesmo já ligava Schopenhauer, Nietzsche e as descobertas dele. O que o Sartre 
faz de original foi "retirar o inconsciente para a consciência" a partir de uma leitura de 
Hegel, Heidegger, e Husserl e, claro Freud e Adler. 
 
HXF: Os grandes ‘h’s (agás) 
 
UN: Sim. Isso já havia sido "meio" feito pelo Kojeve na introdução ao Hegel que ele faz, a 
junção desses H's. Faltava o Husserl em grande medida. 
 
HXF: Ampliando e saindo um pouco do assunto, você saberia me explicar por que essa 
coincidência... Digo, o que une esses três autores, Hegel, Heidegger e Husserl? Os dois 
primeiros até entendo, mas... 
 
UN: Finalizando, um dos primeiros a ligar inconsciente/consciente/Marxismo é o Reich.  
Quanto à pergunta, posso tentar: Hegel trata da consciência. Mas da consciência submetida 
às leis da dialética. Então é uma consciência particular que se enquadra num processo 
histórico que tem por telos o autorreconhecimento de si do Espírito Absoluto. Essa 
consciência particular "possui" e se orienta pelo desejo. Há o desejo natural: fome, sede, 
etc. E esses são compartilhados com os animais. Mas há um desejo que é exclusivamente 
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humano, que é o de reconhecimento. Desse desejo particular que surge a famosa dialética 
do senhor e do escravo, que é o enfrentamento de uma consciência de si com outra. Uma 
delas se torna senhora, outra, escrava. Isso é uma espécie de "mito originário". É daí que se 
explicam os senhores e os escravos ao longo da história. O trabalho aí opera um papel 
fundamental, visto que é por ele que o escravo "se desaliena". 
 
Ora, essa consciência não é a mesma em Husserl. Com efeito Husserl deixa um pouco de 
lado a história, mas se aprofunda na questão da particularidade da consciência. É aí que ele 
passa a estudar coisas como posicionamento tetico, ekstase, mundo da vida ou lebenwelt. 
Só que tudo isso ainda dependeria de uma condição existencial que pudesse ser particular e 
universal. Quer dizer, a gente tem a negação de Hegel, tem a consciência que pode se 
conhecer a partir de si mesma de Husserl (que tambéme stá presente em Hegel, mas de 
outra forma que é pelo trabalho) e que portanto pode conhecer as coisas à revelia das coisas 
e enquanto negação destas. Só que pelo excesso de reduções, Husserl quer meio que pular a 
própria sombra. Daí que ainda falta a "existência encarnada" dessa consciência já que o 
mundo não é assumido como algo a priori como passa a ser em Heidegger e 
Merleau-Ponty. 
 
HXF: ah, começo a ver a ligação, o fio de contas que os une 
 
UN: É por isso que Heidegger vai abolir consciência e vai tratar de Dasein. O Dasein é a 
aparição do ser do homem na existência temporal referente apenas a esse ser, mas tambéma  
todos os outros Dasein. Quer dizer, é um universal particular. Cada um tem o seu tempo, 
mas ninguém é fora do tempo. O esforço de Sartre é o de união dessa consciência negativa 
de Hegel, com a consciência auto-conhecedora e conhecedora das coisas de Husserl em 
condições existenciais propostas por Heidegger. 
 
HXF: Sartre: um monstro. 
 
UN: Logo, se tira de Heidegger as condições humanas e transforma-se boa parte das coisas 
em situações, como o Mitsein. De Hegel a negação e o caráter especular da existência que 
são, em verdade, indissociáveis. E de Husserl a possibilidade da consciência de conhecer as 
coisas pela sua negação efetiva e afirmação na consciência. 
 
HXF: por especular você diz 'especulação' ou 'espelho'? 
 
UN: Digo espelho... Esse último, de Husserl, o exemplo mais claro é a árvore que, ainda 
que pegue fogo, será árvore, porque eu a concebo a partir das reduções propostas e à revelia 
da realidade. Isso tudo se junta por serem os 3 fenomenólogos, cada um a seu jeito, e por 
serem amplamente difundidos na França 
 
O Blanchot, Levinas, Paul Ricouer, Sartre, Lacan, Levi Strauss, etc. todos estudaram esses 
3. Era a maior "novidade" numa França dominada por pessoas da área de ciências 
matemáticas ou pessoas como Bergson, que é duríssimo de ler e depois é recuperado por 
Deleuze. E, por terem os três um escopo de trabalho categorial próximo (homem, tempo, 
história, existência, mundo, mundo circundante, desejo, emoções, etc) tornava tudo mais 
fácil. 
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HXF: Muito, muito grato, Uriel. 
 
UN: Por nada. 


